
UKEPLAN 8. KLASSE                       UKE 38
INFORMASJON:

● Nasjonal prøve i engelsk: 8A torsdag, 8B 1-2. time mandag, 8C onsdag 1-2.time, 8D 1-2. time fredag
● Nasjonal prøve regning: 8A tirsdag, 8D mandag
● Denne uka får vi studenter på trinnet. Det ser vi fram til!
● Jorunn har senioruke denne uka. Meldinger og mail sendes til Kent-Gunnar.

Fag Tema og oppgaver Sentrale ord og begrep

Matematikk
Tema:

8A/8D til torsdag: Oppgavebok side 24 & 25: 1.142, 1.143, 1.144, 1.145 (Du velger
nivå selv)

8B og 8C til fredag: Oppgavebok side 24 & 25: 1.142, 1.143, 1.144, 1.145 (Du
velger nivå selv)

Regning med positive og negative
tall

Norsk
Tema: Identitet
8A: Vi arbeider med teksten Skolegutt.
8B: Til fredag: Oppg. 6 til teksten om “Nordmenn kjøper færre, men dyrere klær.”

Lever på Classroom
8C: Til onsdag: Fullfør og lever refleksjonsoppgavene om teksten “Skolegutt” og
temaet språk og identitet.
8D. Jobber med ulike tekster, lytte og lese. Oppgaver på classroom til tekstene.



Engelsk
Topic: A Fresh Start.

8A: Nasjonal prøve torsdag 2 og 3. time.
8B: Nasjonal prøve mandag 1-2. time.
8D: “The Math Test” ; listen, read, draw. A good idea to read the text once more
at home before Thursday.
Nasjonal prøve - fredag 1+2 time

Triange
Square
Rectangle
Circle
Addition
Subtraction
Multiplication
Division

Naturfag
Tema: Vitenskap i praksis

8A (lekse til fredag): Fullfør og lever inn rapport om “koke vann” og “utforsking i
skolegården”.
8B, 8C og 8D: les s.30 - 31 ”Med livet som innsats for vitenskapen”. Svar på oppg.1
- 3, s. 31 i arbeidsboka di.

Krle
Tema: Hinduisme

8A (tirsdag) 8B/8D (torsdag) og 8C (onsdag): Les s. 23-25 + sp. 1-6 s. 25

dharma
Veda
ritual
frelse

Samfunnsfag
Tema: Hvem skal ha makt i et land?

8A: Vi gjør ferdig tokolonnenotatet vi begynte på i forrige uke. Hvis du ikke husker
begrepene, så ligger de i presentasjonen i Classroom.
Lekse til fredag: Les s. 127-130. Og er du ikke ferdig med tokolonnenotatet, så må
du gjøre det ferdig.

geistlige
adel
stand - stender
standsløs
privilegium - privilegier
maktfordelingsprinsippet



8B: Les s. 127-130. (Fra Montesquieu). Skriv tre nøkkelsetninger fra hver
underoverskrift.

8C: Til onsdag: Fullfør tokolonnenotatet vi begynte på i timen fredag forrige uke.
Skriv inn ordene i margen til høyre og skriv en forklaring av ordene. Bruk s.124-127
som hjelp.

8D: Les sammendraget side 131 ( Vi leser side 124-127 sammen i timen)
Forklar hva vi mener med maktfordelingsprinsippet
Forklar hva vi mener med ytringsfrihet
Skriv ned tre nyheter. Vi diskuterer på fredag

opplysningstid
revolusjon
demokrati

Spansk
Hanne og Monica
Tema: Cap.5 Lars vive en España (Lars bor i Spania)

● Personlige pronomen
● Å bøye regelrette verb i presens

Lekser til tirsdag:
Ta med deg skriveboka di hjem og les gjennom notatene om verb som ender på
-ER og -IR. Les s. 22!

Lekser til torsdag:
Bøy verbet comprender (å forstå). Bruk notatene du har i skriveboka di dersom du
trenger hjelp:-)

Hanne
Leer = Å lese
Comer = Å spise
Vivir = Å bo
Escribir = Å skrive

Tysk Tema: Ich bin, ich heiße, ich wohne (jeg er, jeg heter, jeg bor)

● personlige pronomen
● å bøye regelrette verb i presens

Lekser til tirsdag:
Klarer du å lære disse verbene utenat?

das Alter - alderen

Danke - takk

Woher kommst du? - Hvor kommer

du fra?

Ich komme aus Norwegen - jeg

kommer fra Norge.



Heißen, kommen, sein, haben, schreiben und hören.

Lekse til torsdag: forbered deg til samtale i gruppe; dere skal stille spørsmål om

navn, alder, hvor du kommer fra og hvor du bor (notater i skrivebok og i hefte,

unibok Leute 8 s.10).

Kroppsøving
Tema: Aktiviteter ute

● Friidrett: Kast med liten ball/Lengde

Fysisk
aktivitet og
helse

Ta med utetøy. Vi skal ha mesternes mester-konkurranser ute på banen.

Friluftsliv
Denne uka kan dere velge mellom to ulike aktiviteter:
1. Fisking. Du må ha med egen fiskestang :-) Lærer har med kniv til sløying.
2. Bjørnebærplukking. Vi plukker bær som vi fryser ned på skolen. Senere lager vi bjørnebærsmoothie :-)



VURDERINGSPLAN:

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

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 Monica: Vurdering
samfunnsfag

45

46 Planleggingsdag

47

48

49

50



51


