Ukeplan 8A Uke 2
Hva skjer og hva
trenger du i timen 
Mandag
7.1
Fysak: Tur
sør

Tirsdag
8.1
Fysak:
Jetski Husk gode
uteklær!

Onsdag
9.1
Fysak: KLT
Du skal ta
med
karakterkort
med
underskrift i
mappa til i
dag.

Torsdag
10.1

Fysak:
Stratego

1-2.t: Engelsk: Reading
Engelsk(Helge): Gå gjennom
manuskript. Dele ut roller. Øve.

Lekser 
Engelsk(Siv-Birthe):Bring your book and
your dictionary.
Engelsk (Helge): Ta med “The Perfect Pet”manuskript (kopi)

3.t: Samfunnsfag: Ta med
lærebok, skrivebok og perm
4.t: Norsk: Ta med
skrivebok.
Ca. 12.30 gå til kirka
13.00 Den kulturelle
skolesekken. Hov kirke, ta
bussen fra Cirkle K.
1.t: Naturfag: Oppstart
“universet”
2-3.t: Samfunnsfag: Ta med
lærebok, skrivebok og perm.
4-6.t: Tilvalgsfag:
Spansk:Ta med alle bøker! Vi
starter temaet: “Mi familia”.
Tysk: Husk alle bøker!
Arb.kjøkken:
Arb.design:
1.t: KRLE: Livssynshumanisme.
Ta med boka.
2-3.t: Norsk: Ta med Aboka og skriveboka.
12.10. Møtes på
klasserommet gymteori!
12.30 gå til Rådhuset
13.00 Forestilling
storprosjekt Ta bussen fra
Circle K.
1.t: KRLE: Livssynshumanisme.
Ta med boka.
2-3.t: Naturfag: Vårt
solsystem
4.t: Engelsk: Bring your book.

Engelsk (Helge): Øve videre på
“The Perfect Pet”

Les s. 166-171 Skriv et sammendrag av hva
du har lest skriveboka. Ca. en halv side velg
ut det du synes er viktigst i teksten.
Spansk: Til i dag skal du kunne fortelle om
deg selv og hvilke fag du liker.
Tysk: Kunne fortelle om minst fem ting du har
gjort I jula (på tysk).

Svar skriftlig på oppg. 1 g s 82(I A-boka)..

Gjør lekse på One-Note classroom
Engelsk (Siv-Birthe):Today you Must tell
about the main character in your book.
Engelsk gr: Les gjennom dine replikker. Øv
på å si dem høyt. Strek under ord som du

5-6.t: Matematikk: Ta med
lærebok, skrivebok, perm og
nødvendig utstyr.

Fredag
11.1
Fysak: Gym/
svømming

1-2.t: Norsk:

3.t: Gym: Gruppe 1 fotball
Svømming: Gruppe 2
4.t: Utdanningsvalg:

er usikker på uttale av. Ta med manuskript
til timen.
Gjør oppgave 4.1 og 4.2 på arket du fikk
utdelt, oppgavene føres i kladdeboka.
Les s 86 – 87 I A-boka. Du skal kunne
forklare hva du har lest om
tegneserier.Muntlig test med vurdering.
Gruppe 1 ta med innesko og innetøy.
Gruppe 2 ta med svømmetøy.
Ingen lekser.

5-6.t: Kunst og håndverk:

Felles informasjon: Velkommen til et nytt semester! Vi har fokus på god orden, godt
læringsmiljø og gode erfaringer. Noen endringer for vårsemesteret er at Tommy overtar
ansvaret for kroppsøving, da Håkon har valgt å avslutte sin karriere i skoleverket. Følg
med på informasjonen framover og still gjerne spørsmål! Til onsdag skal elevene ha
med underskrevet karakterkort.
Hilsen Tommy og Siv-Birthe
tommy.halvorsen@sondre-land.kommune.no tlf. 90685532
sivbringen@gmail.com tlf 92660142

