Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10C uke: 45
På skolen:
Mandag

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Tirsdag

1.
2.

3.

Onsdag

4.
5.
6.
1.
2.

Kroppsøving: Turn (framføringer for de
som ikke rakk å framføre i går) +
innebandy (for de resterende)
Gym
Samfunnsfag: Menneskeverd
KRLE: Nytt tema – sammenligne
verdesnreligioner og livssyn.
Matte: Likninger med brøk
Mattegruppe: sette prøve på svaret

3.

Engelsk: Nytt tema – solving conflicts

4.
5.

6.

Torsdag

Matte: Terningspill med likninger +
arbeidsøkt - vi bruker både bok og
kikora.
Mattegruppe: sette prøve på svaret
Naturfag: Meiose/Mitose
Klassens time
Naturfag: Arvehjulet
Kroppsøving: Turn
Jobbe videre med gruppeoppgave i turn.
Framføre for lærer.
Norsk: Den store fortellingen

1.
2.
3.

Engelsk m/Helge: Videre arbeid med
oppgave om Commonwealth of Nations.
Individuell jobbing. Husk PC.
Fysak: Bokstavkaos
Musikk:
Musikk gruppe 1:
Naturfag gruppe 2: Vi finner vårt eget
DNA + forklaring av DNAforsøkene
Musikk gruppe 2:
Naturfag gruppe 1: Vi finner vårt eget
DNA + forklaring av DNAforsøkene
Spansk: Husk nødvendig matriell;
ordbok, regelbok, Pc og skrivebok.
Dersom du ikke har nødvendig matriell,
skrives anmerkning på orden.
Tysk: Wo wohnst du.
Arbeidslivsfag (R/M):

Lekser:

Ta med gymtøy og innesko.

Les i boka du har valgt til
Litteraturoppgaven – begynn gjerne å skrive
på oppgaven så fort du er ferdig. Linda deler
dokumentet med dere ilø mandagen.
Ta med gymtøy og innesko.

Ingen lekse
Matte: Kikoraoppgaver ELLER løs 2 likninger
fra side 134 og sett prøve på svaret
Mattegruppe: lekse ble gitt i timen på
mandag.
What conflicts/wars have you heard of? If
none, ask your parents. Why is it so difficult
to solve conflicts between nations? Write a
few sentences and share on onedrive.
Engelsk m/Helge: Jobb 30 min. med
Commonwealth-oppgaven.

Spansk: Dere presenterer México. Vær
forberedt og du må kunne svare på spørsmål
fra temet som du har jobbet med på spansk.
Tysk: Aufg.4ab S.36 im Arb.buch.Kunne
vekselpreposisjonene, norsk og tysk!

Prøveeksamen praktisk del: Marina,
Daniel, Dina og Marie. Møt godt forberedt.

4.
5.

Fysak: Tur Nord
Norsk: nynorsk

Løs nynorskoppgåve delt på teams.

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

Søndre Land ungdomsskole
6.

Fredag

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Utdanningsvalg:
Helse og oppvekst: Dere skal ut på tur.
Ha passende klær og sko.
Engelsk: Solving conflicts

Engelsk m/Helge:
Commonwealth-framføringer.
Husk PC.
Samfunnsfag: FNs menneskerettigheter
Fysak: Leker
Samfunnsfag: FNs menneskerettigheter
Norsk: Jobbe med litteraturoppgaven

Engelsk: do task 6 page 221 in the booklet.
You can find the booklet under files in
engelsk Teams
Engelsk m/Helge: Gjør ferdig
Commonwealth-oppgaven. Forbered(øv på)
framføring.

Ta med boka på skolen.
Les i boka di- du bør være ferdig, minst
halvferdig i dag. Da må du porsjonere ut
sider selv.

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

