
LEKSEPLAN FOR 9. TRINN

Navn:____________________ Uke 49

Husk og info
Elevrådsmøte 2. time mandag 5 desember på Basen. Kom presis til møtet!
Skriftlig vurdering i spansk onsdag 7.12. Du trenger blyant og visk.
Vi skal på forestilling i regi av DKS på fredag i Torghuset. 9A og 9C i 3. time og 9B og 9D i 4. time.
Mattetentamen mandag 12.desember. Husk å ta med deg kalkulator, blå/svart penn, rettetape/lakk, linjal, blyant, visk, regelbok,
matematikkbok, kladdebok og Chromebook.

Sosial kompetanse Vi jobber med etterarbeid i forhold til verdensdagen for psykisk helse. Temaet i den neste perioden er ensomhet og utenforskap.

Fag MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Norsk Vite hva modernistiske

dikt er, og hva som
skiller disse fra
tradisjonelle dikt. Kunne
bruke modelltekst for å
utforme eget
modernistisk dikt.

Matematikk Repetere alt du har lært
i matematikk til nå.

Jobb med øveheftet,
minimum 15 min hver
dag. Husk å skrive ned
og spør om ting du lurer
på!

Jobb med øveheftet,
minimum 15 min hver
dag. Husk å skrive ned
og spør om ting du lurer
på!

Jobb med øveheftet,
minimum 15 min hver
dag. Husk å skrive ned
og spør om ting du lurer
på!

Husk å ta med deg
kalkulator, blå/svart
penn, retteteip/lakk,
linjal, blyant, visk,
regelbok, mattebok,
kladdebok og opplada
Chromebook på
mandag!
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MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Engelsk To know what the

concept of the
American Dream means
be able to talk in class
about
emigration/immigratio
n history

Ask about. Find out
more about emigration
in your family or
amongstfamily friends
/neighbours

Samfunn Kunne fortelle og
forklare om årsaker og
virkninger av 2.
verdenskrig

Jobbe hjemme litt hver
dag med
samfunnsoppgaven din

Jobbe hjemme litt hver
dag med
samfunnsoppgaven din

Jobbe hjemme litt hver
dag med
samfunnsoppgaven din

Naturfag Målene finner du i
Classroom.

Skriv notater eller lag
tankekart for å øve til
prøven i neste uke.

M&H Mål: Lage trygg mat
med god hygiene og
oppvask.
Lage i stand et
festmåltid og dekke et
festpyntet bord.

Denne uken er det julemiddag med en invitert gjest
Meny: Fløtegratinerte poteter, kokte grønnsaker, kotelett (kylling) og brun saus.
Hver lærer gruppe har valgt dessert.
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MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Tysk Kunne lese et dikt. Vi øver på å lese et dikt,

forklare ord og skrive et
dikt selv.

Spansk Kunne skrive om
planene dine

Kunne bøye verbet “ir”
for å snakke om noe
som skal skje

Kunne noen tidsuttrykk

Vær forberedt til
prøven. Du finner
repetisjonsark og link til
digitale aktiviteter på
Classroom.

Fordypning i
engelsk

Be able to read,
understand and retrieve
information from a
short story.

Short Story Project : The Landlady by Roal Dahl
Lesson Three: This lesson will be dedicated to revisiting reading from the first
part of the story to enable you to answer retrieval and comprehension
quesions from the story.

K&H Vi jobber videre med
bærekraft gjennom
“Upcyklingoppgaven”.

Arbeidsliv
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