Søndre Land ungdomsskole

Respekt, inkludering
og ærlighet!

UKEPLAN 9A uke: 35
På skolen
Mandag

Gruppe 1
Mat og helse; Husk forkle
og mappen du fikk sist uke.

Lekser
Gruppe 2
Kunst og håndverk;

Fysak

Gruppe 3
Gruppe 4
Engelsk; Food and thought. Naturfag; Økologi og myr
Bring dictionary, booklet and
computer.
Naturfag; Økologi og myr
Engelsk; Food for thought.
Ta med ordbok, PC og hefte.

Engelsk; Food and thought. Naturfag; Økologi og myr
Bring dictionary, booklet and
computer
Naturfag; Økologi og myr
Engelsk; Food and thought. Mat og helse; Husk forkle
Bring dictionary, booklet and og mappen du fikk sist uke.
computer
Tirsdag

1.
2.
3.

Fysak

4.

Onsdag

5.
6.
1.

Spansk;
Tysk; Meine
Sommerferien.
Alf m Arne;
Alf med Anette; Vi lager
scones og syltetøy/mos.

Kunst og håndverk;

Spansk: Les teksten på s 8(du kan også lese den på s 9, hvis du vil). Husk ordene una
idioma, siempre, novio/novia, hay, un chico/una chica, cuándo, pero og también. Repeter
uttale og repeter regelrette verb på s 9.
Tysk; Text 1A S.8 - 10 gut lesen und übersetzen. Erzählt: Meine Sommerferien. Ta med
ALLE tyskbøkene dine. Sett papir på tekstboka di.
Alf med Anette; Ta med forkle. Har du bær eller frukt i hagen er det fint om du tar det med
så lager vi noe godt av det.
Matte;
Matte;
Matematikk med Kari: Se på Matematikk med Kari: Kunne regne ut høydeforskjell mellom steder på Veståsen-kart.
geometriske figurer i
Årsak til navnene Store Skjellingshovde på 856moh og Vesle Skjellingshovde på 861moh.
Brannvakttårnet.
Kunne finne avstand på et kart, når en gitt lengde er 1000m eller 2km. Regne ut hva det
koster å bygge 2km skogsbilveg i 1980 og 2020. Finne ca gjennomsnitt-fart i km/h når
avstand Åvella – Aurlundsetra: 9,1km og tid:36 minutter. Se utdelt ark + fil i vår OneNote.
Norsk;
Nynorsk; Ta med nynorskmappa di.
Norsk; du skal ha gjort ferdig oppgave 1 i heftet, alle skal ha skrevet om minst to forfattere.
Kroppsøving;
Husk tøy!!

Anette (48109604/anette.hageviermyr@sondre-land.kommune.no )
Daniel (95886617/daniel.raudi-saetren @sondre-land.kommune.no)
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2.
3.
Fysak

Torsdag
Klassens
time

Fredag
Fysak

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matte;
Matematikk med Kari:
Geometriske figurer
Musikk;
Samfunnsfag;

Matte;
Matematikk med Kari: Kunne beskrive firkantene rektangel og kvadrat, - og trekantene
likebeint trekant og rettvinklet trekant
Husk boka Opus!

Ut på tur, aldri sur.
Bussen går fra skolen torsdag morgen 9.00. Sekken må være ferdig pakket og ting du trenger av mat og evt klær/skift på
turen frem til leir må være plassert så du enkelt får tak i det underveis. Ta med godt med mat og drikke, turen er lang og
kroppen trenger påfyll av energi. Det er lurt å pakke skift og klær i poser i sekken i tilfelle regn eller lekkasjer. Sjekk
utstyrslista og sjekk at du har med deg alt du trenger.
Bussen til skolen oss henter så vi er tilbake på skolen i tide til at dere rekker skolebussen hjem.
Dersom noen skal ha kjørt opp primus må denne leveres NAVNET senest onsdag. Rødspritbrenner er ikke tillatt, kun
gassbrenner.
Dersom noen blir syke underveis må dere foreldre hente deres håpefulle.

FORELDREPOST: Bokbind skal være på alle bøker senest onsdag.

Anette (48109604/anette.hageviermyr@sondre-land.kommune.no )
Daniel (95886617/daniel.raudi-saetren @sondre-land.kommune.no)

