
LEKSEPLAN FOR 9. TRINN

Uke 6
Husk og info Etter vinterferien skal vi starte på Resahaugen. Det blir flytting i uke 8 og 10.

Elevrådsmøte onsdag 1. time på Brakka, kom presis!

UTV Denne uka skal vi finne mer ut om det yrkesfaglige utd.programma Salg, service og reiseliv. Les om dette på vilbli.no.  Hvilke
utdanninger/ fagbrev kan denne utdanninga føre til?
Sjekk disse linkene fra  SVGS og Godalen vid.skole:
https://www.strand.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/salg-service-og-reiseliv/
https://www.godalen.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/salg-service-og-reiseliv/
https://www.youtube.com/watch?v=lez-uCL0188 Dette er ein filmsnutt om lærling innen sikkerhetsfaget. Hva er securitas?

Legg inn 3 ønsker til Hospitering på SVGS på adressa: https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/ Passord får du av lærer.
NB! på plass en skal 1. ønske være enten Idrettsfag eller studiespesialisering Det blir halv dag på et studieforberedende og halv
dag på yrkesfaglig.

Fag MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Norsk Vite hva som

kjennetegner realismen,
og hvordan realistisk
skrivemåte brukes i dag.
Vite noe om hvilke
samfunnsproblemer
som tas opp i "Karens
jul", og hvordan dette
kan være aktuelt i dag.

De som ikke var på skolen da vi leste "Karens jul", eller trenger å høre den en gang til, finner novella som
lydfil her: “Karens jul”, av Amalie Skram
https://www.youtube.com/watch?v=oRZPAF7frEM

Matematikk Kunne regne ut volum
og overflate av ulike
prismer.
Kunne gjøre om
mellom de ulike
volumenhetene.

9C-gr: Leksa finner du i
Classroom.

Alle: Løs minst ei av
nøttene.

9A-gr: Leksa finner du i
Classroom.

9B, 9D, 9AC-gr: Leksa
finner du i Classroom.

https://www.strand.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/salg-service-og-reiseliv/
https://www.godalen.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/salg-service-og-reiseliv/
https://www.youtube.com/watch?v=lez-uCL0188
https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/
https://www.youtube.com/watch?v=oRZPAF7frEM
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MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Engelsk Be able to read and talk

about authentic
literature

Know about current
social issues concerning
some Native Americans

9D: Read and listen to
chapters 26, 27
https://esl-bits.net/ESL.
English.Learning.Audiob
ooks/Diary/26/default.
html
(BEFORE CLASS
WEDNESDAY)

9B: Read and listen to
chapter 25

9C: Finish the book 9A: Read and listen to
chapters 26, 27
https://esl-bits.net/ESL.
English.Learning.Audiob
ooks/Diary/26/default.
html

Samfunn Kunne forklare hva EU
og EØS er
Kunne bruke og forklare
EU-kartet

9AC: Karttest:
Kunne navnene på
landene i EU og EØS og
plassere disse på kartet.
9D:Karttest på tirsdag i
uke 7.

Naturfag Vite hva karbonavtrykk
er.
Kjenne til hva
klimatilpasning er.

9AB: Les s. 60-63.
Lag 3 spørsmål og svar
til teksten.

9C: Les s. 60-63.
Lag 3 spørsmål og svar
til teksten.

9D: Les s. 60-63.
Lag 3 spørsmål og svar
til teksten.

M&H Kunne forklare om
samisk mattradisjon

Vi lager samisk festbrød og Bidos
Lekse: Les om samisk mattradisjon i leksjon 22 og ta quiz
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MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Tysk Kunne snakke på en

høflig måte på tysk
Vi øver på å handle i
butikken og  bestille
mat.

Lekse til torsdag: å lage
lydfil av  filmen.

Spansk Kunne snakke om det
som har skjedd

Kunne litt om byen
Barcelona

Lekse til torsdag: Svar
på oppgavene du finner
på Classroom
(Kursarbeid -Presens
Perfektum - Lekse til
torsdag).

Fordypning i
engelsk

Be able to learn,
understand and
familiarise yourselves
with stories relating to
leaders.

Lesson One: Gandhi Film Project.

Wedensday: Mahatma Gandhi - Introduction

Thursday: Film

K&H Kunne lage et eget
mandala-mønster som
seinere skal trykkes i
leire.

Lekse: De som ikke har levert egenvurdering/refleksjonsnotat fra forrige oppgave, leverer dette i løpet av
denne uka. A og C leverer i BookCreator, B og D på Classroom.

Arbeidsliv
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Nøtter:

1. Kan tallet elleve tusen elleve hundre og elleve deles med 3?

2. Dette problemet ble første gang presentert av grekeren Metrodoros for 1600 år siden: Demokrates har tilbrakt en fjerdedel av sitt liv som gutt,

en femtedel som ungdom, en tredjedel som voksen og 13 år som gammel. Hvor gammel er han nå?

3. 1 8 27 64 _____


