Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10A UKE: 47
Mandag
16.11

1.
2.

Norsk: (Alle): Vi forbereder oss til
terminprøva. Ta med bøker.

3.

Naturfag: Epidemier, immunforsvar og
vaksiner. Ta med bøker.
Styrketrening
Naturfag:
Matte: (Alle): Prøve likninger og brøk

4.
5.
6.

Tirsdag
17.11

1.
2.

Mattegruppe: husk å øve til prøva om
likninger. Bruk gjerne det som står i
Grunntall 10 på s.108 - 117

TERMINPRØVE – NORSK - BOKMÅL

3.
4.
5.
6.

Onsdag
18.11

Mattegruppe: prøve i likninger

1.
2
3

•
•
•

Ta med forberedelseshefte, lærerbøker og andre kilder du vil ha med.
Bruk tiden godt på prøva.
Ta med godt med mat og drikke, eventuelt godteri og brus.

•
•
•

Ta med forberedelseshefte, lærerbøker og andre kilder du vil ha med.
Bruk tiden godt på prøva.
Ta med godt med mat og drikke, eventuelt godteri og brus.

TERMINPRØVE – NORSK – NYNORSK

4
5
6

Torsdag
19.11

1.

Spansk: Forberedelse til terminprøve.Ha med
deg utstyr(bøker og Pc).

2.

Tysk: Repetisjon/ forberedelse til
terminprøve.
Arbeidslivsfag (restaurant- og matfag):
Prøveeksamen praktisk del for Tiril L.

3.

4.

Fredag

Tur øst
Samfunnsfag: Ta med lærebok, skrivebok og
perm.

5.
6.

Utdanningsvalg:

1.
2.

Engelsk: Ta med perm, hefte og skrivebok.
Forberedelse til terminprøve.
Engelsk m/Helge: Forberedelse til
terminprøve
Kroppsøving: Therese og Hedda har
oppvarming på 10 min. Vi har 2/3 del av
hallen. Utholdenhet + basketball
Kroppsøving:

3.

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

Kikk over regelboka di. Vet at du mangler
noe? Gjør gjerne noen øvelser på
Rockalingua.
Keine Hausaufgaben

Les s. 106 i Kosmos 10. Forbered deg til
muntlig tankekart.

Du skal kunne innholdet i den ene av dine
selvvalgte tekster.

Søndre Land ungdomsskole
4.
5.
6.

Krle: Vi jobber videre med verdensreligionene,
ta med lærerbøker.
Norsk: Vi jobber med litteraturoppgaven. Ta
med leseboka.

Les i leseboka minst 45 min til i dag. Du
bør nærme deg slutten av boka nå, for å
rekke tidsfristen.

Denne uka starter vi opp med terminprøver. Det blir viktig å bruke tiden godt de dagene.
Lykke til

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

