UKEPLAN 10B uke 45

På skolen:
Mandag

1.
2.
3.

Matte: Vi jobber videre med likninger!
Sjekk ut hvilke oppgavetyper du trenger å
jobbe med!
Mattegruppe: sette prøve på svaret
Gym: Fremvisning av turnprogram.
Fysak: Gym

4.
5.
6.

Tirsdag

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

Onsdag

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Torsdag

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Fredag

1.
2.
3.

Lekser:
Matte:

Gym: Innetøy og dusjesaker.
Samf.:
Norsk: Husk tekstheftet!

Samf.:Gruppesamtale rundt begrepet
menneskeverd/ og hvem du tror vinner
valget i USA,
Norsk: Roman, den store fortellingen
Nat.fag: Arvehjulet + arbeid med oppgaver Nat.fag:
KRLE: Prøve
KRLE: PRØVE s. 94-127 “Kristendom” KRLE:
Bibelen, Paulus og Paulusbrevene
Fysak: Røde flaggan
Musikk:
Mus
Musikk:
Nat.fag: Vi ser på vårt eget DNA +
Nat.fag:
forklaring av DNAforsøkene.
Mus./nat.fag:
Matte: Vi fortsetter med likninger!
Matte: oppg. 3.38 s. 115
Mattegruppe: sette prøve på svaret
Mattegruppe: lekse ble gitt i timen på
Eng.:We start a new chapter. Bring
mandag.
dictionary , notebook and booklet.
Eng.:There have been many conflicts in our
Eng m/Helge: Videre arbeid med oppgave worldwide/global history. Which ones have
om Commonwealth of Nations. Individuell you heard about?Write a few keywords. Use
jobbing. Husk PC
the Internet or persons you know to find
answers.
Fysak: Leker
Engelsk m/Helge: Jobb 30 min. med
Nat.fag: Meiose/Mitose
Commonwealth-oppgaven.
Norsk: Roman, den store fortellingen
Nat.fag:
Norsk:
Norsk: Oppg.s.161. Kunne forklare:
1. Hva er en roman, og hva skiller den fra ei
novelle. 2. Byggemåter for romaner.
Tysk: Wo wohnst du
Tysk: Aufg.4ab S.36 im Arb.buch.Kunne
Spansk:Husk nødvendig matriell; ordbok, vekselpreposisjonene, norsk og tysk!
regelbok, Pc og skrivebok. Dersom du ikke Spansk: Husk nødvendig matriell; ordbok,
har nødvendig matriell, skrives anmerkning regelbok, Pc og skrivebok. Dersom du ikke har
nødvendig matriell, skrives anmerkning på
på orden.
orden.
ALF(restaurant- og matfag): Oppstart
prøveeksamen - planleggingsdel for Anne ALF v/ Bente:
Marte, Åsne og Fatima. (Husk matpakke) ALF v/Arne:
Norsk: Kunne forklare: Miljøskildring og
Fysak: Tur øst
personskildring.
Norsk: Roman, den store fortellingen
Utd.valg:
Eng.:
Eng.: New chapter.Read
Engelsk m/Helge: Gjør ferdig CommonwealthEngelsk m/Helge:
Commonwealth-framføringer. Ta med PC. oppgaven. Forbered (øv på) framføring.
Samf.: Analyse av valgresultatet i USA
Fysak: Kl.time

4.
5.
6.

Samf.: Gruppesamtale om FN sine
menneskerettigheter.
Gym: Håndball og turnfremvisning!

Samf.:

Gym: Innetøy og dusjesaker

Foreldrepost: Vi har nå gjennomført de fleste utviklingssamtalene i klassen! Det er viktig at elevene
jobber med målene de har satt seg! Denne uka er det prøve i KRLE på tirsdag, så det er lurt å begynne å
forberede seg til den! Oppfordrer ellers alle til å jobbe jevnt og trutt i alle fag. Det er lurt å komme tidlig i gang
med større oppgaver og prøveforberedelser, slik at man ikke sitter med all jobben når det nærmer seg prøve /
innlevering!

