Ukeplan uke 38 8B
Hva skjer og hva
trenger du i timen 
Mandag

1-2 og 3.time:

Lekser 
Viktig at du stiller uthvilt for at du skal få en
god opplevelse av dagen!

Nasjonalprøve i lesing.
Fysak:

Tirsdag
Fysak:

4.time: Engelsk:
Lærer Tommy
Du trenger: Ta med perm og
skrivebok.
5.time: Samfunnsfag:
Oppstart av gruppeoppgave.
6.time: KRLE: Film
Lærer Kjetil
Du trenger: Være så våken og
pigg du bare kan!!
1 og 2 time: Naturfag: Vi ser
på og navnsetter lab-utstyr
Lærer Kenneth
Du trenger: Bøker!!
3.t: Norsk: Grammatikk/lek
Lærer Kjetil
Du trenger: Pc og godt humør.
4-6. t Tilvalgsfag:

Onsdag
Fysak:

Spansk:
Tysk: Å telle. Klokka.
Alf (restaurant- og matfag): I
dag lager vi pizza. Husk
forkle!
ALF: Håndverk. Vi skal rydde
litt mer nede i Randslunden. Du
trenger arbeidsklær.
1.time: Samfunnsfag:
Gruppeoppgave
2.time: Matte:
Multiplikasjon og divisjon.

3.time: KRØ
Lærere: Line
Du trenger: Klær og sko til å
være ute
4.time: KRLE: Etterarbeid film.
Lærer Kjetil
Du trenger:
Oppstart

Spansk: Lær ukedagene. Les teksten om
España.
Tysk: Lær deg uttale av alfabetet (s.15). Lær
deg navn på 5 Bundesland m/hovedstad.
Oppg.1, 2 s.9 i arb.boka. Duolingo!

Ark i multiplikasjon.

KRØ: Hva er innsats? Hva legger du i det?
Hva tror du jeg legger i innsats?
Vi tester egen kapasitet og samarbeidsevne
gjennom aktiviteter som utfordrer oss
utholdenhetsmessig.
Fire spørsmål du skal tenke igjennom til timen:
1. Hva handlet filmen om?
2.Har filmen noe budskap?
3.Hvorfor synes du filmen var bra/dårlig?
4.Hvorfor mener du at vi kan lære noe av en
film?

5.-6.time: KH:
Lærer: Svein
Du trenger: Maleklær

Torsdag

Hvem var Asbjørn Fladsrud?

1-2.t og 3. time.
Nasjonalprøve i regning.

Fysak:

Fredag

Fysak: KLT

4-5.t: KRØ
Lærer Line
Du trenger: uteklær og sko til
utebruk.
6.t Utdanningsvalg:
Den tredelte hjernen
1-2.t Norsk: Arbeid med boka
om meg og bygda mi.
Lærer Kjetil
Du trenger: PC
3.t: Naturfag: LIten “test” på
lab-utstyr
Lærer Kenneth
Du trenger: Bøker!
4-5.t Engelsk:
Lærer Tommy
Du trenger: Perm og skrivebok.
6.t: Basis:
Lærer Kjetil
Du trenger:

Planlegg og presenter (for Line) en egen
økt der du utfordrer egen kapasitet. Velg
noe som interesserer og motiverer deg! Du
kan gjerne samarbeide og planlegge med
noen i klassa.
Tenk på en positiv ting som har skjedd i
uka som har vært.
Egenvurdering:
Hvor godt har jeg kommet i gang med arbeidet
med Meg og bygda mi?
Tenk på hvorfor du er der du er i oppgaven.
Innlevering på Teams.

Les og forbered teksten “The Math Test” s.1618 i heftet i permen.
Studieteknikk, nyheter, quiz og info om
aktiviteter på kommende ukeplan.
Alle elever skal rydde pc og andre på riktig
sted før vi tar helg.

Foreldrepost:
Vi minner om at god døgnrytme er en viktig forutsetning for å være mottagelig
for samarbeid og læring.
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