Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 9C uke: 47
Alle er like mye verdt og fortjener å bli behandlet med respekt

På skolen
Mandag

Gruppe 1
Mat og helse: Vi lager
greske kjøttboller, cous cous
og klippekrans. Husk forkle,
mappe og strikk til langt hår.

Fysak:
Friskee

Lekser
Gruppe 2
Kunst og håndverk:

Gruppe 3
Engelsk:Preparation for
term-test. Bring computer
and other tools.
Naturfag: Jobbe med
energikilde-oppgaven

Tirsdag

1.
2.
3.

Fysak:
Tur øst
4.

Onsdag

5.
6.
1.

Gruppe 4
Naturfag: Litt tid til
forberedelse først, og så
muntlig presentasjon av
energikilde-oppgaven.
Engelsk: Siste forberedelser
til terminprøve. Husk
forberedelseshefte!

TERMINPRØVE ENGELSK 4-6T
• Møt på klasserommet ditt til 4.time. Du bør ha lest forberedelsesheftet hvis du ikke rakk det på fredag.
• Ta med forberedelsesheftet du fikk på fredag, ordbok og ark med linking words.
• Det er lov å ha med litt godteri og brus hvis du vil
• Alle skal levere inn en utskrift før du går hjem. Da vil du få respons før fredag. Endelig innlevering fredag.
Spansk:
Spansk: Gjør futurumsoppgavene(oversettelse).
Tysk:
Tysk; Gjør ferdig kahooten din (15 spm). Lær 5 sterke verb (helfen – liegen).
Alf m Arne:
Alf;
Alf med Anette: Dagens
tema; tomat.
Matte: Overflate og volum
Matte:
Matematikk m/Kari: Arbeid
med rettvinklede trekanter.
Tema «Lastebil» og
kompetansemål K20.

Matematikk m/Kari: Kunne tegne en rettvinklet trekant, markere katet og hypotenus, måle
lengder, regne ut areal, vite hvor stor summen av alle vinkelstørrelsene er. Kunne forklare hvordan
du lager en 3-4-5trekant ute, forklar egenskap til 3-4-5-trekant.

Norsk: Debattartikkel

Ta en kikk på PDF-filene under “Argumenterende tekster” på Teams. Ha det klart for deg
hva du skal skrive debattinnlegg om og hvordan du skal skrive det før du kommer på skolen.

Samfunnsfag:
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2.
3.
Fysak:
Slåball

4.
5.

6.

Matte: Overflate og volum

Matte:

Matematikk m/Kari: Arbeid
med rettvinklede trekanter.
Tema «Lastebil» og oppgaver
til kompetansemål K20.

Matematikk m/Kari: Ha tenkt ut oppgaver vi kan ha med tema «Lastebil» i forhold til
kompetansemål i K20.

KRØ: Koordinasjon og
motorikk – vi fortsetter med
øvelsene fra forrige uke, og
vi prøver oss på sjonglering.
Musikk: Husk bøker!

Husk utstyr og klær til innetime! Alle skal dusje.
Se denne videoen om sjonglering: https://www.youtube.com/watch?v=nLASvi0v5M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2TbSd3VIAols67eYnbkJHFn3gqKM35KszNqx9E_eAoGNSouPUcslAfHA
Lekse: Les s 119 og s 331. Skriv stikkord/notater.
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Torsdag
Fysak:
Styrke
trening

1.

KRLE: Mangfold

2.
3.
4.

Norsk: Lesing + oppgaver

5.
6.
Fredag

Fysak:
klassenstime

Jobb med s. 25-28 på egenhånd. Se filmen og se om du kan finne igjen noe det står skrevet
om i heftet (https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/introductioncultures-religions-apah/hinduism-apah/v/hindu-temples)
Ha med txt-boka deres!

Samfunnsfag: Vi spiller litt
til. Hvem vinner “krigen”
først i klasse 9c?
Matte: Overflate og volum

Lærte du noe om krigføring/våpen m.m. av spillet i forrige time? Hva evt.?

Matematikk m/Kari: Arbeid
med areal og volum.

Matematikk m/Kari: Følgende gjøres på vår Teams: Lag et spørsmål til «Lastebil»-kahoot, som
har med drivstoffet diesel å gjøre, - lag 3 eller 4 svaralternativ, og marker korrekt svar.

Matte:

Gruppe 1

Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
TERMINPRØVE ENGELSK 1t –til og med fysak
• Møt på klasserommet ditt til 1.time
• Ta med forberedelsesheftet, ordbok og ark med linking words.
• Det er lov å ha med litt godteri og brus hvis du vil
• Du får tilbake teksten med respons fra lærer. Du gjør ferdig tekstene dine på skolen i dag. Innlevering på it`s
learning + 1 utskrift.
Naturfag: Muntlig
Engelsk: Muntlig aktivitet
Kunst og håndverk:
Mat og helse: Vi lager
presentasjon av energikildegreske kjøttboller, cous cous
oppgaven.
og klippekrans. Husk forkle,
mappe og strikk til langt
Engelsk: Muntlig
Naturfag: Jobbe med
hår.
presentasjon av energikilde- energikilde-oppgaven
oppgaven.

FORELDREPOST: Vi og elevene ønsker oss julekalender, og vi har landa på en pakkekalender. De som ønsker å være med kan pakke inn
godteri til inntil 30kr. Fristen for å ta med pakke blir mandag 30. november.
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