
LEKSEPLAN FOR 9. TRINN

Uke 8
Husk og info Podcast/program i naturfag om klimaendringer som leveres inn senest fredag.

Fagsamtaler i engelsk
På onsdag har vi DKS i Torghuset. Det er en forestilling som heter “Høre til”. Les mer her
På fredag flytter vi opp til Resahaugen. Oppstart der oppe mandag etter vinterferien.
God vinterferie!

Sosial kompetanse/
UTV

Når klassen er ferdig med å skrive inn ønsker på rogalandskoleogarbeidsliv.no, kan disse snuttene om ulike yrker være nyttige.

Sjekk link her: https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=mitt%20yrke

Fag MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Norsk Å kunne sammenligne

og tolke tekster fra ulike
tider.

Å skape forståelse for
andre ved å lese tekster
fra ulike tider.

Vi starter opp med felleslesing av boka “Barsakh” av Simon Stranger, et prosjekt vi skal jobbe med i fire
uker framover. Underveis vil dere få ulike oppgaver, både muntlig og skriftlig, samt leselekse.
Boka finner du her:
https://skolenmin.cdu.no/komponent/barsakh-5cce06628881c70012968058?sok-tekst=Barsakh&sokehi
storie=ja Du logger deg inn med Feide.

Lekse: Om du ikke er blitt ferdig på skolen: lese ferdig kapittel 6 (s. 36) og svare på spørsmåla. Du finner
oppgavene i Classroom.

Matematikk Kunne regne ut volum
og overflate av ei kule.
Vite hva massetetthet
er og kunne regne ut
denne.

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://p3.no/mugisho-og-willy-ville-lage-en-sang-som-skulle-endre-samfunnet-sa-tok-det-av-pa-instagram/
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=mitt%20yrke
https://skolenmin.cdu.no/komponent/barsakh-5cce06628881c70012968058?sok-tekst=Barsakh&sokehistorie=ja
https://skolenmin.cdu.no/komponent/barsakh-5cce06628881c70012968058?sok-tekst=Barsakh&sokehistorie=ja
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MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Engelsk Be able to have a

conversation about the
book TATDOAPTI
Be able to explain your
opinion

9AB: MUNTLIG
VURDERING
Be prepared to have a
conversation about the
book with some of your
classmates

9B: MUNTLIG
VURDERING
Be prepared to have a
conversation about the
book with some of your
classmates

9C: For those who
weren’t at school last
week, you will film a
conversation about the
book we have read.
MUNTLIG VURDERING

9AD: MUNTLIG
VURDERING
Be prepared to have a
conversation about the
book with some of your
classmates

Samfunn Kunne forklare hva
EU/EØS er
kunne skrive om temaet
og landet du arbeider
med

9A: Finne fakta om
landet og skrive de inn
i dokumentet ditt. Gjør
ferdig denne delen av
arbeidet hjemme.

Naturfag Målene finner du i
oppgaven i Classroom.

Jobbe med podcasten/programmet om klimaendringer, både på skolen og hjemme. Skal leveres inn
senest fredag. Du får alle naturfagtimene denne uka til å jobba med dette.
9C startet forrige uke siden vi skal på Torghuset på onsdag kl. 12 som er da 9C egentlig har naturfag.

M&H Mål:
● Kunne fortelle litt

om de ulike
religionene og deres
matregler.

● Kunne lage mat på
en hygienisk og
trygg måte.

Vi lager pannekaker og kyllingsuppe.

Lekse: matopedia leksjon 23. Les det som står her om ulike matregler i de forskjellige religionene.

Det er lurt å repetere teorien vi har hatt etter jul.  Etter vinterferien  blir det  en teorioppgave som går ut
i fra teorien vi har hatt denne våren. Det blir en individuell oppgave.
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MÅL: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Tysk Å kunne bruke

hjelpeverb muntlig og
skriftlig.

Vi øver med digitale
oppgaver - hjelpeverb.

Spansk Kunne snakke om det
som har skjedd og det
som skal skje

Kunne bruke noen
uttrykk med verbet ir (å
dra/reise)

Fordypning i
engelsk

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

Lesson Three: The Mahatma Begins
Wedensday: work sheets
Thursday: work sheets and class discussion.

K&H Kunne bruke ulike
verktøy for å lage
selvvalgt gjenstand med
mandalamønster i leire.

Arbeidsliv
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Nøtter:

1. Hvilket av disse tallene (2, 9, 14, 18 eller 25) er slik at dersom du trekker fra 7 og så ganger med 7, får du det samme som om du først

trekker fra 11 og så ganger med 11?

2. Kari har skrevet tre forskjellige brev, og hun har skrevet navn og adresser på tre konvolutter. Hvis hun legger brevene tilfeldig inn i

konvoluttene (ett i hver konvolutt), hva er da sannsynligheten for at ingen får det brevet de skal ha?

3. 85 84 80


