
LEKSEPLAN FOR 9. TRINN

Uke 7
Husk og info Spansk: Skriftlig vurdering torsdag 16.2.

På fredag får vi besøk av “Barnevakten”. Temaet er nettvett.
Neste fredag skal vi flytte pulter og stoler opp

UTV 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, selv om du ikke tenker at det er aktuelt å søke i 10.
klasse. Det blir halv dag på et studieforberedende og halv dag på yrkesfaglig.
Når klassa er ferdig med å skrive inn ønsker. Kan disse snuttene om ulike yrker være nyttige. :
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=mitt%20yrke

Fag MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Norsk Kunne skrive realistisk.

Kunne skrive avslutning
på fortellinger og
noveller.

Matematikk Kunne regne ut volum
og overflate av sylinder
og kjegle.

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://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=mitt%20yrke
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MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Engelsk Be able to have a

conversation about the
book TATSOAPTI
Be able to explain your
opinion

Samfunn Kunne skrive og fortelle
om EU,EØS
Kunne forklare hvordan
EU jobber

Arbeid med oppgaven
din om EU/EØS og
landet du skal skrive om

9D: Kartprøve

Naturfag Vite hva vi kan gjøre
bremse for
klimaendringene.

Les gjennom oppgaven som du skal jobbe med neste uke. Tenk gjennom hvilket tema du vil ta opp i
podcasten/programmet og finn gjerne litt stoff om dette på nettet.

M&H Kjenne til hva
forbrukermakt er

Meny: “Brennende kjærlighet” og sjokoladepudding m/vaniljesaus

Lekse: Matopedia leksjon 16. Les + ta quizen



LEKSEPLAN FOR 9. TRINN

MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Tysk Å kunne bruke

modalverb, å  handle i
butikken.

Vi leser, lytter og jobber
med oppgaver ,,Å
handle i butikken,,. Vi
skal bli kjent med
tradisjoner i Tyskland.

Spansk Være forberedt til den
skriftlige vurderingen.

Øv til den skriftlige
vurderingen. Se i
Classroom  hva du må
øve på.

Fordypning i
engelsk

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

Lesson Two: Gandhi Film Project.
Wedensday: Film
Thursday: Film + work sheets

K&H Kunne bruke egnet
teknikk for å utforme
selvvalgt gjenstand i
keramikk.

Arbeidsliv
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Nøtter:

1. 16 06 68 88 98 Hvilket tall skjuler seg bak hjertet?

2.  Finn sammenhengen: 2 + 2 = fisk

3 + 3 = åtte

7 + 7 = ?

3.


