Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10A UKE: 46
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Norsk: Otere Vi jobber med heftet “roman”.
Ta med heftet + kladdebok.
Matte: Padder- rom 5: Ta med lærebok,
kladdebok og perm.
Naturfag: Vi forbereder oss til prøva i
morgen. Litt gjennomgang fra meg + jobbing
på dere.
Stratego
Naturfag:
Norsk: Padder. Vi jobber med heftet “roman”.
Ta med heftet + kladdebok.
Matte: Oter – rom 8: Ta med lærebok,
kladdebok og perm.
Musikk:
Naturfag: PRØVE (OTER) Bruk periodeplan, og
notatene fra timene som forberedelse. Tema
Celler og arv.
Musikk
Naturfag: PRØVE (PADDER) Bruk periodeplan,
og notatene fra timene som forberedelse.
Tema Celler og arv.
Musikk:
Kinball
Krle: Ta med lærerbok og pc. Vi jobber videre
med skjemaet på teams verdensreligionene +
livssyn.
Samfunnsfag: Ta meds lærebok, perm og
skrivebok.
Matte: alle- Ta med lærebok, kladdebok og
perm.

PRØVE!!
BRUK PERIODEPLAN OG NOTATENE FRA
TIMENE!
PRØVE!!
BRUK PERIODEPLAN OG NOTATENE FRA
TIMENE!

Du skal sjekke målene på læreplanen, still
spørsmål om målene du ikke forstår.

Matte: Padder rom 9
Norsk: Otere. Lesetime. Dere som er ferdige
med boka, må ta med pc + leseboka.

Les 25 min i leseboka hjemme!!

Engelsk: Ta med perm og skrivebok.
Engelsk m/Helge: Framføringer av
Commonwealth-stater vi evt ikke fikk framført
sist + lytteoppgave
KLT:
Matte: Oter rom 9
Norsk: Padder. Lesetime. Dere som er ferdige
med boka, må ta med pc + leseboka.
Kroppsøving: Dans! Dere skal danse i grupper
i ulike rom på skolen. Trenger ikke gymtøy,
men må ha klært som du kan bevege deg i
Spansk: Husk bøker og Pc.

Framføre USA-teksten i smågrupper.
Engelsk m/Helge: De som ikke fikk
framført sist uke må forberede seg til å
framføre denne timen.

tommy.halvorsen@sondre-land.kommune.no tlf. 90685532
stine.sveum@sondre-land.kommune.no tlf: 95037934

Les 25 min i leseboka hjemme!!

Les teksten dere fikk(El día de los
muertos). Markér vanskelige ord. Hva

Søndre Land ungdomsskole
Torsdag
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Tysk: Mein (Traum)Haus
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Arbeidslivsfag(restaurant- og matfag):
Oppstart prøveeksamen - planleggingsdel for
Tiril L. (Husk matpakke)
Tur nord
Samfunnsfag: Prøve! Politiske systemer

4.

handler teksten om? Les teksten en gang
til. Jeg stiller noen spørsmål til alle på
sppansk.
Dein Haus präsentieren (mindestens 3
Zimmer).

Se målene på periodeplanen.

og presidentvalget
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Engelsk: Ta med perm og skrivebok.
Engelsk m/Helge: Tekstjobbing, grammatikk,
muntlig moro.
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Kroppsøving: Dans! Dere skal danse i grupper
i ulike rom på skolen. Trenger ikke gymtøy,
men må ha klært som du kan bevege deg i
Kroppsøving:
Krle: Gjennomgang av hellige steder + tekster,
synet på Gud og menneskesyn.
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Norsk: Forberedelse terminprøve. Ta med
perm og kladdebok.

tommy.halvorsen@sondre-land.kommune.no tlf. 90685532
stine.sveum@sondre-land.kommune.no tlf: 95037934

Engelsk: Du skal ha bestemt deg for hvilke
to tekster du skal jobbe med i Solving
conflicts.
Engelsk m/Helge: Ta med læreboka (10Aboka) og PC.

Du må ha fylt ut krle-skjemaet på teams i
hellige steder+tekster, synet på Gud og
menneskesyn.

