Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10 C uke 13
Hei, 10C!
Takk for en annerledes, fin og lærerik skoleuke. Dere har gjort en god jobb og vi er imponert over måten dere har gjennomført
hjemmeskole på. Nytt fra uke 13 er at dere hver dag innen kl. 10.00 skal være logget på Messenger og klassegruppa, hvor dere skal vise
livstegn og skrive tre setninger om hva dere har planlagt av skoleaktiviteter for dagen. Det har vært viktig for oss å få kontakt med dere via
læringsplattformer som er kjente fra før, men det kan godt hende noen av lærerne begynner å snuse på bruken av Teams i den kommende uka.
Da vil dere eventuelt få nærmere beskjed om det. Sammen med ukeplanen denne uka finner dere en aktivitetsbingo som skal gjennomføres
som fysak – lykke til
Vi ønsker dere en fin uke. Dere må fortsatt ta kontakt med lærere og medelever, lese planer, være nysgjerrige og ta
vare på dere selv og de rundt dere .
I løpet av uke 13 kommer det informasjon om når og hvordan vi skal gjennomføre utviklingssamtalene.

Fjernundervisningsopplegg
Samfunnsfag

Naturfag

Innleveringer og tidsfrister

Forklar begrepene:
Konflikt
Den arabiske våren
Kronekurs
Handelskrig

Innlevering på It’s learning
Senest onsdag 25.mars kl 23.59.
Office hvis It’s l klikker.

Se filmen “Supersize me”. Denne dokumentaren handler om en mann i 30-årene som kun skal spise
mat fra McDonalds i en måned. Dersom de ansatte spør om han vil ha “Super Size”, eller en ekstra
stor meny når han bestiller, får han ikke lov til å takke nei.
Gå inn
her:https://ndla.no/nb/subjects/subject:20/topic:1:193720/topic:1:193721/topic:1:193295/Hvis du
må registrere deg trykk: innlandet, annet og elev

Se film og levere oppgavene innen fredag 27.
mars

Nytt tema i naturfag: organisk kjemi (kap. 5 s. 148-164). Periodeplan legges ut på klassenotatbok.
Les s. 148 – 155 og gjør fokusspørsmål s. 150 og s. 155. Gjør i tillegg oppgave 5.4, 5.5, 5.7 og 5.11 s.
165. Skriv oppgavene klassenotatboka under hjemmearbeid (nytt mange av dere og ikke minst
meg, vi får meldes om det oppstår utfordringer
). Mæla ungdomsskole har en lagt ut god
informasjon om dette temaet. Se disse sidene og filmen: en introduksjon til kjemiske forbindelser:
http://www.melaskole.no/organisk-kjemi.html
Legger også ved en link til en video som forklarer ganske grunnleggende om hydrokarboner:
https://www.youtube.com/watch?v=mOLsSqxeL78

Søndre Land ungdomsskole
Matematikk

Vi fortsetter med kap 7, statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet på side 283-308 læreboka. Du skal
jobbe deg ferdig med fargevelgeren på din farge senest i løpet av fredag 27.03.2020. Du kan bruke
Kikora, Campus og You Tube som hjelpemidler. Eller ta kontakt med meg! Husk å lagre oppgaver løst

Innen fredag 27.mars. Husk å lage oppgaver
løst digitalt og ta vare på kladdebøker.

digitalt. Kladdebøker blir samlet inn senere og blir en del av vurderingsgrunnlaget i matematikk.
Til dere som er tidlig ferdig med disse oppgavene: Jobb med tidligere eksamensoppgaver. Dere finner disse
på kikora. Om dere går inn på : https://veien.verket.me/ og klikker dere inn på statistikk og sannsynlighet
finner dere en samling eksamensoppgaver om disse 2 temaene.

Musikk

KRLE

Norsk

Engelsk

Du jobber med et framlegg om en sjanger innen pop/rock og er sikkert godt i gang.
Opplysninger om oppgaven og tidsplan ligger på One Drive klassenotatblokk SLU 20 Musikk.
Innen onsdag 25.mars kl 14.00 skal du ha lastet opp manuset ditt på Its learning slik at jeg kan
kommentere og hjelpe deg på riktig vei om du står fast
Har du spørsmål eller trenger veiledning kan jeg treffes telefon/SMS 936 66 638 tirsdag og onsdag i
skoletiden eller på JanTore.Dreier@sondre-land.kommune.no eller jan.tore@dreier.no
For hele familien: Sett av en time til Popquiz på denne linken:
https://radio.nrk.no/serie/popquiz/MUHR04001120/14-03-2020 Dann lag og konkurrer Om du ikke
klarer så mange, så lærer du noe likevel.

Innen onsdag 25.mars kl 14.00

Arbeid med refleksjonsoppgaven i temaet Valg og verdier. Du får underveisvurdering på utkastet
ditt i løpet av helga/mandag.

Innleveringsfrist på refleksjonsoppgave blir
fredag 27.03.20 klokka 23.59 på It’s learning.
Office hvis It’s learning klikker.

Se filmen Victoria ( roman av Knut Hamsun).
https://ndla.no/subjects/subject:19/topic:1:186579/topic:1:195781/resource:1:194863
Innlogging: INNLANDET-ANNET-ELEV
Oppgaver:
1.Hvordan kommer klasseforskjellene frem i filmen?
2.Beskriv Johannes og Victoria.
3.Hvilken scene berørte deg mest?
Continue reading your book. Write a text that you share with me on It’s learning:
“Describe the main character(s) that you have met so far. How is the atmosphere in the story? Find
two or more examples that describe the atmosphere.” Use the title of the book as headline.

Innlevering av svar i egen mappe på
It’s learning innen torsdag 26.mars klokka
23.59.
Office hvis It’s learning klikker.

Engelsk/Tommy: Gå inn på Teams SLU 20 ENG gruppe, der ligger en novelle-oppgave med
instruksjoner. Ta kontakt med Tommy 90685532, hvis du lurer på noe.

Søndre Land ungdomsskole
ALF

VALGFAG

KRØ

Spansk

MAT: Som forrige uke: Du får nå i oppgave å være hygiene- og hyggekonsulent. Du skal løse viktige
oppgaver i hjemmet. Les mer i dette dokumentet: https://sondrelandmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/anettehage_viermyr_sondre-land_kommune_no/EdHXBlMuU1BkOtXn19x5hMB2mTGs-qbfEVljqXgZPzSTA?e=zBM5uU
Send meg gjerne et bilde av det du gjør, for eksempel hvis du har laget middag
Tlf.nr.
Bente:41261917
BYGG & ANLEGG(Svein): Du skal lage en PowerPoint om “Brakka” så langt, der du skal sette opp et
budsjett. (Utvendige mål)Brakka er 2500mm lang, 2000mm bred på det bredeste og 2000mm høy på
det høyeste. Hvor mye har Brakka kostet oss så langt? Innkjøpsprisen var kr3500,-.Du skal legge inn
noen bilder. Bilder finner du på ALF 2020, its learning. Priser på materialer, skruer, spiker, maling og
lakk finner du på XL-bygg sine sider. Det er lurt å sammenligne priser fra flere leverandører. Det finnes
ingen fasit på denne oppgava. Innleveringsfristen (ny)er fredag den 27.03.2020 kl 23.59
Vær kreativ!
TGK: I løpet av de to følgende ukene skal du lære deg Myndighetspyramiden. Gå inn på TryggTrafikk
og finn materiale som gir deg kunnskap om emnet. Uten om dette får du i oppgave; Hver gang du
sitter i bil/er pasasjer så skal du observere hva som skjer inne i bilen og utenfor. Vær en aktiv og
engasjert trafikant! Diskuter og still gjerne spørsmål til sjåføren da det gjelder handlinger og
avgørelser som blir tatt på turen.
Husk; vær skjerpet og spørrende!
Lykke til!
1) Inviter familien på tur og lag mat på bål. NB: du må sikre bålet, slik at det ikke sprer seg. Dette er
deg og din families ansvar!! Skriv kort hva du lagde og hvilket bål du valgte (se link).
https://www.speidersport.no/baltyper/
2) Styrketrening på mage (se link). Skriv kort om hvordan du opplevde ølta.
https://livegymskole.no/treningstime/21086/1._mageoekt_med_aurora
Les dette om regler for bål og rasting før du begynner: https://norskfriluftsliv.no/respektfull-rasting/
Oppgavene leveres ved at dere deler dokumentet med meg. Line
Du skal repetere verbtiden perfektum. Bruk regelboka og evt. Chicos chicas s s 105./106. Du skal skrive
et manus hvor du forteller hva du gjorde i går.Qué has heco ayer? Her skal klokkeslettene være med.
Dette manuset skal du bruke for å spille inn/lage en film som du skal dele med meg innen torsdag kl
19.30. Denne linken kan brukes som mal.

https://www.youtube.com/watch?v=PbLULhKiWdg
NB! Jeg ønsker at dere prøver å være på Teams.

Fredag 27/3 kl. 23.59

Innen torsdag 26.mars kl.19.30
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Tysk

Gjør grammatikkoppgavene til leksjon 5, spesielt dem med leddsetning. Sett deg inn i reglene, skriv
dem i regelboka og skriv en kort tekst på tysk, ca. fem setninger (med leddsetningsdeler) om
hvordan det er å jobbe hjemme. Husk å begrunne. Del teksten med meg.

