Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 9C uke: 45
Alle er like mye verdt og fortjener å bli behandlet med respekt
På skolen
Mandag

Fysak:
Bokstavkaos

Tirsdag

1.
2.
3.

Fysak:
Tur sør
4.

5.
6.

Lekser

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

Gruppe 2
Kunst og håndverk:

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

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.

Naturfag: Rapportskriving
fra ett av de tre forsøkene vi
har gjennomgått i denne
perioden.
Spansk: Husk bøker og PC.
Tysk: Verbtest. Mein Auto.
Alf m Arne:
Alf med Anette: Dagens
tema er potet.
Matte: Formlikhet og
målestokk

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 du fikk utlevert.
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: I løpet av onsdagen (4/11-20) skal du være ferdig med følgende på Kikora:
“Formlike trekanter” og “Sider i formlike trekanter”.

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

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

Norsk: Lesetime +
nynorskoppgave

Husk txt-boka di (alle har fått utdelt hvert sitt eksemplar). Finn fram nynorskheftet ditt fra i
fjor “Nynorsk på 1-2-3, Spør ho Rakel!”

Trude (93657847 / trudebekkelien.strom@sondre-land.kommune.no )
Jostein ( 47814134 / jostein.bjornsveen@sondre-land.kommune.no )
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Onsdag

1.
2.

Samfunnsfag: Siste episode
av UxA. Jobber videre med
kandidatene/presenterer det
vi har funnet ut.
Vi låner 3.t til NRKs
valgspesial for u.trinnet
10.30-11.00!!!!

Forbered deg på presentasjon.

3.

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

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

4.
5.

KRØ: kroppsøving tilpasset
skader (elevstyrt)

6.

Musikk: Dere får 20
minutter til filming, før dere
viser fram dansen deres.

Forbered et opplegg på 15 min som gjennomføres for hele klassen. Opplegget skal være
rettet mot ulike skader, funksjonshemninger og diagnoser. Se eget ark. Bruk Teams til å
samarbeide. Går det an å spille basket i rullestol eller 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?
Gruppe 1: Amina, Ruben, Solveig og Iver
Gruppe 2: Mohammed, Heiki, Kaja og Maya
Gruppe 3: Vinga, Eskil, Christine, Leon og Nissi
Gruppe 4: Håkon, Stig-Erik, Hermann og Amund.
Du trenger ikke musikkbok i dag.

Fysak:
Kjeglekamp

Torsdag
Fysak:
Stratego

1.
2.
3.
4.

KRLE: Hinduismen
Norsk: Nynorskoppgave må ferdigstilles i dag
Samfunnsfag: Vi
oppsummerer og avslutter
valget i USA som tema.

5.
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6.

Fredag

Matte: Formlikhet og
målestokk

Matte: I løpet av torsdagen (5/11-20) skal du være ferdig med følgende på Kikora:
“Sammensatt areal av oljeplattform”.

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 av polygonene kvadrat, rektangel,
parallellogram, rettvinklet trekant, likebeint trekant, likesidet trekant og sirkel.

Gruppe 1
Kunst og håndverk:

Gruppe 2
Mat og helse: Vi lager
skolebrød. Husk forkle,
mappe og strikk til langt
hår.

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

Fysak:
klassenstime

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: Trude er borte på studier i uke 45.
Trude (93657847 / trudebekkelien.strom@sondre-land.kommune.no )
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Gruppe 3
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:

Gruppe 4
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.

