Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10C uke: 47
På skolen:
Mandag

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

1.
2.
3.

Matte: Prøve om likninger og brøk. Arket
dere fikk utdelt forrige time + side 100 – 102
OG 134 - 135 kan brukes som øving. Fasiten
til arket ligger på teams

Mattegruppe: matteprøve likninger

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

Naturfag: Hva er covid 19?
Klassens time
Naturfag: Epidemier, immunforsvar og
vaksiner.
Kroppsøving: Grunntrening & basket +
tildeling av gruppevise danseoppgaver.

Ta med gymtøy og innesko.

Terminprøve Bokmål
Ta med forberedelseshefte og andre bøker eller kilder du trenger.

4.
5.
6.
1.
2.
3.

Husk godt med mat og drikke, godteri og brus er lov (ikke energidrikke)

4.
5.
6.
1.
2.
3.

Husk godt med mat og drikke, godteri og brus er lov (ikke energidrikke)

4.
5.
6.

Fredag

Lekser:

Matte: 20 minutter til forberedelse
først, 60 minutter til prøve etterpå.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Terminprøve Nynorsk
Ta med forberedelseshefte og andre bøker eller kilder du trenger.

Spansk: Vi forbereder terminprøve. Ta
med alt utstyr.
Tysk: Repetisjon/ forberedelse til
terminprøve.
Arbeidslivsfag (restaurant- og matfag):
Prøveeksamen praktisk del for Hannah
og Ted
Fysak:
Norsk: muntlig samarbeidsaktivitet
Utdanningsvalg:

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

Engelsk: Forberedelser til terminprøve
neste uke
Engelsk m/Helge: Forberedelse til
terminprøve.
Samfunnsfag: Vietnam, Koreakrigen og
lignende konflikter
Fysak:
Samfunnsfag:
Norsk: Litteraturoppgaven

Ingen lekse

Tysk: Keine Hausaufgaben

Ingen lekse

Ingen lekse

Les i boka di og/eller skriv på oppgaven.

Linda (95912866/linda.slattum@sondre-land.kommune.no)
Joakim (91778349/joakim.slattsveen@sondre-land.kommune.no)

Søndre Land ungdomsskole
Ta med boka -nå er det 3 uker til innlevering
av oppgaven. Hvis du ikke er ferdig med
boka nå, har du det travelt...

Linda (95912866/linda.slattum@sondre-land.kommune.no)
Joakim (91778349/joakim.slattsveen@sondre-land.kommune.no)

