Hva skjer og hva
trenger du i timen 
Mandag

Fysak:

Stratego

Lekser 

1-2.t Norsk: Retorikk og
argumenter. Hvordan får du
fram hva du mener om ulike
saker? Oppstart skriveoppgave
– leserinnlegg. Ta med A-boka.
3.t Matte: Blandet tall og uekte
tall
4.t Engelsk:
Ha med heftet, skrivebok og
ordbok inn til timen. Må du ut
igjen for å hente nødvendig
matriell, får du anmerkning.
5.t Naturfag: Forelesning forts.
6.t Basis: Link-time

Tirsdag
Fysak:
Kin-ball

Onsdag
Fysak:

1. t Krle: Jødedommen og
islam – likheter og forskjeller

Vis kva du kan! Forbered deg.

2-3.t Samfunnsfag:
“Valgvake”
4-6. t Tilvalgsfag:
Spansk: Vi jobber med “De
dødes dag” og språk. Dersom
du ikke har med deg
spanskmappa og ordliste+ PC,
får du ordensanmerkning.
Tysk: Guten Appetit!
Alf:

Følg med på nyhetene!
Spansk: 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.
Tysk: Lær glosene utenat (utdelt ark). Les
og oversett tekst s.30. Oppg.1 s.32 i
arb.boka.

1-2.t K/H:
3. t Samfunnsfag: Vi
oppsummerer valget.
4. t Naturfag: Glass, mur og
betong

Følg med på nyhetene!

5. t Matte: Forkorting og
utviding

Lekse gis i timen mandag!

Bordbuldring/BKS

Finn svar på spørsmål 1,2 og 5 s.95(dette
bør du huske frå forelesningen ellers må
du lete i boka/nettet etter svar) Forsøk
også å finne en forklaring på hvorfor glass
er gjennomsiktig.

6.t Utdanningsvalg:

Torsdag

Fysak: Gym

1-2.t Matte: Fellesnevner

Lekse gis i timen onsdag!

3.t Gym: Svømming gr 1
Hallen gr 2
4-5.t Norsk: Vi skriver
leserinnlegg.

Husk riktig utstyr!

6.t Samfunnsfag:
Opplysningstida – Ta med
boka!

Hva trenger du veiledning på? Tenk
gjennom hva jeg kan hjelpe deg med i
skriveprosessen.

Fredag

1-2.t Gym: Alle i hallen!

Innetøy.

3.t KRLE: Buddhismen

Tenkelekse sånn at du kan bidra med
muntlig aktivitet: Hva kan du om
buddhismen?
Read the texts. Write a cummary and learn
the vocabulary. Learn 5 irregular verbs.

Fysak: KLT
4-5.t Engelsk: Husk heftet,
skrivebok og ordbok. Må du ut
igjen for å hente nødvendig
matriell, får du
ordensanmerkning
6.t Norsk: Lesetime – ta med
leseboka di.

