Plan for hjemmeskole uke 12
Hei! Siden skolen er stengt, blir det hjemmeskole på dere i to uker (i første omgang). Vi gir ut plan uke for uke, hver fredag. Dere skal arbeide forskjellig i
hvert fag, med forskjellig frister og forskjellige arbeidsmåter. Derfor deler vi ukeplanen inn i fag. Vi lærerne er tilgjengelig på SMS eller telefon. Hvis du står
fast med en oppgave kan du sende en melding, så skal vi prøve å svare når vi har tid. Fristene skal overholdes, vi går inn og ser over hva som er gjort,
mangler vil medføre anmerkning. Har du tekniske problemer må du derfor ta kontakt med oss så vi kan løse det sammen. Om du har behov for å hente
utstyr eller kopier er skolen inntil videre åpen i vanlig åpningstid.

Dette er like nytt for oss som det er for dere, men dette skal vi stå sammen, sammen og atter sammen om!

Anette: 48109604 anette.hageviermyr@sondre-land.kommune.no
Daniel: 95886617 daniel.raudi-saetren@sondre-land.kommune.no
Astrid: 48097112 astrid.somdalen@sondre-land.kommune.no
Line: 99704531 line.embergsrud@sondre-land.kommune.no
Trude: 93657847 trudebekkelien.strom@sondre-land.kommune.no
Jostein: 47814134 jostein.bjornsveen@sondre-land.kommune.no
Frode er på jobb og har mulighet til å snakke over telefon/nett.

Her er planen for hva dere skal jobbe med i hvert fag for uke 12.
Fag

Oppgaver

Fysak:

Vi oppfordrer alle til å være fysisk aktive minst 30 minutter hver dag.

Matematikk:

Start med å se denne videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=KuEMhi_M5BU&list=PLWUwM40csved4OOcoVkI2MHYtlE5wr7s&index=10&t=0s
Deretter setter du deg nøye inn i eksempelet på s. 228, s. 229 og s. 230.
Oppgavene du skal gjøre er på s. 228-235.
Når du har løst en oppgave er det viktig at du sjekker fasit for å finne ut om du har svart riktig eller
ei.
Alle skal gjøre disse oppgavene: 8.78, 8.79, 8.82, 8.92, 8.93, 8.105, 8.108.

Frist/innlevering

Fredag 20.03
(Ingen innlevering, men ta
vare på oppgavene da jeg
skal se dem når du kommer
på skolen).

Når du er ferdig med disse oppgavene skal du velge «enkel» eller «vanskelig» rute:
Enkel: 8.80, 8.81, 8.84 (A og B), 8.85 (A og B), 8.94, 8.95 (gjøres for hånd), 8.96, 8.112, 8.114, 8.117,
8.121.
Vanskelig: 8.83, 8.85, 8.86, 8.88, 8.89, 8.97, 8.101, 8.102 (gjøres for hånd), 8.106, 8.110, 8.119,
8.127.

Norsk:

Når du er ferdig med disse oppgavene ser du på sammendraget s. 236. Gjør deg opp en mening om
hva du syns du kan, og hva du ikke kan. Det du ikke kan er det smart å jobbe mer med, f.eks. ved å
gjøre oppgaver.
I norsk jobber vi videre med framtidstekstene våre.

Innleveringsfrist for

Jeg går inn og veileder på teksten “Bygda mi om 50 år” på tirsdag og torsdag fra klokka 12:00. Om

skjønnlitterær tekst “Bygda

dere ønsker veiledning må dere ha jobbet med det før den tid. Fredag klokka 12:00 skriver jeg ut

mi om 50 år” er utsatt til

tekstene deres, så før den tid må dere ha gjort dere ferdig med skrivingen.

fredag 20.03 kl. 12:00.

Gjør oppgave 3 og 4 på side 21 i heftet “Are om genitiv”. Eget dokument for nynorsk er delt med

Frist for nynorskoppgaver er

dere, dette gjelder kun de som skal ha nynorsk. Heftet ligger på OneNote hvis du ikke har ditt eget.

torsdag 19.03 kl. 12:00.

Engelsk:

Her kan dere gjerne jobbe med muntlig og skriftlig. I 8c jobber dere med Action. Les teksten “The

Lever skriveoppgaven innen

Trial”, s 128-132 i heftet. Gjør aktivitet 28 og 32a s 133.

fredag kl. 14.30 på It’s

Gruppe m/Henrik: Jobb videre på bbc learning english. Dere vet hvordan dere finner dette. Gå

learning.

igjennom hele unit 5. Etter at du er ferdig, skriver du en kort logg om hva du har lært. Del det du har

Samfunnsfag:

skrevet med meg.

Fredag 20.03 kl.14.30.

Les side 204-208. Gjør “Finn svar i teksten” side 208. Se denne filmen om den industrielle

Fredag 20.03 kl. 14:30.

revolusjonen: https://www.youtube.com/watch?v=nnt-J0eW8aA
Naturfag:

Les s. 182-186. Gjør fokusspørsmål s. 187, skriv disse inn i Word-dokumentet “Navnet ditt NAT” som

Torsdag 19.03 kl. 14:30.

jeg har delt med dere på e-post. Hvis dere lurer på noe, er det bare å ta kontakt med meg.
KRLE:

Oppstart nytt tema “Bibelen”. Skriv i dokumentet jeg har delt med deg som heter “navnet ditt –

Torsdag 19.03.

KRLE". Hefte og periodeplan ligger på OneNote (Innholdsbibliotek – Bibelen).
Les s. 124-127 i heftet, gjør oppgave 1-6 s. 127. De som ønsker og har mulighet til det kan komme
innom skolen og hente hefte og periodeplan i papirversjon (ligger hos Mette).
Kroppsøving:

Forskning viser at det er flere aspekter som påvirker ungdommens kroppsidealer og hvordan de ser

Onsdag 18.03 kl. 14:30

på egen kropp og andre sine kropper. Skriv kort om hvordan sosiale medier, venner og kroppsøving
kan påvirke ungdom i forhold til syn på egen kropp. Påvirkes du av dette? (Dette skriver du inn i
Word-dokumentet “Navnet ditt KRØ”).
Spansk:

Jobb litt med byen deres denne uka. I tillegg vil jeg at dere øver på å bruke riktige ord for å lage
setninger. Kontakt meg på tlf.: 92 66 01 42 hvis du er usikker.

Tysk:

- Åpne nettsida til læreboka: Los geht’s – 8.trinn – Filmer – Lektion 7 – 8:7 Einkaufen. Se filmen. Svar
på «Worum geht’s»
- Fortsett på nettsida, Grammatikk – Artikler – A) Bestemte artikler, B) Ubestemte artikler.
- Tyskboka: Les og oversett teksten s. 80, skriv ned og lær deg grønne gloser!

Fram til uke 13.

Arbeidslivsfag:

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

Kunst & håndverk:

