Søndre Land ungdomsskole

Respekt, samhold og
ærlighet!

UKEPLAN 9A uke: 45
På skolen
Mandag

Lekser
Gruppe 2
Kunst og håndverk;

Fysak

Gruppe 1
Mat og helse; Vi lager
skolebrød. Husk forkle,
mappe og strikk til langt hår.

Gruppe 3
Engelsk; Bring notebook,
booklet, computer and
dictionary.

Leker

Engelsk; Skellig + grammar

Naturfag; Forberede
presentasjon av noen
fornybare- og ikkefornybare
energikilder.
Engelsk; Skellig + grammar

Naturfag; Rapportskriving
fra ett av de tre forsøkene vi
har gjennomgått i denne
perioden.
Mat og helse; Vi lager
skolebrød. Husk forkle,
mappe og strikk til langt hår.

Tirsdag

1.
2.
3.

Fysak
Tur
nord

4.

Naturfag; Rapportskriving
fra ett av de tre forsøkene vi
har gjennomgått i denne
perioden.
Spansk;
Tysk; Verbtest. Mein Auto.
Alf m Arne;
Alf med Anette; Dagens
tema er potet.
Matte; Formlikhet
Matematikk m/Kari : Jobbe
med polygonene: firkanter,
trekanter, sirkler.

5.
6.

Norsk; Vi jobber videre med
debattinnlegget.
Nynorsk; sterke verb

Gruppe 4
Naturfag; Forberede
presentasjon av noen
fornybare- og ikkefornybare
energikilder.
Engelsk; Ta med hefte,
skrivebok og PC.

Kunst og håndverk;

Spansk: Gjør futurumoppgaven på arket dere fikk sist.
Tysk; Kunne preteritum av svake og sterke verb. 5 sterke verb: fallen – geben s.157.
Internettoppg.s.39 i tekstboka: Presenter bilen din med bilde og fakta (på tysk).
Alf;
Matte; Du skal være ferdig med oppgaver på Kikora innen torsdag (formlike trekanter, sider
i formlike trekanter, areal i formlike trekanter, kart og målestokk)
Matematikk m/Kari: Kunne tegne og regne ut areal av polygonene kvadrat, rektangel,
parallellogram, trekantene som er rettvinklet, likebeint, likesidet og sirkel.

Norsk; Du skal ha SKREVET en plan for tema og innhold i debattinnlegget til i dag.
Nynorsk; Ta med mappa di.

Anette (48109604/anette.hageviermyr@sondre-land.kommune.no )
Vilde (41465665/ Vilde.Johannessen@sondre-land.kommune.no)
Daniel (95886617/daniel.raudi-saetren @sondre-land.kommune.no)
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Onsdag

1.
2.

Kroppsøving;

3.

Matte; Målestokk

Fysak
Stratego

Matematikk m/Kari : Jobbe
med polygonene: firkanter,
trekanter, sirkler.

Torsdag
Klassens
time

4.
5.
6.
1.
2.

Musikk;
Samfunnsfag; Valget i USA

3.

KRLE; Hinduismen i
hverdagen.
Samfunnsfag; Valget i USA
Matte; Formlikhet og
målestokk

4.
5.
6.

Fredag

Norsk; Debatt.

Husk tøy!! Her kan gruppa eller enkeltelever få “utdelt” like/ulike skader og
funksjonshemminger. Går det an å spille basket i rullestol og leke sisten selv om man er
blind? Hvordan føles det å spille stikkball uten å høre? Hvordan kan du forklare døve regler?
Og hvordan er det for stumme å delta i leker der raske “meldinger” innad i laget er
avgjørende for å lykkes?
Matte; Du skal være ferdig med oppgaver på Kikora innen torsdag (formlike trekanter, sider
i formlike trekanter, areal i formlike trekanter, kart og målestokk)
Matematikk m/Kari: Kunne tegne og regne ut areal av polygonene kvadrat, rektangel,
parallellogram, trekantene som er rettvinklet, likebeint, likesidet og sirkel.

Framlegg dans. Vurdering med karakter.
Svar på de spørsmålene du klarer her: https://www.nrk.no/skole/10-sporsmal-knytta-til-usaog-presidentvalet-2020-1.15217804
Aldersgrenser er tema for debatt i timen i dag. Vi kjører gruppedebatt og klassedebatt. Ha
tenkt igjennom argumenter både for og imot aldersgrenser på; førerkort, energidrikke og
spill
Sørg for å ha fylt ut skjemaet om kastene som vi startet på sist uke.

Matte; Du skal være ferdig med oppgaver på Kikora innen torsdag (formlike trekanter, sider
i formlike trekanter, areal i formlike trekanter, kart og målestokk)

Matematikk m/Kari: Liten test
på å kunne tegne polygonene
kvadrat, rektangel,
parallellogram, rettvinklet
trekant, likebeint trekant,
likesidet trekant og sirkel, samt
regne ut areal og omkrets av
disse figurene.

Matematikk m/Kari: Kunne tegne og regne ut areal og omkrets av polygonene kvadrat, rektangel,
parallellogram, trekantene som er rettvinklet, likebeint , likesidet og sirkel.

Gruppe 1
Kunst og håndverk;

Gruppe 2

Anette (48109604/anette.hageviermyr@sondre-land.kommune.no )
Vilde (41465665/ Vilde.Johannessen@sondre-land.kommune.no)
Daniel (95886617/daniel.raudi-saetren @sondre-land.kommune.no)

Gruppe 3

Gruppe 4
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Mat og helse; Vi lager
skolebrød. Husk forkle,
mappe og strikk til langt hår.

Fysak
Kinball.
Naturfag; Forberede
presentasjon av noen
fornybare- og ikkefornybare
energikilder. Rapporten
skal leveres på fredag 6
sept. innen kl. 23:59.
Engelsk; Task 25 p. 55

Engelsk; Task 25 p. 55

Naturfag; Rapportskriving
fra ett av de tre forsøkene vi
har gjennomgått i denne
perioden. Rapporten skal
leveres på fredag 6 sept.
innen kl. 23:59.

FORELDREPOST:

Anette (48109604/anette.hageviermyr@sondre-land.kommune.no )
Vilde (41465665/ Vilde.Johannessen@sondre-land.kommune.no)
Daniel (95886617/daniel.raudi-saetren @sondre-land.kommune.no)

Naturfag; Forberede
presentasjon av noen
fornybare- og ikkefornybare
energikilder. Rapporten
skal leveres på fredag 6
sept. innen kl. 23:59.
Engelsk; Grammar. Do task
18 p 49.

Kunst og håndverk;

Engelsk; Ta med hefte,
skrivebok og PC.

Naturfag; Rapportskriving
fra ett av de tre forsøkene vi
har gjennomgått i denne
perioden. Rapporten skal
leveres på fredag 6 sept.
innen kl. 23:59.
Mat og helse; Vi lager
skolebrød. Husk forkle,
mappe og strikk til langt hår.

