Hva skjer og hva
trenger du i timen 
Mandag
2/11
Fysak:
Klassens time

1-2.t Gym: Grunnleggende
bevegelser. Gym ved skader
eller funksjonshemninger.
3.t Matte: Brøk. Blandet tall,
uekte brøk, fellesnevner,
addisjon/subtraksjon brøk.
4.t Engelsk: Jobbe med
grammatikk, substantiv og
adjektiv.
5-6.t Norsk: Vi skriver

Lekser 
Ta med gymtøy og innesko + dusjsaker.

debattinnlegg.

Tirsdag
3/11
Fysak:
Stratego

Onsdag
4/11
Fysak:
Kin-ball
(fysak blir i
5.time i dag)

1.t Norsk:

Arbeid gjerne videre med teksten du begynte med
på mandag. Finn flere argumenter og eksempler,
eller skriv videre.

2-3.t Naturfag:

Les side 98- 102, svar på fokusspørsmål 1-4
side 102. Vi begynner med Tårnbyggingen!
Lær glosene utenat (utdelt ark). Les og
oversett tekst s.30. Oppg.1 s.32 i arb.boka.

4-6.t Tysk: Guten Appetit!
4-6.t Spansk:
Vi jobber med de Dødes dag
og språk.
4-6.t ALF matfag:
4-6.t ALF håndverk:
1.t Samfunnsfag:
2.t Matte: Brøk
3-4.t Kunst & håndverk:

5.t KRLE:

Pugg det regelrette verbet hablar= å snakke.Du får
en test hvor du skal fylle endelsene inn i verbtreet
og vite hva stammen(habl-) er.

Forsøk å få med deg de siste nyhetene om
valget i USA før du kommer på skolen.
Lekse gitt mandag 2.nov:
NB! Samfunnsfag i 3. time, vi ser direkte
skolesending fra NRK om presidentvalget. K&H i
fysak + 4.time.
Les om hinduismen s. 116-118, husk å se på bilder
og figurer også.

6.t Utdanningsvalg:
Samarbeidsoppgaver

Torsdag
5/11
Fysak:
Kjeglekamp

Fredag
6/11
Fysak: Gym

1-2.t Matte: Brøk

Lekse gitt onsdag 4.nov:

3.t Naturfag:

Les side 102- 104, svar på spørsmål 1-5 side 104.
Lever inn leksene for uke 45!
Les s. 119-122

4.t KRLE:
5-6.t Norsk:

Fortsett på teksten (debattinnlegg) du startet på i
timene mandag, teksten skal skrives ferdig i
timen(e) i dag + ta med bok å lese i hvis du blir
ferdig med å skrive.

1-2.t Samfunnsfag:

Følg fortsatt med på det som blir sagt om
resultatet av presidentvalget.
Ta med gymtøy og innesko + dusjsaker.
Ta med svømmetøy + dusjsaker

3.t-fysak Gym: Turn (for gr A)
Svømming (for gr B)
4-5.t Engelsk: Grammatikk.
Jobbing med “Heroes”-tekster i
heftet.
6.t Basistime: Arbeide med
individuelle utviklingsmål.

Øv på det som ble skrevet ned om substantiv
og adjektiv. Gjør ferdig oppgaveark utdelt på
mandag.
Tenk gjennom hva som var ditt/dine mål i
utviklingssamtalen. Har du greid å jobbe mot
å nå det målet/de målene?

Gruppe A og B skal ha svømming annenhver fredag i en kartleggingsperiode.
Gruppe A:
Linnea, Ferdinand, Cathrine, Benjamin, Andrine, Hedda, Amalie, Madikken, Amund, Håkon
Gruppe B:
Julie, Sander, Lene, Kim Robin, Andre, Douaa, Daniel, Tuva Elin, Martine, Gabriella

På mandag fortsetter klassen med jentegrupper. Det vil foregå på mandager i 3.t-Fysak eller 5.6.time. Vi fortsetter med de samme gruppene som ble etablert forrige uke. For at ingen skal gå
glipp av de samme timene hver uke, vil de to gruppene bytte tidspunkt fra uke til uke.

