Hva skjer og hva
trenger du i timen 
Mandag

Fysak:

Lekser 

1-2.t Norsk: Litterære samtaler
– Vi jobber med to noveller. Det
er viktig at du deltar i samtalen.
3.t Matte: Divisjon av brøk
4.t Engelsk: Bring notebook,
booklet and dictionary. We
start writing a longer text.
5.t Naturfag: Tekstiler
6.t Basis: LINK - Følelser

Tirsdag

1. t Krle: Buddhismen – Intro.
2-3.t Samfunnsfag: Fagsamtale

Fysak:

Onsdag

4-6. t Tilvalgsfag:
Spansk:
Tysk: Rollespill: Im
Restaurant
Alf (restaurant- og matfag): Vi
lager pasta bolognese. Husk
forkle!
1-2.t K/H: På tegnerommet

Fysak:

Forbered deg til fagsamtale! Bruker notater,
klassenotatblokka, huskeliste og kosmos s.
124-131.
Spansk: Se over og øv på uttrykkene du skrev
i timen, blant annet å kunne spørre om hva
klokka er og si at klokka er ett og klokka er
fem.
Tysk: Lær replikkene dine utenat. Ta med
ev.rekvisitter.
Ta med deg en tegneserie som du liker. På
frihånd skal du prøve å kopiere den en av
figurene i t.serien. Bruk denne figuren som
utgangspunkt for en stripe på 2 eller 3 ruter.
Husk at HUMOR teller i vurderinga!

3-4.t Naturfag:
Oppstart broprosjekt.
3t: I gruppe lage plan/skisse og
fordele oppgaver
4t: Bygging, bygging og enda
mer bygging!!!
5. t Matte: Brøk og desimaltall

Torsdag

Fysak: Gym

6.t Utdanningsvalg: Aktiviteter
som i sist uke
1-2.t Matte:
Øving til prøve

3.t Gym: Svøm: Gr 1
Hallen: Gr 2
Obs! Svømmegarderober.
4-5.t Norsk: Litterære samtaler.
Vi leser Dypfryst som inspirasjon
til skriveoppgave. Viktig at du
deltar i samtalen.
6.t Samfunnsfag: Revolusjon –
hva betyr det?

Se nøye gjennom hele brøk-kapitlet og se
spesielt over sammendraget s.85-86. Få
oversikt over hva du kan og hva du trenger å
lære eller repetere.
Gr1: Husk svømmetøy og dusjsaker
Gr2: LEKSE:
https://www.sats.no/magazine/trening/yoga/3enkle-yogaovelser-du-kan-gjore-hjemme/

Vet du hva en revolusjon er?

Fredag

1-2.t Gym: Hallen, gard 1 og 2

Fysak: KLT

3.t KRLE: Buddhismen. Ta med
boka.
4-5.t Engelsk:Writing. Bring
notebook and dictionary.
6.t MATTEPRØVE kap.2

Samarbeidsøvelser, balanse + Øvelser rettet
mot ulike funksjonshemninger. Jobbe i par
Forklar begrepene karma, samsara og
dharma i klassenotatblokka di.
No homework.

