UKEPLAN 9B uke 12

På skolen:
1 No: Nynorsk
Ma . Nat: Svar på disse spørsmålene om
periodesystemet:
nda 2
• Hva er en periode?
.
g
• Hva er en gruppe?
3
. Del svarene med meg på 365.
(Vilde Johannessen)
No/nat:
Fysak:

Lekser:
No: 9B - boka
Nat:
Gym:
Sa:

4 Gym:
. Gym:
5 Sa:
.
6
.

Tirs
dag

1 Tysk:
. Spansk:
2 Arbeidslivsfag
. Du får nå i oppgave å være
3 hygiene- og hyggekonsulent.
. Du skal løse viktige oppgaver i

hjemmet. Les mer i dette
dokumentet:
https://sondrelandmy.sharepoint.com/:w:/g/perso
nal/anettehage_viermyr_sondr
e-land_kommune_no/EdHXBlMuU1BkOtXn19x5hMB2m
TGsqbfEVljqXgZPzSTA?e=zBM5uU
Fysak:
4 Eng: Reading and discussions
. Engelsk m/Helge: Les 30 minutter
5 videre i boka “James and the Giant
. Peach”
6
. Nat: Gjør oppgave 1.14, 1.16 og
1.17 dersom du ikke har gjort dem.
Nat:
1 Sa:
Ons .
Ma:
dag 2 https://youtu.be/UT28lelA7Zk
.
https://youtu.be/obeA3tehLwc
3 https://youtu.be/U9PdErV7idw
. Mattegruppe:
Fysak:
4 Ma:
. No: Bokprat.

Tysk:
Spansk:Les teksten om Argentina(s 54) godt. Lag 4-6 gode
setninger som du deler med meg.
ALF se “på skolen”
Eng: Reading + task. Try to finsish your novel this week.
Nat:

Sa:
Ma: Se gjennom disse videoene! Du kan også gjøre oppgaver i
Kikora (funksjoner – fortsett der du slutta sist). Alle oppgavene i
temaet “tolkning av funksjoner skal gjøres i løpet av uka!
Mattegruppe: Skriv ned gjennomsnittstemperaturen for mandag,
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Dette skal du lage en tabell på i
Excel. Deretter skal du lage et linjediagram til denne tabellen. Husk
overskrift og aksetitler! Lever Excel-fila på e-post til Jostein.
No: Les videre i boka og forbered rolla di.
Mus:

5 Mus:
.
6
.
1 Ma: Logg deg inn på
Ma: Alle oppgavene i temaet “tolkning av funksjoner skal gjøres i
.
https://kikora.no/
løpet av uka!
Tors
Gå på Castor 9, deretter på regn.
2
dag Gå på funksjoner, og prøv å løs de No: Les videre i boka og forbered rolla di.
.
3 10 første oppgavene.
.

No: Bokprat.
Fysak:
4 KRLE:
. Eng: Reading and discussions.
5 Prepare group talks for next
. Thursday: Context, time, narrator,
6 images, connections, words and
. language, themes, your opinion
about the novel.
Engelsk m/Helge: Les en time
videre i boka “James and the Giant
Peach”

Fre
dag

KRLE:
Eng: Reading + task. Try to finsish your novel this week.
Neste torsdag gjennomfører vi fagsamtaler gruppevis om romanen
– vurdering for muntlig karakter. Jeg setter av tid til forberedelse
på tirsdag neste uke. Lever bøkene, senest tirsdag uke 13. Kan dere
lage en innleveringsliste.

1
MAT&HELSE:
.
Gjør ferdig rapporten fra suppeprosjektet! Du trenger ikke skrive
2 MAT&HELSE / KUNST&HÅNDVERK noe om gjennomføringen, men alle de andre punktene bør du ha
med i rapporten din! Oppgavearket finner du her:
.
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Generelt?threadId=1
3
9:d2576f18d17247e4bd91d9b93911e920@thread.tacv2&ctx=chan
.
nel
Fysak:
KUNST&HÅNDVERK:
4
. MAT&HELSE / KUNST&HÅNDVERK
5
.
6
.

Foreldrepost:

