UKEPLAN 10B uke 2
Mandag

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Tirsdag

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Onsdag

1.
2.
3.

På skolen:

Lekser:

Matte: Vi fortsetter med funksjoner. Vi
sarter med å tegne grafer til funksjoner for
hånd og begynner å tegne grafer til
funsjoner digitalt.
Mattegruppe: statistikk

Matte:
Mattegruppe: husk lekse! Oppgave 7.6 og 7.7

Gym: Bip-test
Fysak: Gym

Samf.: Være inne til time senest.12.10.
Norsk:

Gym: Husk innetøy og dusjesaker!

Samf.: Norge i etterkrigstiden. Ny
periodeplan. Foredrag, tidslinje, samtale,
oppgaveløsning.
Norsk: Jobber med litteratur-oppgaven.
HJEMMESKOLE
Nat.fag: Befruktning. Oppmøte teams
09.00, ta notater underveis.
KRLE: Muntlig arbeid med oppgaver i grupper. KRLE: Se på oppg på Teams eller OneNote, men
Oppgaven ligger på Teams (filer) og OneNote.
Felles oppstart på Teams 9.40.

dere får en skoletime til forberedelse også.

KRLE:
Fysak:
Musikk:
Musikk: Du skal jobbe med noen oppgaver
knyttet til “Musikk og samfunn” tekst og
musikkeksempler. Oppgavene finner du på
teamet Musikkteam 10.trinn
Nat.fag: Les deg opp om to forskjellige typer
Nat.fag: Prevensjon – Oppmøte 13.40: Dere prevensjon.
deles opp i mindre grupper for å snakke om
ulike typer prevensjon, før vi tar en felles
oppsummering.
Matte: Vi jobber videre med funksjoner.
HJEMMESKOLE
Møt i matteteamet kl. 09.00!
Matte:
Mattegruppe: oppmøte Teams. Vi jobber Eng. Velg en av tekstene under Getting
videre med statistikk.
along som du leser godt og kan snakke om.
Eng. M/Helge:

4.
5.
6.

Torsdag

1.
2.
3.
4.

Eng.:sk m/Helge: Skriv inn i Chatten til
engelskgruppa på Teams (rundt 10.30) at
du er på plass. Les godt gjennom den
teksten du velger B (s.64-68) eller C (s.6973). Bla opp vanskelige ord. Lær innhold. Øv
gjenfortelling. Lærer tilgjengelig for
spørsmål.
Fysak:
Nat.fag: Oppmøte 12.10 på teams. Vi ser på
resultatet av quizen fra forrige uke.
Norsk: Litt.oppg.
Norsk: Jobb med litt.oppg. Innleveringsfrist i
morgen!
Tysk: Kort oppsummering på teams kl.09.
HJEMMESKOLE
Spansk:
Tysk: Jobb med Berlin – oppg. Hva har du
ALF:
gjort så langt?
Fysak:
Norsk: Litt.oppg. - siste finpuss.

5.
6.

Spansk: Les dialogen som vi avtale i uke 1. Du
skal ha en skisse for arbeidet med “La ciudad”
klar. Jeg kontakter gruppene på Teams.

Tips for utdanningsvalg.
Vil du lære litt mer om hva som er det
faglige innholdet i de ulike
utdanningsprogrammene på videregående.
Gå inn på ndla.no og kikke på det faglige
innholdet som er lagt ut.

Fredag

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Foreldrepost:

Eng.:
Engelsk m/Helge: Muntlig høring om
tekstene B og C (s.64-73), (Du er kun med
på den du har valgt/forberedt) + andre
muntligoppgaver.
Samf.: Norge på veg inn oljealderen.
Utviklingstrekk 1965-1980. Filmsnutt,
foredrag, samtale, oppgaver. Kahoot.
Fysak: Kl.time
Samf.: Fortsettes som i 3.time.
Gym: Badminton (Bib-test)
Gym:

ALF v/ Bente: Vi møtes til en liten prat på
teams kl.9.00 før dere skal lage en sunn og
god lunsj.
ALF (Arne) Det blir gruppesamtaler på
samme måte som sist. Du bør være forberedt
til å fortelle noe om det du fant ut om
arbeidsklær. Innlevering i løpet av dagen.
Norsk: Innlevering av litt.oppg.
Eng.:Do the tasks on page 9. Ask if there
are questions. Study the picture on page 18.
How will you describe it?(oral task).
Engelsk m/Helge: Les godt gjennom din
selvvagte tekst (se onsdag).

Samf.: Gjøre ferdig Finn svar i teksten side
202.
Gym: Innetøy og dusjesaker!

