Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 9C uke: 38
På skolen
Mandag

Fysak:
Stafetter

Tirsdag

1.
2.
3.

Fysak:
Tur sør

4.

Lekser

Gruppe 1
Mat og helse: Husk forkle,
mappe og hårstrikk til langt
hår. Vi lager pizza og
gulrotkake.

Gruppe 2
Kunst og håndverk:

Gruppe 3
Engelsk: Linking words.
Bring booklet and notebook.

Engelsk: Manners matter +
linking words

Naturfag: vi jobber med
rapporten fra myrdagen.
Viktig at alle har med seg
notatene fra myrdagen og
pc-en sin.
Engelsk: Manners matter

Naturfag: vi jobber med
rapporten fra myrdagen.
Viktig at alle har med seg
notatene fra myrdagen og
pc-en sin.
Mat og helse: Husk forkle,
mappe og hårstrikk til langt
hår. Vi lager pizza og
gulrotkake.

Naturfag: vi jobber med
rapporten fra myrdagen.
Viktig at alle har med seg
notatene fra myrdagen og
pc-en sin.
Spansk:
Tysk: Österreich
Alf m Arne:
Alf med Anette: Vi lager
hjemmelaget pasta og saus.
Matte: potenser
Matematikk m/Kari: Finne
polygoner (mangekanter) i
brannvakttårnet - Rubens

Gruppe 4
Naturfag: vi jobber med
rapporten fra myrdagen.
Viktig at alle har med seg
notatene fra myrdagen og
pc-en sin.
Engelsk: Manners matter.
Husk hefte og skrivebok.

Kunst og håndverk:

Spansk: Les det som står under Básico om landet ditt. Husk ordene som stod på tavla.
Tysk: Jobb videre med Østerrike-oppgaven din!
Alf:

Matte: i løpet av torsdag skal du være ferdig med periodeplanen for uke 38.
Matematikk m/Kari: Forklare hva polygon (mangekant) er. Beskrive noen egenskap til følgende
polygoner med 3 sider (trekanter): likesidet Δ, rettvinklet Δ, likebeint Δ; og følgende polygoner med
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Søndre Land ungdomsskole
bilder i vår OneNote. Målestokk bilder av tårn – finne mål
på tårnet. Målestokk kart – kart
på papir og på Internett.

Onsdag

5.
6.
1.
2.
3.

Klassens
time

4 sider: kvadrat, rektangel, parallellogram, rombe, trapes. Se OneNote’n vår, Innholdsbibliotekà9.trinn – Geometri – polygoneràPolygoner (mangekanter).

Norsk: Veståsen og skildring
Samfunnsfag:
Matte: tierpotenser
Matematikk m/Kari:
Målestokk, - hvordan finne
avstand på orienterings-kart.
Kvadrat, - finne areal av et
kvadrat når en kjenner sidene.
Hva er kvadrattall – se
gangetabellen. Finne lengder
på sider i et kvadrat når en
kjenner arealet (kvadratrot).

4.
5.

KRØ: utholdenhet

6.

Musikk:

Ta med kryssordet til timen. Ved hjelp av boka/internett skal du kunne forklare hva
sosialisme, liberalisme og konservatisme er. Skriv stikkord i skriveboka!
Matte: i løpet av torsdag skal du være ferdig med periodeplanen for uke 38.
Matematikk m/Kari: Hva forteller målestokken på kartet? I Internett-kart i Veståst-heftet vi har
jobbet med, er det oppgitt at et linjestykke på kartet er 500m, eller 2km, eller 1000m. På andre
trykte kart, står det for eksempel at målestokk er oppgitt til å være 1 : 10 000, - hva betyr det?

Hva er innsats? Hva legger du i innsats selv? Hva tror dere jeg legger i det og vurderer
utfra? Planlegg ei økt som utfordrer egen kapasitet, tenk på egne forutsetninger og
interesser. Samarbeid gjerne med andre i klassa!
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Torsdag
Fysak:
Landhockey

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

Fredag

Fysak:
Info om
skoleidrettsdagen

KRLE: Myter om mennesket
Norsk: Nynorsk og skildring

Les “Myter om verden” s. 13-17. Gjør oppgave 1 og 2 på side 20 i skriveboka di.
Skildringen deres skal være ferdig til kl. 21 i kveld. Bruk tiden på skolen godt.

Samfunnsfag:

Hva var grunnen til at arbeidsgivere var konservative og arbeiderne sosialister? Du bør
kunne argumentere muntlig i timen i dag.
Matte: standardform
Matte: i løpet av torsdag skal du være ferdig med periodeplanen for uke 38.
Matematikk m/Kari: OppMatematikk m/Kari: Forklar hvordan finne arealet av et kvadrat når du kjenner lengde på
summering av hva vi har
sidene. Forklar hvordan finne lengde på sider i et kvadrat når du kjenner arealet av
jobbet med i Veståsen-hefte. kvadratet. Gi eksempel på når du har nytte av å finne areal og lengde på sider i et kvadrat
eller rektangel.
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Kunst og håndverk:
Mat og helse: Husk forkle,
Naturfag: vi jobber med
Engelsk: Chapter activities.
mappe og hårstrikk til langt
rapporten fra myrdagen.
Husk hefte og skrivebok.
hår. Vi lager pizza og
Viktig at alle har med seg
gulrotkake.
notatene fra myrdagen og
pc-en sin.
Naturfag: vi jobber med
Engelsk: Read p. 24-26.
Engelsk: Read p 24-26. Know Naturfag: vi jobber med
rapporten fra myrdagen.
Know the content. Task 39
the content. Tadsk 39 p 27.
rapporten fra myrdagen.
Viktig at alle har med seg
Viktig at alle har med seg
notatene fra myrdagen og
notatene fra myrdagen og
pc-en sin.
pc-en sin.
Engelsk: Read p. 24-26.
Naturfag: vi jobber med
Kunst og håndverk:
Mat og helse: Husk forkle,
Know the content. Task 39
rapporten fra myrdagen.
Tårnet” Ha fokus på design
mappe og hårstrikk til langt
Viktig at alle har med seg
og brukervennlighet.
hår. Vi lager pizza og
notatene fra myrdagen og
gulrotkake.
pc-en sin.

FORELDREPOST: Det blir foreldremøte tirsdag 22. september. Sett av datoen. Innkalling kommer.
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