UKEPLAN 10B uke 50 Hjemmeskole

På skolen:
Mandag

Tirsdag

1.
2.
3.

Matte: Oppmøte på Teams.Funksjoner, med og Matte:
uten Geogebra
Mattegruppe: Jeg ringer dere opp på teams
09:40. Da får dere informasjon om en
Gym:
julegaveoppgave dere skal få
Gym: Stryketrening! Sett sammen ei økt selv,
Samf.:
eller følg denne:
Norsk:
https://www.youtube.com/watch?v=vuzPVF26_t0
Fysak: Gym

4.
5.
6.

Samf.: Arbeid med refleksjonsoppgave.
Norsk: Får tilbake terminprøva i norsk hovedmål.
Norsk: Jobber med litteraturoppgaven.

1.
2.
3.

Nat.fag: Oppmøte 09.00 på teams. Jobb videre
med refleksjonsnotatet. Jeg gir alle feedback på
det dere har gjort før/i løpet av denne timen. Ta
kontakt om du lurer på noe.
KRLE: Muntlig høring av leksa.
Fysak: Fotball
Musikk:
Mus./nat.fag: Øv litt på trommerytmer
Nat: Kort oppmøte klokka 13.50 på teams. Jobb
videre med refleksjonsnotatet. Jeg gir alle
feedback på det dere har gjort før/i løpet av
denne timen. Ta kontakt om du lurer på noe.

4.
5.
6.

Onsdag

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Torsdag

Lekser:

1.
2.
3.

4.

Nat.fag:
KRLE: Fyll ut skjemaet når det gjelder
hellige steder, hellige tekster og synet på
Gud. Les godt s.138-157 + det som dreier
seg om synet på Gud på s.161-179. Tenk
gjennom “stjerne-spørsmålene” i teksten.
Muntlig høring i timen.
Musikk: Gå inn på klassenotatblokk
SLU21 Musikk. Finn Musikkhistorie- JazzKlikk på lenka Jazz for dummies. Les og
hør i gjennom og gjør oppgavene som
står under.
(Du skal jobbe med dette i to ordinære
musikktimer. Jeg sjekker at du har jobbet
kl 14.30)
Nat.fag:
Matte:

Matte: Oppmøte på Teams. Gjennomgang av
terminprøve
Mattegruppe: Oppmøte Teams 09:00. Vi snakker Eng.:Do task 52 on page 249. Remember
to give me information about what text
om julegaveoppgaven og gjør den ferdig.
you have chosen.
Eng.:Oppmøte på Teams. Jeg snakker litt om
fagsamtale. Dere gjør notater. Ha med heftet
Nat.fag: Innleveringsfrist for
Solving Conflicts.
refleksjonsnotat: 21.00. Leveres i mappe
på It’s Learning (spør hvis du ikke finner
Eng m/Helge: Innledende samtale i Teams kl
den)
10.30. Etterpå ser vi film.
Fysak: Leker
Norsk: Jobb med litteraturoppgaven! Ta
Nat.fag: Jobb videre med refleksjonsnotatet. Jeg med boka di!
gir alle feedback på det dere har gjort før/i løpet
av denne timen. Ta kontakt om du lurer på noe.
Norsk: Jobber med litteraturoppgaven.
Tysk: Oppmøte på Teams. Muntlig opplegg med Tysk: Keine Hausaufgaben.
Spansk: Oppmøte på Teams. Dere hører
vurdering. Følg med på tysk –teamet for mer
på lytteteksten som sendes dere på
info!
Teams. Individuell samtale om innholdet.
Spansk Lytteprøve og oppstart nytt kapittel.
ALF
Dere kan snakke norsk. Deretter oppstart
av nytt tema om byen. Ha med
Fysak: Matpakketur
CC3+glosebok/skrivebok.

5.
6.
Norsk: Siste time med jobbing med
litteraturoppgaven.
Utd.valg:

Fredag

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

ALF v/ Bente:
ALF v/Arne: Hjemmeoppgave. Tema
ulykker i hjemmet. Oppgave blir delt med
de det gjelder.

Norsk: Gjør ferdig litteraturoppgaven din!
Ta med boka di!
Eng.: Fagsamtale.
Eng.:Jeg setter opp tider for fagsamtale.
Engelsk m/Helge: Vi fortsetter å se film etter en Dere har valgt/skal velge en av tekstene i
kapitlet Solving conflicts som dere skal
innledende prat på Teams kl 09.00.
snakke om på engelsk. Send meg beskjed
Samf.: Arbeid med refleksjonsnotat.
om hvilken tekst dere velger/har valgt
Fysak: Kl.time
innen onsdag. Dere sier hva teksten
handler om uttrykke egne refleksjoner om
Samf.: Arbeid med refleksjonsnotat.
Gym: Rolig langkjør, 30 – 40 min. Avslutt med teksten/temaet.
Samf.:
lett tøying!
Gym:
NB! Innlevering av litteraturoppgaven!

Foreldrepost:

