
UKEPLAN 8. KLASSE                       UKE 36
INFORMASJON:

● Foreldremøte tirsdag 6. september kl. 18.00 i MEDIATEKET. Vi starter felles alle fire klassene i mediateket sammen med rektor.
Deretter går vi klassevis til klasserommene.

● Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk blir gjennomført i uke 37-38.
● I uke 38 får 8A og 8B studenter. De vil også være innom i de andre klassene på trinnet. Vi gleder oss!
● MOT 8D på tirsdag 1.-3. time.

Fag Tema og oppgaver Sentrale ord og begrep

Matematikk
Tema: Tall og tallforståelse

8A: Hjemmearbeid i oppgavebok til torsdag: 1.117, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125 (Du
velger nivå selv)
8B og 8C: Hjemmearbeid i oppgavebok til fredag: 1.117, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125
(Du velger nivå selv)
8D: Hjemmearbeid i oppgavebok til torsdag: 1.133, 1.134,1.1351.136,1.137
(Du velger nivå selv)

Regnestrategier
Regnerekkefølge

Positive og negative tall

Norsk
Tema: Lesing og leseforståelse

8A og 8B: Vi arbeider med eksempeloppgaver til nasjonal prøve i lesing, og leser i
stillelesingsboka
8C: Vi arbeider med eksempeloppgaver til nasjonale prøver, blir bedre kjent med
biblioteket og låner stillelesingsbok.
8D: bruker timer til eksempeloppgaver fra nasjonale prøver.  Låne stillelesingsbok
på biblioteket



Engelsk
Topic: A Fresh Start + reading comprehension

A Fresh Start + eksempeloppgaver fra nasjonale prøver. Lurt å ha med
øreplugger/headset hvis du har - ha i ransel/sammen med chromebook. Blir en del
lytting fremover i ukene.

Naturfag
Tema: Naturfag - vitenskap i praksis

8B til tirsdag, 8C og 8D til torsdag: Les teksten om sikkerhet på naturfagrommet.
Du finner den på Classroom naturfag.

8A: Ikke lekse.

Krle
Tema: I begynnelsen var fortellingen
8A: Vi jobber med tegneseriene av skapelsesmytene. Starter med lekse i neste
uke.
8B (til torsdag) og 8C (til onsdag) hjemmearbeid på Classroom.
8D: Les side 15-17 (Skapelsesmyter) + sammendrag s. 21

Babelsk forvirring
Offer

Samfunnsfag
Tema: Hvem er jeg?

8A og 8B torsdag: Les s. 56-59 i “Hvem er du?”-heftet. Tenk at du skal kunne
forklare til en klassekamerat hva kjønnsroller og fordommer er.
8C: Hjemmearbeid til fredag: Fullfør tankekartet i MindMup som vi startet på i
onsdagstimen.
8D til fredag Les s. 56-59 i “Hvem er du?”-heftet. Tenk at du skal kunne forklare til
en klassekamerat hva kjønnsroller og fordommer er.

Identitet
Sosialisering
Samfunn
Normer
Personlighet
Sosiale roller
Kjønnsroller
Fordom



Spansk
Hanne og Monica
Tema: Cap.3 Hablamos español (Vi snakker spansk)

● Litt om Spania og spansk språk i verden
● Personlige pronomen
● Å bøye regelrette verb i presens

Lekser til tirsdag:
Ta med skriveboken din hjem og les gjennom alle notatene fra timene på skolen.

Lekser til torsdag:
Gå inn på lenken: http://www.gruble.net/geografi/kart/amerika/

Klarer du å plassere noen av landene på kartet? :-)

Hanne og Monica
Yo = Jeg
Tú = Du
Él, ella = Han, hun
Nosotros, nosotras = Vi
Vosotros, vosotras = Dere
Ellos, ellas = De

Tysk
Tema: Wer bist du? (Hvem er du?)

● kunne fortelle om deg selv
● Tall fra 10 til 20
● Personlige pronomen og verb i presens

Lekser til tirsdag:
Øv deg på å telle til 20! Tall står på s.10 i unibok og i skrivebok.

Lekser til torsdag:
Oppgave 12. Skriv verbene i skjemaet på s.8 i heftet ditt.

Ich bin - jeg er
Du bist - du er
Willkommen - velkommen
Hi, Leute! - Hei, folkens!
oder - eller
und - og

http://www.gruble.net/geografi/kart/amerika/


Kroppsøving
Tema: Friidrett.

NB Husk utetøy
Mandag: 60m og kast med kule
Fredag: Fotball/jogging.

Fysisk
aktivitet og
helse

Uteaktivitet på banen. Husk gode sko. Vi skal ha fokus på lek og spill med frisbee
denne uken.

Friluftsliv Vi går tur til Prestvågen. De som ønsker å bade kan ta med badetøy :-) Det blir ulike leker for de som ikke ønsker en
dukkert.



VURDERINGSPLAN:

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

36

37 8B og 8C: Skrive tekst
engelsk

8A: Skrive tekst engelsk
8D: Skrive tekst engelsk

38

39 8C: Skrive tekst norsk
8D: Skrive tekst norsk

8A: Skrive tekst norsk 8B: Skrive tekst på norsk

40 Tysk: kapittelprøve 1 8A, 8B, 8C og 8D:
Levere inn en valgfri
naturfagrapport til vurdering

41

42

43 Monica spansk: Liten
vurdering

44

45

46 Planleggingsdag

47

48



49

50

51


