Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10A UKE: 38
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Vanndag!
Møt opp på Vassendlandet senest 9.15.
De som trenger skyss opp, møter på skolen kl
9.00.
Ta med mat og drikke, ekstra skift med klær,
støvler/vantette sko eventuelt et ekstra par
med sko.
Vi avslutter kl 14.00. De som trenger skyss
ned til skolen, får det.

Musikk:
Naturfag: Oter: Vi jobber med resultatene fra
vanndagen. Ta med resultater pluss pc.
Musikk
Naturfag: Padder:. Vi jobber med resultatene
fra vanndagen. Ta med resultater pluss pc
Musikk .
Friskee
Krle: Vi jobber med refleksjonsteksten.

Samfunnsfag: Ta med lærebok, perm,
skrivebok og arket med
befolkningspyramiden.
Matte: Ta med lærebok, ark, perm og
kladdebok!
Matte: Oter
Norsk: Padder: Ta med heftet kjærlighet og
kjønnsroller + pc.
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Engelsk: Ta med perm og skrivebok.
Engelsk m/Helge: India

KLT:
Matte: Padder:
Norsk: Oter: Ta med heftet kjærlighet og
kjønnsroller + pc.

Kroppsøving: Friidrett, utegym.

tommy.halvorsen@sondre-land.kommune.no tlf. 90685532
stine.sveum@sondre-land.kommune.no tlf: 95037934

Ta med resultatene fra vanndagen.

Ta med resultatene fra vanndagen.

Du bør ha kommet godt i gang på
refleksjonsteksten. Innlevering fredag.
Siste mulighet til å skrive på skolen er i
dag.
Jobbe med befolkningspyramideoppgaven!
Felles forelesning algebra.

Matte: Gjør minst 3 oppgaver videre på
arket ditt
Norsk: Finn 5 viktige fakta om Alexander
Kielland
Engelsk: Jobb med minitalk
Engelsk m/Helge: Se på bildene s.30-35.
Skumles teksten og finn ut hva som er
avbildet på de ulike bildene.

Matte: Gjør minst 3 oppgaver videre på
arket ditt
Norsk: Finn 5 fakta om Alexander
Kielland.
Utegym.Ta med gymtøy og gymsko.

Søndre Land ungdomsskole
Torsdag
17.9

1.

Spansk: Vais a trabajar sobre tu casa.

2.

Tysk: Quiz (m(premie). Verb: Test deg selv,
Aufgabe 19 S.21. Rund um das Wetter.

3.

Arbeidslivsfag: I dag lager vi blant annet
pizza. Husk forkle!

4.

Tur nord
Samfunnsfag: Ta med lærebok, perm,
skrivebok og arket med
befolkningspyramiden.

Plukk 10 ord det er aktuelt å bruke når du
snakker om huset ditt. Lær disse
godt!Test.
Kunne fakta om Tyskland - ØsterrikeSveits. Repeter verbbøying!

Jobbe med befolkningspyramideoppgaven!
Husk frist for innleveringen av oppgaven
tirsdag 22.september!

Fredag
18.9

5.
6.

Utdanningsvalg:

1.
2.

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

3.

Kroppsøving: Basketball, ute

4.

Info om skoleidrettsdag, mer info kommer
Krle: Vi starter opp med nytt tema.

5.
6.

Norsk: Ta med perm, og heftet kjærlighet og
kjønnsroller.

Husk foreldremøte på tirsdag kl 18.00.

tommy.halvorsen@sondre-land.kommune.no tlf. 90685532
stine.sveum@sondre-land.kommune.no tlf: 95037934

Engelsk: Framføring MINITALK!
Engelsk m/Helge: Les s.30-35 i 10A-boka
om India. Noter 20 stikkord som kan
hjelpe deg til å huske hva teksten handlet
om.
Trenger ikke ta med gymtøy. Blir stress å
skifte pga møte i fysak.
Refleksjonsteksten må leveres senest ila
dagen.
Finn fem viktige fakta om Amalie Skram.
Du må være ferdig med oppgavene om
Karens Jul.

