Ukeplan uke 36 8B
Hva skjer og hva
trenger du i timen 
Mandag
Fysak:

Tirsdag
Fysak:

Onsdag
Fysak:

Lekser 

1-2 time: Spill og aktivtetstimer
Lærer Kjetil
Du trenger: Still uthvilt og med godt
humør.
3.time: Spill og aktivitetstimer
4.time: Engelsk:
Lærer Tommy
Du trenger: Perm og skrivebok
5.time: Samfunnsfag:
Identitet
Lærer: Marita
6.time: KRLE: Hva er forbilde? Hva
er et godt forbilde? Vi snakke om
hvilke forbilder du har. Du trenger:
Under samme himmel1
1 og 2 time: Naturfag:
Lærer Kenneth
Du trenger: Bok
3.t: Norsk: Meg og bygda mi.
Du trenger: Arbeidsbok og PC
4-6. t
Spansk:
Tysk:

Alf:
1.time:
Samfunnsfag: Kart

Lese side 21, 22, 23 og 24.
Se tabellen på side 25 i Under samme himmel 1. Hva
viser den? Skriv minst tre setninger i arbeidsboka.
Bruk boka)s.11-15 eller internett: du skal kort kunne
fortelle litt om EN av følgende: Galileo Galilei,
Leonardo Da Vinci eller Thomas edison

Spansk: Øv litt Duolingo hjemme.Lær deg

uttrykkene Qué tal, cómo estas, tengo doze/trece
años, tengo un/una hermano/a, hasta luego.Øv
uttalen også.
Tysk: Øv Duolingo hver dag! Kunne lese godt og forstå
Text 1A s.8. Lære grønne gloser s.8, bare muntlig.
ALF(Svein): Arbeidsklær
Finn på kart hvor du bor i Søndre Land.

2.time: Matte: Subtraksjon
Du trenger: mattebøker og regelbok

Gjør oppgave 1.17 og 1.18 s. 16 i Grunntall 8.
Kan: oppgave 1.19 s. 16.

3.time: KRØ
Lærere: Line
Du trenger: Klær og sko til å
bevege deg ute

KRØ: Hva kan du gjøre/bidra med for at klassen skal ha
det trygt i kroppsøvingstimer?
Vi leiker og blir trygge på hverandre. Denne gangen skal
vi bruke ball. Noen forslag på leker der dere bruker ball?
Tenk gjennom en leik/spill/aktivitet der
orienteringsevnen/koblingsevnen blir satt litt på prøve.
Orienteringsevne: indre og ytre evne til å
bestemme og endre stilling og bevegelse til hele
kroppen i tid og rom. Koblingsevnen: samordning
av det du ser og det du gjør.

4.time:
KRLE: Valg og verdier.
Lærer Kjetil
Du trenger: Å være aktiv og
konsentrert. Vi skal diskutere
løgn og nødløgn.

Skolefotografering

5.-6.time:
KH:
Lærer: Svein

Husk klær som tåler “malingssøl”

Torsdag

1-2.t Matte:
Multiplikasjon

Gjør oppgave 1.24 s. 18.
Kan: oppgave 1.26 s. 18

Fysak:

3.time: Samfunnsfag: Kart og
geografi

Skriv ned 5 fakta eller nøkkelord om bygda vår/
kommunen vår?

4-5.t: KRØ
Lærer Line
Du trenger: Klær og sko til å være
ute

Hva er målestokk og høydekurve? Tommelfingergrepet?
Orientering ved Knippa. Hvor mange poster du/dere
finner u-relevant! Din innsats, evne til å samarbeide med
medelever, vise og forklare hvordan du tenker og
hvordan du orienterer deg i forhold til kart og terreng er
det relevante.
Tenk på en positiv ting fra uka du vil dele med klassa.

Fredag

Fysak:
KLT

6.t Utdanningsvalg:
LINK
1-2.t Norsk: Meg og bygda
mi/Studieteknikk.
Du trenger: PC, Saga A og
arbeidsbok.
3.t: Naturfag: Lab-vett og regler
Lærer Kenneth
Du trenger:
4-5.t Engelsk:
Lærer Tommy
Du trenger: Perm og skrivebok
6.t: Basis:
Du trenger:

Skriv en kort tekst på engelsk hvor du presenterer
favoritt hobbyen din (minimum to avsnitt).

Foreldrepost:
Vi har hatt en fin oppstart med elevene i 8b. En hyggelig og trivelig gjeng vi gleder oss til å bli
bedre kjent med. Vi har fokus på smittevern og forholder oss til retningslinjene på gult nivå.
Mer info om smittevernrutiner får dere på foreldremøte.
Vi ønsker at elevene har bokbind på bøkene i løpet av uke 36.
Vi mangler noen erklæringsskjemaer, disse må leveres innen tirsdag 2.september.
Viktige datoer:
Skolefotografering onsdag 2.september.
Minner om foreldremøte onsdag 2.september kl. 18.00- 20.00. Av hensyn til smittevern
ønsker vi at kun en foresatt møter. Svarslipp levere senest tirsdag 2.september.
Ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på.
Med vennlig hilsen Kjetil og Marita.

