
  

 

Ukeplan 10B  

Månedens egenskap: Humanisme Uke 3 (4) 

Fag/tema: 

 

Beskjeder: 
 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: anne.mette.sagen@sandnes.kommune.no  eller tlf. 416 85 444 

 

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, 4310 Hommersåk, tlf. 51336610 

Time Mandag 18/1 Tirsdag 19/1 Onsdag 20/1 Torsdag 21/1 Fredag 22/1 

1 Gym 
Basketball 

Tilvalgfag Timen Livet 
(dobbeltime) 

Norsk 
Novelle 

Valgfag 
(dobbeltime) 

2 Matte 
Kvadratsetningene 

KOH Engelsk 
(dobbeltime) 
Gandhi 3 Digital 

utdanningsmesse 

Gym 
(dobbeltime) 
Basketball 

Engelsk 
Gandhi 

Norsk 
Novelle 

4 

 KRLE 
Repetisjon: De 5 
verdensreligionene + 
livssynshumanismen 

Matte 
Andregradslikninger 

5 Tilvalgfag     

❖ På www.minskole.no/riska finner lekseplanene og mye annen informasjon om skolen. 
❖ Chromebooken må være ferdig oppladet og med på skolen - INGEN utlån eller lading på skolen.  
❖ Du må ha med alt av bøker, skrivesaker etc.  INGEN utlån hverken fra skolen eller medelever. 

 

Prøver og annet gøy som skjer fremover: 
❖ Uke 4: Mandag - DKS og digital utdanningsmesse, Fredag - innlevering novelle, prøve naturfag 
❖ Uke 5: Mandag-tirsdag: Fransk/tysk, onsdag: Mattedag, fredag- FAOH innlevering 
❖ Uke 6: Mandag: Samfunn, Tirsdag: KOH og norsk, Onsdag-fredag: prøvemuntlig 
❖ Uke 7:  

  

 
 

Noahs spark 
Ordenselever: Erik og Theo     

mailto:anne.mette.sagen@sandnes.kommune.no
http://www.minskole.no/riska


  

 

Lekseplan: 

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, 4310 Hommersåk, tlf. 51336610 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Du kan skrive novelle og bruke språklige virkemidler for å få frem temaet.  
Du kan skrive en novelleanalyse med egnet språk og struktur.  

Norsk     

Ukas mål Du kan faktorisere algebraiske uttrykk, både enkle og med brøk. 
Du kjenner til kvadratsetningene og kan bruke de i ulike oppgavetyper. 

Matematikk Lekseark for uka (3) ligger på classroom og du velger selv om du vil gjøre nivå 1 eller 2. 
Lekseboka (den lille grønne) og leveres i kassa senest fredag. Husk at du skal vise 
utregning på alle oppgaver! 
Trenger du hjelp anbefales det leksehjelp tirsdag kl.14-15. Der finner du en mattelærer! 

Ukas mål Ha kunnskap om Mahatma Gandhi 
Engelsk     

Ukas mål Repetisjon til vurdering 
Se eget målark 

Naturfag Jobb med målarket og oppgaver hjemme og forbered deg til prøven som er i uke 4.  

Ukas mål Vite hva FN er og hva de gjør 
Vite hva menneskerettigheter er og hva Amnesty International jobber med 

Samfunn Følg med på nyhetene. Vær forberedt til å fortelle om en nyhet på fredag 

Ukas mål Kunne gjøre rede for sentrale kjennetegn ved livssynshumanismen 
Kunne orientere og overføre din kunnskap om livssynshumanismen over til et oversiktlig notatark 

KRLE   Leksene fremover blir å    
bli ferdig med religionen    
vi arbeidet med på    
skolen. Det betyr   
leksefri denne uka, men    
at du må gjøre ferdig     
livssynshumanismen 
hjemme om du ikke blir     
ferdig på skolen 

 

Ukas mål - kunne grunnleggende teknikk i basketball 

- kunne samarbeide, vise god innsats og fair-play i basketball 

Kroppsøving Til mandag og tirsdag: Husk gymtøy & vannflaske! Vi er inne. 

Ukas mål Vi lærer om forretningsidéutvikling 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 
- kunne fortelle noe om minoritetsspråklige sin hverdag i tyskland 
- bruke sterk adjektivbøyning i setninger 

Tysk    Se lekseark på classroom 

Ukas mål Du repeterer ulike emner vi har jobbet med. 
Du får møte ulike strategier for å løse tekstoppgaver. 

Matte 
fordypning 

Vi fortsetter å jobbe med tidligere eksamensoppgaver i matte. Denne uka skal 
eksamen fra 2018, både del 1 og del 2. Pass på at du velger riktig gjøremål, det som 
ligger i uke 3 (fordypning matematikk), ellers ser ikke Trine og Anne hva du har gjort. 
Husk at del 1 skal gjøres uten hjelpemidler, på del 2 kan du bruke kalkulator. 
Anbefaler sterkt at du følger dette så du får reell trening, ikke lurer deg selv. 

Ukas mål - Kjenne godt til noen viktige hendelser i Frankrikes historie 
- Kunne snakke om den franske revolusjonen og andre historiske hendelser på fransk 

Fransk Skriv en liten tekst (minst 5 setninger) på fransk om et av temaene under. Du leverer inn teksten                  
og/eller lydopptak på Classroom senest fredag kl. 18.00. 

- Les Vikings en France 
- La Guerre de Cent Ans et Jeanne d’Arc 
- Versailles 
- Le Siècle des Lumières 

Ukas mål 
Drøfte hvordan fysisk aktivitet og kosthold kan bidra til god fysisk og psykisk helse.   
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Fysisk aktivitet Vi fortsetter med teorioppgaven i klasserommet. Frist for innlevering er satt til fredag 05.02 klokken 
10:45. 

Ukas mål Kunne programmere drone og luftputebåt ved hjelp av microbit 
Programmering  

Ukas mål Collage (Tone): Stilisering og skisser 
Sløyd (Silje): Reflektere over eget krakk-design knyttet til kvalitet og funksjonalitet 
Tekstil: lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk 

Kunst og 
håndverk 

Collage (Tone): ta med aviser / blader til utklipp 
Tekstil: 
Hvis du har gammelt sengetøy som er ødelagt eller ikke blir brukt hjemme, kan du ta det med å sy 

bukse av det. 


