Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10C uke: 37
På skolen:
Mandag

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Matte: Tallrekker og oppstart
med algebra
Mattegruppe: Gjøre oss ferdige
med negative tall, og starte opp
med algebra.
Samfunnsfag:
Klassens time
Naturfag:
Kroppsøving: Orientering.
Øve på kompasskurs.

Lekser:

Møt ved jernbanelinja (som sist) for utdeling av
kart/kompass. Mulig å gå rett hjem etter økta.
Ta med klær egnet til orientering i skogen. Kle deg
etter været. Husk utesko.

Tirsdag

Onsdag

1.
2.

Krle: Skrive refleksjonsoppgave

3.

Kroppsøving: Grunntrening.

4.
5.
6.

Gym
Naturfag:
Norsk: Karen kritiker kommer,
hvilken bok syns du skal vinne og
hvorfor?

1.
2.

Matte: regne med bokstavuttrykk

3.

Engelsk: USA

Engelsk m/Helge:
Minitest om Australia. Ta med PC.

4.

5.
6.

Torsdag

1.
2.
3.

Fysak: BKS
Musikk: Nytt: Blues

Musikk gruppe 1:
Naturfag gruppe 2:
Musikk gruppe 2:
Naturfag gruppe 1:
Spansk:
Tysk: Präsentation: Die Schweiz.

KRLE: Du skal reflektere rundt religion og
vitenskap. Du står fritt til å trekke frem det du
synes er viktig, men dine tanker om både religion
og vitenskap skal komme frem.
Hva tenker du om religion og hva tenker du om
vitenskap? Er det noen grunn til at du tenker som
du gjør?
Hva tenker du om mennesker som tror noe annet
enn deg?
Ta med gymtøy og utesko. Husk dusjsaker,
håndkle og skiftetøy.

Les minst 10 minutter i uPrisen boka di.
Til dere som er ferdig- eller nesten tenk nøye
igjennom de 5 bøkene, hvilken bør vinne og
hvorfor? Hvilken bør ikke vinne?
Mattegruppe: Være ferdig med opg. 2.1, 2.2 og
2.3
Matte: Lese s. 56 i grunntall om bokstavuttrykk
Engelsk: In which ways do you think life for a
teenager in the US is different from that of a
Norwegian? Write down at least 5 things you
believe are the same as in Norway and 5 things
that are different.
Engelsk m/Helge: Forbered miniprøve om
Australia (s.18-25).
Les s. 137-139 i Opusboka. Gjør “Er du klar til...” 14 s. 139

Spansk: Lær tallene fra 100 til og med en million(s.
50 i Cc3.Prøve.
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4.
5.
6.

Fredag

1.
2.

Arbeidslivsfag (restaurant- og
matfag): Husk forkle!
Fysak: tur sør
Norsk: Peer Gynt
Utdanningsvalg:

Tysk: Gjør ferdig og øv på presentasjonen din!

Engelsk:

Engelsk: Choose two American presidents and find
information about them. Find out what the
presidents have acheived as well as biographical
information. Compare the two presidents. Be
prepared to give a presidential presentation for
some of the pupils in class (groups).
Engelsk m/Helge: Les s.18. Lær deg noen fakta om
India.

Engelsk m/Helge: India

3.
4.
5.
6.

Samfunnsfag:
Fysak: Basket
Samfunnsfag:
Norsk: Peer Gynt

Ingen lekse

Finn 5 fakta om Henrik Ibsen.
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