
UKEPLAN 8. KLASSE                       UKE 40
INFORMASJON:

● Siste uke før høstferien. Vi ønsker alle en fin ferieuke!
● Det blir utviklingssamtaler i uke 43 og 44 - eget skriv kommer etter høstferien.
● Før utviklingssamtalene blir det elevsamtaler.
● På torsdag i de to siste timene er det PSYKISK HELSE-fokus. Da utgår de vanlige timene på timeplanen. Se mer informasjon på

skolens hjemmeside.

Fag Tema og oppgaver Sentrale ord og begrep

Matematikk
Tema: Regning med desimaltall, avrunding
8A/8D: Lekse til torsdag: Side 33 & 34, oppgave 1.159, 1.160, 1.161, 1.163 og
1.164. Du velger nivå selv.

8B og 8C: Lekse til fredag: Side 33 & 34, oppgave 1.159, 1.160, 1.161, 1.163 og
1.164. Du velger nivå selv.

Norsk
Tema: Det uhyggelige

8A: Skrive ferdig reflekterende tekst mandag.
Selfie og minitekst fra møte med en eldre generasjon skal lastes opp til classroom i
løpet av mandag. (Vi begynner temaet om det uhyggelige etter høstferien!)

8C: Vi leser spennende og uhyggelige historier og starter på boka “En av oss lyver”.
Ingen lekse.



8B og 8D: Høytlesing om uhyggelige historier samt lesing fra “En av oss lyver”

Engelsk
Topic: The UK

8A: Presenting your UK posters on Wednesday.
8B: Homework for Thursday: Read the text “Q&A” on page 68-70 and make a mind
map with keywords from the text.
8C: Presenting your UK posters on Friday.
8D: work on UK posters during the week, presentation on Friday (i norsktimen)

Naturfag
Tema: Naturfag - vitenskap i praksis

8B  innen tirsdag, 8C innen torsdag, 8D innen onsdag:
Vi ferdigstiller rapportene på skolen og leverer de inn

8A: Ikke hjemmearbeid denne uken. På fredag bruker vi timen til å gjøre klar og
levere inn en selvvalgt rapport.

Krle
Tema: Hinduisme

Alle: Les s. 31-33 + sp. 1-5 s. 33
For A-klassen er leksa til tirsdag.

Dharma
Avatar
Vishnu

Samfunnsfag
Tema: Den amerikanske revolusjonen

8A: Lekse til torsdag: Les s. 138-141 + s. 143. Velg fem nøkkelord fra kolonna til
høyre og lag et tokolonneskjema med disse.
8B: Lekse til torsdag: Les sammendrag side 143
8C: Denne uka blir det escape room i en av samfunnstimene. Det blir gøy!

Nøkkelord:
koloni
revolusjon
puritanerne
stempelavgiften
Bostonmassakren



8D: Lekse til fredag: Les sammendrag side 143 Boston Tea Party
uavhengighetserklæringen
union
kongress
trekanthandelen

Spansk
Hanne
Tema: Vi repeterer og oppsummerer Parte 1 Soy yo (kap.1-6). Det blir prøve
torsdag etter høstferien.

Lekser denne uka:
Øv til prøven som er på torsdag i uke 42.

Monica:

Vi øver litt videre på -ar, -er og -ir verb. Prøve etter høstferien.
Ingen lekser denne uka. Hvis du vil jobbe med spansken, så kan du kikke på lista
til høyre.

Hanne
Pensum til prøven
Dette må du kunne:

● Bøye verb
(AR-verb må du kunne utenat,
ER- og IR-verb får du oppgitt
bøyingsmønsteret til)

● Telle fra 0 - 15
● Personlige pronomen
● Fortelle om deg selv (alder,

hvor du bor, søsken, hvor du
kommer fra, hvordan du har
det, hva du heter)

● Stille enkle spørsmål
● Lese og forstå en kort tekst

Tysk
Tema: Tag der Deutschen Einheit (dagen for tysk enhet, nasjonaldag i Tyskland)

Lekse til tirsdag: øv til prøven som er på tirsdag denne uka. Notater ligger i
Classroom.



Kroppsøving
Tema: Bevegelsesaktiviteter ute

● 3000m
● Prøve å utfordre seg selv

Fysisk
aktivitet og
helse

Siste økta før høstferie. Ta med gode innesko og innetøy. Vi skal ha litt ulike leker
til oppvarming før vi kjører seks-lags turnering med ulike idretter fordelt på
tredjedelene i hallen.

Fokus:
- Spille hverandre gode

Friluftsliv
Denne uka blir det aktiviteter inne i klasserom 4 og klasserom 5.
Dere blir delt i to grupper. Klasse 8a og 8b starter med quiz om naturen, klasse 8c og 8d skal jobbe videre med bildene vi
tok sist uke og ha fokus på naturfoto. I timen etterpå bytter vi slik at det er 8c og 8d som skal ha quiz.



VURDERINGSPLAN:

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

40 8A fullfører tekst i norsk Tysk: kapittelprøve 1
8B:
Levere inn en valgfri
naturfagrapport til
vurdering

8D:
Levere inn en valgfri
naturfagrapport til
vurdering

8C:
Levere inn en valgfri
naturfagrapport til vurdering

8A:
Levere inn en valgfri
naturfagrapport til vurdering

41

42 Hanne spansk: Kapittelprøve 1 8B og 8C: Vurdering
matematikk (1&2 time)

43 8A/8D: Vurdering
matematikk

Monica spansk: Liten
vurdering

44 8A: Prøve i KRLE om
hinduismen

8A, 8C, 8D: Vurdering
samfunnsfag

45

46 Planleggingsdag

47

48

49

50

51




