Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10A UKE: 37
Mandag
7.9

1.
2.

Norsk: Oter rom 9: Ta med perm og
kladdebok. Fullfører skildring, og starter opp
med nytt tema.
Matte: Padder rom 5: Ta med lærebok, ark,
kladdebok, perm og utstyr.

3.

Naturfag: Ta med perm og kladdebok. Vi
jobber videre med vann.
Sandvolleyball
Naturfag:
Norsk: Padder rom 9: Ta med perm og
kladdebok. Fullfører skildring, og starter opp
med nytt tema.

4.
5.
6.

1.

Tirsdag
8.9

2.

3.

4.

Onsdag
9.9

Matematikk: Oter rom 8: Ta med lærebok,
ark, kladdebok, perm og utstyr.
Musikk: Nytt: Blues
Naturfag: Oter: Vi kikker på forsøket fra sist
uke, og jobber bidere med vann.
Musikk: Padder:
Naturfag: Vi kikker på forsøket fra sist uke, og
jobber videre med vann.
Musikk:
Styrketerning
Krle: Ta med perm og kladdebok, vi skriver
refleksjonstekst.

5.
6.

Samfunnsfag: Ta med lærebok, perm og
skrivebok.

1.
2

Matte: alle rom 9 Ta med lærebok, kladdebok,
perm og utstyr.
Norsk: Oter rom 1: Vi jobber med nytt tema.
Ta med perm og kladdebok.
Matte: Padder rom 9:
Engelsk: Ta med perm og skrivebok.
Engelsk Helge: Miniprøve om Australia. Ta
med PC.

3

4

KLT
Norsk: padder rom 3: Vi jobber med nytt
tema. Ta med perm og kladdebok.
Matte : Oter rom 9:
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Les s. 137-139 i Opusboka. Gjør “Er du
klar til...” 1-4 s. 139

Vi starter opp på refleksjonstekst rundt
religion og vitenskap.
Tenk over på forhånd; Hva tenker du om
religion og vitenskap? Er det noe grunn til
å tenke som du gjør?
Hva tenker du om mennesker som tror
noe annet om deg? Hvorfor?
Studer tabellene/grafene på s.11,13,14 og
17. Skriv ned en kort forklaring til hva
tabellen viser.
Felles forelesning algebra 1.time
Skildring må leveres senest kl 17 i dag.

Read p.54-60
Engelsk m/Helge: Forbered miniprøve om
Australia (s.18-25).
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Torsdag
10.9

5
6
1.

Kroppsøving: Utegym, kompasskurs i
nærmiljøet.

Ta med klær til utegym.

Spansk:

2.

Tysk: Präsentation: Die Schweiz.

Spansk: Lær tallene fra 100 til og med en
million(s. 50 i Cc3.Prøve.
Tysk: Gjør ferdig og øv på presentasjonen
din!

3.

Arbeidslivsfag (restaurant- og matfag): Husk
forkle!
Tur øst
Samfunnsfag: Ta med lærebok, perm og
skrivebok.

4.

Fredag
11.9

5.
6.

Utdanningsvalg:

1.
2.

Engelsk: Ta med perm og skrivebok.
Engelsk Helge: India.

3.

Kroppsøving: Grunntrening, ute
Kroppsøving
Krle: Ta med perm og kladdebok. Vi skriver
refleksjonstekst.
Norsk: Vi jobber med nytt tema.

4.
5.
6.

Les s.20-23 i Kosmos 10 + skriv ned en
fakta fra hver av de fire fasene.

Do task 20 p.61 in your rough book.
Engelsk m/Helge: Les s.18. Lær deg noen
fakta om India.
Ta med gymtøy,sko og dusjetøy.

Hva er feminisme?
Søk på nettet, og skriv svaret på heftet
“kjærlighet og kjønnsroller”
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