Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10C uke: 38
På skolen:
Mandag

1.
2.

3.

Tirsdag
Husk å
minne
mamma
eller pappa
på foreldre
-møtet i
kveld

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

4.
5.
6.

Lekser:

Matte: Multiplisere med
parenteser
Mattegruppe: multiplisere med
paranteser
Samfunnsfag:
Klassens time
Naturfag: Vannøkologi
Kroppsøving: Friidrett (inne)
Norsk: Vi starter opp med nytt
tema- Kjærlighet og kjønnsroller
Kroppsøving: Grunntrening
(inne)
Gym
Naturfag: Vannøkologi
KRLE: Vi starter opp med nytt
tema. Tanker, tro og tvil i
bibelen.

Ta med gymtøy og innesko.
Bruk internett og finn ut hva feminisme er.
Ta med gymtøy og innesko

Les ferdig vannkompendium på classnotebook
(innholdsbibl.-->vann)
Ta med Krle bok Under samme himmel 3 til timen.

Vanndag på Trevatn

Onsdag

Oppmøte på Vassendlandet kl. 09.30. Hvis du ikke kommer deg dit, meld i fra til Jon A.
Se hefte for utstyrsliste osv.

Torsdag

1.
2.
3.

4.

Fredag

Spansk: Vais a trabajar sobre tu
casa.
Tysk: Quiz (m(premie). Verb:
Test deg selv, Aufgabe 19 S.21.
Rund um das Wetter.
Arbeidslivsfag (restaurant- og
matfag): I dag lager vi blant
annet pizza. Husk forkle!
Fysak: tur øst
Norsk: nynorsk

5.
6.

Utdanningsvalg:

1.
2.

Engelsk: USA
Engelsk m/Helge: India

Spansk: Plukk 10 ord som er aktuelle for
presentasjonen av huset ditt. Lær disse. Test.
Tysk: Kunne fakta om Tyskland - Østerrike- Sveits.
Repeter verbbøying!

Hvordan ligger du ann i nynorsk grammatikk tror
du? På en skal fra 1-6 (6 er best).
Hva trenger du at vi repeterer eller jobber med
for å kunne skrive best mulig nynorsk?
Dere som ikke har nynorsk kan svare på
spørsmålene for bokmål.

Engelsk: Choose one historic event that has
happened in the USA during the 1900`s. Be
prepared for å short presentation about the
event, reasons for the event and what happened
afterwards (at least 2 min) in groups.
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.

Linda (95912866/linda.slattum@sondre-land.kommune.no)
Joakim (91778349/joakim.slattsveen@sondre-land.kommune.no)

Søndre Land ungdomsskole
3.
4.
5.
6.

Samfunnsfag:
Fysak: info skoleidrettsdag
Samfunnsfag:
Norsk: Alexander Kielland og
novellen Karen

Finn 5 fakta om Alexander Kielland

Linda (95912866/linda.slattum@sondre-land.kommune.no)
Joakim (91778349/joakim.slattsveen@sondre-land.kommune.no)

