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Ukeplan 10B    

         

 Uke 5 - u2 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Tilvalgsfag 

 

Samfunn Norsk 
 

Engelsk 
Presentations  
 

Norsk 
 

2 

Engelsk 
 
 
 

KOH Matte 
Likning med 2 
ukjente 

Samfunn Matte 
Likning med 2 
ukjente 

3 

Norsk 
 

 
 

KOH Tilvalgsfag Naturfag 

Karboksylsyre 

 

Gym 
Jentene bestemmer 
aktivitet i timen. 
Må bli enige før 
timen. 

4 

Matte 
Likning med 2 ukjente 

Krle 
 

 Matte 
Likning med 2 
ukjente 

 

Gym 
Guttene 
bestemmer 
aktivitet i timen. 
Må bli enige før 
timen. 

5 
Valgfag 
 
 

   

 

Beskjeder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at du finner lekseplanen på www.minskole.no/riska 

Husk at Chrome Book skal være med på skolen hver dag, ferdig 
oppladet. 

 
 

 
 

Ordenselev: Andreas  Reserve: Marielle 
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Kontakt meg hvis dere lurer på noe (kontaktlærer):  

mathias.brudeli@sandnes.kommune.no eller transponder meldingsbok 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål  

Norsk 
 

 

Ukas mål Kunne løse likninger med 2 ukjente ved hjelp av innsettingsmetoden, 
addisjonsmetoden og grafisk 

Matematikk 
 

Ukeslekse til fredag:  
Gjør leksearket for uke 5 som ligger i classroom. Skriv oversiktlig og fint i lekseboken 
din, ha med utregning og to streker under svaret.  
Spør om hjelp tidlig i uken eller bruk leksehjelp tirsdag. Vi vil med glede hjelpe deg om 
du trenger hjelp :-) 

Ukas mål Be able to understand what media is  
Be able to understand/explain what social media is  
Understanding how people around the world express themselves 

Engelsk 
 

Work on your individual presentations. Make sure that you follow the criteria for the 
task given. Presentations at the end of the month. (30.1 & 31.1.)  

Ukas mål Vite hva organiske (karboksylsyrer) er 
Vite hvordan organiske syrer er bygd opp 

Naturfag 
 

  Leksefri!  

Ukas mål  

Samfunn 
 

 

Ukas mål Ha kjennskap til de fem store verdensreligionene og kjennetegn  
Kunne sammenligne internt innenfor de fem store verdensreligionene  
Kunne vite hva livssynshumanismen går ut på  
Kunne sammenligne livssynshumanismen med et/flere av verdensreligionene  

KRLE 
 

Lag et tankekart/VØL-skjema/stikkordsnotater som viser en kort oversikt over 
Kristendom, Islam og Jødedom (vestlige religioner). Denne oversikten skal du kunne 
bygge på og bruke når du skal øver til vurderingen som kommer. Innlevering på 
classroom. 

Ukas mål bli enige om og styre en time sammen med andre 

Kroppsøving 
 

   Husk gymtøy og 
drikkeflaske 

Ukas mål Tekstil: Vi jobber med oppgave 1 og 2: Design, mønsterbygging m.m. 
Sløyd: Sette seg mål for timen og planlegge det videre arbeidet med oppgaven i MDF 

KOH 
  

    

Ukas mål Vi starter opp med et nytt kapittel som handler om kultur. 

- kunne noe om utlendingers hverdag i Tyskland 

- kunne svak og sterk adjektivbøyning 

mailto:Gry.Gahre.Bakke@sandnes.kommune.no
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Tysk 
 

Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål  

Fransk 
 

 

Ukas mål Kunne gjøre om mellom ulike måleenheter (vekt, fart, tid, lengde, areal og volum). 
Gjøre sitt beste og jobbe effektivt og godt i timene. 

Matte fordypning 
 

Møte til time med arbeidsbok, blyant, visk, linjal og CB. 

Ukas mål  

Trafikk     

Ukas mål Kunne fyre opp et bål. 

Kunne forklare hvilke regler som gjelder for bålfyring i naturen (allemannsretten). 

Forlate leirstedet sporløst. 

Kunne kle seg etter været. 

Natur, miljø og 
friluftsliv 

Vi har litt teori om bålfyring først i klasserommet, før vi drar til Riskastranden for å ha 
konkurranse i bålfyring. Det er mulig vi blir litt utover skoletid denne dagen, men dette 
får dere isåfall avspasere uken etter :-) 
Ta gjerne med pølser, marshmallows eller annet dere vil grille på bålet om dere ønsker 
det! Husk varme klær og sko! 
 
NB! Dere vil bli vurdert i om dere er kledd etter været, og om dere forlater leirstedet 
sporløst. 

Ukas mål Gjøre sitt beste, samarbeide og oppmuntre medelever. 
Delta i gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter som utfordrer våre koordinative 
sanser 

Fysisk aktivitet 
og helse 

Vi møter i 
gymsalen 

   

Ukas mål  

Uteskole 
 

    
 

 


