Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 9B uke 37:
På skolen
Mandag07.09

Gruppe 1
Mat og helse; Vi lager
kyllingwok. Husk forkle og
mappe.
Engelsk; I dag blir det
trippeltime engelsk. Ta med
pc, ordbok og heftet.
Minitalk for de som ikke
hadde på fredag.

Fysak
Styrketrening

Tirsdag
08.09
Klassens
time

1.
2.
3.

Spansk;
Tysk; Gram.test.
Alf m Arne;
Alf med Anette; Vi skal til
Vassendlandet og hjelpe til
på førsteklassedag.

Lekser
Gruppe 2
Kunst og håndverk;

Naturfag: Myrdag 4.6.time! Ta med deg uteklær
og støvler. Husk
skrivesaker, godt med
drikke og kanskje litt mat?

Gruppe 3
Engelsk; I dag blir det
trippeltime engelsk.

Gruppe 4
Naturfag; Myrdag 1.3.time! Ta med deg
uteklær og støvler. Husk
skrivesaker, godt med
drikke og kanskje litt mat?
Møt opp i god tid før kl.9
på skolen. Dere går
sammen med Marte fra
skolen kl.9.00. Hvis du
ønsker å møte direkte ved
jernbane-overgangen (der
dere møtes når dere har
orientering) må det gis
beskjed om dette på
forhånd.
Kunst og håndverk;

Mat og helse; Vi lager
kyllingwok. Husk forkle og
mappe.
Spansk: Skriv verbet Querer i regelboka og pugg det.Lær deg også uttrykkene sí,
no, a mí también, a mí tampoco, a mí sí, a mí no.
Tysk; “Sag mal was! S.14. Kunne bøye regelrette og uregelrette verb i presens.

Alf med Anette; Møt opp på skolen, vi tar bussen til Vassendlandet klokka 9.00. (hvis
noen møter direkte der oppe gir dere meg beskjed.) Vi skal være ute hele dagen, så ta
med klær etter vær. Vi hjelper til på gruppene og med aktivitetene. Dere får pølser, frukt
og drikke der. Bussen går tilbake 14.00 så dere rekker skolebussen hjem.
Astrid (48097112/astrid.somdalen@sondre-land.kommune.no )
Bente (41261917/bente.elvestuen @sondre-land.kommune.no)

Søndre Land ungdomsskole

Onsdag
09.09

4.
5.
6.

Krle; Myter om mennesket
Kroppsøving: Husk
uteklær!

1.
2.
3.

Musikk;
Matte; Tema denne uka:
Addisjon og subtraksjon
med negative tall.
Multiplikasjon og divisjon
med negative tall.
Mer regning med negative
tall.
Samfunnsfag: I dag blir det
nasjonal prøve i samf.fag
Norsk; Nasjonal prøve i
lesing (4-6t)

Fysak
Tur sør

4.
5.
6.
Torsdag10.09
Fysak
Friskee

Fredag
11.09
Fysak
Basket

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

Samfunnsfag;

Krle; Husk hefte og skrivebok
Kroppsøving; Hvordan kjennes det på kroppen å hoppe i 1.min? Hva med å hinke, løpe,
gå? Hva er utholdenhet? Trenger vi det i hverdagen? I ulike idretter? Hvordan kunne du
tenke deg å trene utholdenhet? Ta utgangspunkt i egne forutsetninger og interesser!
Matte;

Samfunnsfag;
Norsk; Gå inn og se på eksempeloppgaver og tidligere nasjonale prøver. Link til
oppgaver ligger på teams under SLU22B 9b under norskfaget, eller du kan gå inn på
udir.no og søke på nasjonale prøver.
Samfunnsfag;

Norsk: Vi starter å skrive
skildring
Matte; Jobbe med
oppgaver

Norsk; Tenk gjennom hva du vil skildre fra Veståsenturen. Skriv gjerne noen stikkord.

Gruppe 1
Kunst og håndverk;

Gruppe 2
Mat og helse; Vi lager
kyllingwok. Husk forkle og
mappe.
Engelsk; Trippeltime
engelsk. Ta med pc, ordbok

Naturfag; Myrdag 4.-6.
time! Ta med deg uteklær

Matte; Gjøre minst 3 (obligatoriske) oppgaver for uke 37.

Astrid (48097112/astrid.somdalen@sondre-land.kommune.no )
Bente (41261917/bente.elvestuen @sondre-land.kommune.no)

Gruppe 3
Naturfag: Myrdag 1.3.time! Ta med deg uteklær
og støvler. Husk
skrivesaker, godt med
drikke og kanskje litt mat?
Møt opp i god tid før kl.9 på

Gruppe 4
Engelsk: Trippeltime med
engelsk. Ta med ordbok,
PC og hefte.
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og støvler. Husk
skrivesaker, godt med
drikke og kanskje litt mat?

og hefte. Minitalk for de
som ikke hadde på fredag.

skolen. Dere går sammen
med Jostein fra skolen
kl.9.00. Hvis du ønsker å
møte direkte ved jernbaneovergangen (der dere møtes
når dere har orientering) må
det gis beskjed om dette på
forhånd.
Kunst og håndverk;

Mat og helse; Vi lager
kyllingwok. Husk forkle
og mappe.

FORELDREPOST: Denne uka gjennomføres halv myrdag mandag og fredag. Da er det viktig at elevene har støvler og uteklær. Det har vært
litt fravær i det siste, og det er ikke så rart i disse koronatider. Hvis dere er usikre om dere skal holde eleven hjemme eller ei, kan dere se
informasjon med nye presiseringer rundt dette på kommunens hjemmeside.

Astrid (48097112/astrid.somdalen@sondre-land.kommune.no )
Bente (41261917/bente.elvestuen @sondre-land.kommune.no)

