UKEPLAN 10B uke 47

På skolen:
Mandag

1.
2.
3.

Matte: Prøve i likninger!
Mattegruppe: matteprøve likninger
Gym: Basket
Fysak: Gym

4.
5.
6.

Samf.: Ny periodeplan. Den kalde
krigen.
Norsk: Forberedelser til terminprøver.
Jobber med teksthefte.

TERMINPRØVE
NORSK
HOVEDMÅL

Tirsdag

Ta med ekstra mat og drikke – og litt
“kosemat” som gir energi!

TERMINPRØVE
NORSK
SIDEMÅL

Onsdag

Ta med ekstra mat og drikke – og litt
“kosemat” som gir energi!

Torsdag

1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.

Fredag

2.
3.

4.
5.
6.

Lekser:
Matte: Jobb med “øveoppgavene”!
Mattegruppe: husk å øve til prøva om
likninger. Bruk gjerne det som står i Grunntall
10 på s.108 - 117.
Gym: Innetøy og dusjesaker
Samf.:
Norsk: HUSK TEKSTHEFTET DU FIKK PÅ
FREDAG!

Se over gamle tekster /
kommentarer!
Husk forberedelseshefte!
Sjå over gamle tekstar/
kommentarar!
Er det nokre typiske nynorskfeil du
pleier å gjere?
Kva er du god til?

Hugs førebuingshefte!

Tysk: Repetisjon/forberedelse til
terminprøve..
Spansk: Forberedelse til terminprøve. Ha
med deg alt utstyr.
ALF:
Fysak: Tur nord
Norsk: Vi jobber med litteraturoppgaven.
Utd.valg:

Tysk: Keine Hausaufgaben :-)
Spansk: Kikk over regelboka di. Vet du at du
mangler noe? Gjør gjerne noen øvelser på
Rockalingua.
ALF v/ Bente:
ALF v/Arne:
Norsk: Husk bok/ notater.

Eng.:Preparation for term-test. Bring all
books.
Eng m/Helge: Forberedelse til
terminprøve
Samf.: Tidslinje. Samtale om begreper.
Filmsnutt.
Fysak: Kl.time
Samf.: Blikk på kartet.Filmsnutt .
Oppgaver.
Gym: Basket og grunntrening
Gym: Oppstart dans

Eng.: No homework.

Samf.: Hva tror du ligger i begrepet kald krig?
Skriv ned 3 stikkord, eller to setninger. Leksen
vil bli sjekket.

Gym: Innetøy og dusjesaker!

Foreldrepost: Som dere ser på planen over, så starter vi nå opp med terminprøver. Det er
viktig at elevene er motivert og påkoplet. En god natts søvn før disse dagene blir ekstra viktig!
Torsdag i uke 48 er det terminprøve i engelsk, og så avslutter vi med matte onsdag og
tysk/spansk torsdag i uke 49. Fint om dere unngår tannlegebesøk o.l. disse dagene! Ellers er
det god julestemning i klasserommet til 10B – de er flinke til å lage det koselig inne i ei mørk
årstid!

