UKEPLAN 9B uke 13

Skolearbeid:
Mandag

No: Begynner på nynorsk – novelle. Sjå oppgåve på norskgruppa på Teams. Kort
undervisningsøkt med skrivetips kl.10, Teams!
Nat: Vi setter “Kjemi” på vent en liten stund, og begynner med temaet “Olje og gass”. Skriv
først et tankekart: hva vet jeg om olje og gass? I boka di. Les s. 173-176, gjør fokusspørsmål s.
176. Del med Marita på office.
Sa: Les side 173. Deretter 174-180. Løs Finn svar i teksten side 181. Levere svar på office før
klokka 22.
Kl.time: Møt opp til klassens time i 9B.teamet kl. 11.00!

MIN.40 MINUTTER FYM/FYSAK HVER DAG!
HUSK Å DELE TRENINGSDAGBOKA DI MED MEG!
Tirsdag

Tysk: Skriv ferdig dialogen din (jobb med tilbakemeldingene du har fått!) og del med meg. Jobb
med oppg. I arb.boka s.89 - 90. Øv 15 min. Duolingo hver dag!
Spansk: Skriv et manus der du beskriver dagen din. Ta med klokkeslett. Bruk linken til
inspirasjon.https://www.youtube.com/watch?v=PbLULhKiWdg
ALF v/Arne: Det blir Teams-møter fra 09.00, jeg setter opp grupper og ringer opp.

Fortsett det gode arbeidet ditt hjemme som familiens Hygiene- og hyggekonsulent!
ALF v/Bente: Som forrige uke. Lag god mat til familien, støvsug eller rydd i huset. Send meg
gjerne bilde av det du lager/gjør. Tlf.nr.: Bente: 41261917
Nat: Kan du forklare forskjellen mellom fornybare og ikke-fornybare ressurser? Skriv ned noen
setninger om det og les s. 177-179, og gjør fokusspørsmål s. 179. Del med Marita på office.

Onsdag

Eng: Forbered stikkord til avsluttende fagsamtale om romanen til torsdag. Vi møtes i grupper
på Teams. Jeg setter opp tidspunkt, en halv time for hver gruppe: Prepare to give a summary of
your novel, describe characters (look and personality) environment. Give examples of words,
connections and images – give resons. What are important themes, the aim of the author and
your opinion.
Eng gruppe: Les 30 minutter videre i boka “James and the Giant Peach”.
Sa: Tegn det tyske overfallet på Norge i arbeidsboka di, eller på pc. Bruk enten bildet i boka på
side 177 eller bilde lagt ut på it’s l. Ta bilde og send til Kjetil på enten teams, it’s eller office før
klokka 22.
Ma: For repetisjon, se videoene:
•

•
•

https://www.youtube.com/watch?v=upkpnM8AD_4
https://www.youtube.com/watch?v=JEROCQRA-iA
https://www.youtube.com/watch?v=6kXWVUACtJc&t=80s

Jobb med oppgavene “lineære funksjoner” under “funksjoner” i Kikora. Gjør alle oppgavene i
“lineære funksjoner i løpet av uka!

Mattegruppe: Kast en terning 20 ganger, og skriv ned hva du fikk på hvert terningkast. Før
resultatene inn i en tabell. Deretter skal du finne variasjonsbredde, gjennomsnitt, median og
typetall (s.266 i Grunntall 9).

Til slutt skal du lage et søylediagram som viser hvilke terningkast du fikk. Dette kan du lage
inne i Excel, eller så kan du tegne det for hånd. Pass på at du har med overskrift og aksetitler.
Hele oppgaven kan du sende til meg (Jostein) på e-post eller som et bilde på sms (47814134).
No: Les videre i Bokprat-boka, gjennomfør bokprat på Teams i gruppa di.

Torsdag

Mus:
Ma: Jobb med oppgavene “lineære funksjoner” under “funksjoner” i Kikora. Gjør alle
oppgavene i “lineære funksjoner i løpet av uka!
Det blir mulighet til veiledning i Teams I løpet av uka. Følg med i SLU21B – matematikk – 9B!
No: Les videre i Bokprat-boka. Hele uka: Jobb med nynorskteksten din!
KRLE: Oppgave legges ut i Teams.
Eng: Avsluttende gruppevideosamtale om romanen, vurdering for muntlig karakter.
Vi møtes i grupper på Teams.
Kl. 11.30 Sander++
Kl. 12.00 Even++
Kl. 12.30 Erle++
Kl. 13.00 Ryan++
Kl. 13.30 Åsne++
Kl. 14.00 Andreas N.P.++
Prepare to give a summary of your novel, describe characters (look and personality)
environment. Give examples of words, connections and images – give resons. What are
important themes, the aim of the author and your opinion.
Jeg setter ut digital fil av neste tema Australia på Teams. Du kan, hvis du vil, hente en
papirutgave i inngangen til administrasjonen. Der setter jeg også frem bokkasse, der du kan
levere romanen. Legg ved navnelapp i romanen.

Fredag

Eng gruppe: Les en time videre i boka “James and the Giant Peach”.
MAT&HELSE:
Planlegg fiskeprosjektet! Avtal i gruppa om dere gjør det gruppe- eller enkeltvis!
KUNST&HÅNDVERK:

Foreldrepost:
Hei! Håper det står bra til med dere og at dere er friske! Vi har vært gjennom en spesiell uke, med mange stengte
arbeidsplasser og stengte skoler / barnehager! Elevene har stort sett vært flinke til å få gjort skolearbeid
hjemmefra! Dette er en ny situasjon for oss alle, men vi forsøker å gjøre hverdagene så “normale” som mulig. Vi
forventer derfor at elevene er tilgjengelige for skolearbeid i vanlig skoletid, altså fra 09.00 - 14.30. De trenger
ikke være online hele tiden, men de må innom på “Teams” og ukeplanen for å se hva som skal gjøres av
oppgaver. Enkelte dager legger vi også opp til online-forelesninger. Disse er det forventet at elevene deltar på.
Dersom man av en eller annen grunn er forhindret fra å delta, er det viktig at vi får beskjed fra dere
foreldre/foresatte! Vi ønsker å ha kontakt med alle elevene i klassen hver dag! Ta gjerne kontakt dersom det er
noe!

