Ukeplan for 8D uke 37(B)

Oddemarka skole
Informasjon:
• Godt jobbet av elevene i klasse 8D så langt. Dere får masse skryt av alle som møter dere
(vikarer, andre lærere)
• Det vil bli nasjonal prøve i lesing fredag 2. og 3.time
• Oppsamling nasjonale prøver for de som har vært syke er i uke 38, beskjed kommer
• Husk leksehjelp onsdag etter 4.time
• NB: Vi kan bli bedre på å lade CB hjemme. Særlig viktig før nasjonale prøver fredag
Kontakt/info:
Anne.Othilie.Narum@kristiansand.kommune.no Anita.Mersland@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420 Se hjemmesiden: https://www.minskole.no/oddemarka
B-uke

0930-1025

MANDAG
Norsk
Pause
Naturfag

TIRSDAG
Språk
Pause
Norsk

ONSDAG
KRLE
Pause
Samfunnsfag

1025-1035

Friminutt

Friminutt

Lunsj og storefri

1035-1130

Kroppsøving

Matematikk

0830-0925
0925-0930

Lunsj

1130-1145
1145-1215
1215-1310
1310-1320
E13201415
1420-1515

Storefri
Kroppsøving
Friminutt

Matematikk

Kroppsøving

Til tirsdag

Matematikk: 10 Nye
oppgaver fra
regnearket du fikk
forrige uke. Ligger i
classroom

Tysk:
Repetere tall og
farger
(klarer du lengre
enn 20?)
Spansk: Gjør
leksa du fikk i
timen / på
Classroom
Fransk: Gjør
leksa i Classroom

FREDAG
Språk
Pause

Friminutt

Nasjonal prøve
lesing

1025-1050
1050-1145

1050-1145

KH

Engelsk

Matematikk

1145-11.55

Lunsj

Storefri
Samfunnsfag
Friminutt

TORSDAG
Engelsk
Pause
Norsk

Friminutt
1155-1250

KH

1155-1250

Naturfag

Leksehjelp

Lunsj

Lunsj

Storefri
KH
Friminutt

Storefri
Naturfag
Friminutt

Valgfag

KRLE

Valgfag

Til onsdag

Norsk: Skriv videre et
kapittel i BOMS

Til torsdag

English: Read your Blue
File.
Matematikk: Oppgave
1.72, 1.73, 1.74 s 33-34 I
faktor 8
Norsk: Les s 63 i Nye
Kontekst, vi skal gjøre
dette i timen torsdag

Til fredag

Krle: Les s 19-21 om Odin i
Horisonter 8
Naturfag: Les tildelt tekst
Grunnstoffene og
periodesystemet, skolestudio
element 8

Tysk:
Skriv en chat(eks s. 13)
Bruk alt du kan
Spansk: Gjør leksa du fikk
i timen / på Classroom
Fransk: Gjør leksa i
Classroom

Fag
Engelsk

Norsk

Hovedområde:

Delmål/Læringsmål

Worldwide English

I’ve reflected on the reason why so many people in
the world speak English.
Vi ser på ulike måter man kan skrive en tekst påsjangre. Vi øver også til nasjonale prøve ri lesing,
og ser på lesestrategier. Hvordan kan vi betre
huske det vi har lest?
Vi fortsetter å repetere og øve på regneartene, og
ser på negative tall. Vi øver oss på å forklare
fremgangsmåter for hverandre, og AO forvirrer oss
med en ny måte å gjøre multiplikasjon på.

Boka om meg selvBOMS

Tallforståelse
Matematikk

Samfunnsfag

KRLE

Eksistensielle
spørsmål

Stoffene rundt oss
Naturfag

Vi skal fortsatt ha om filosofi, og ha noen
filosofiske samtaler i klasserommet. Vi skal også
se på hvordan vikingene tenkte rundt eksistensielle
spørsmål, og lære om Odin og Mime.
Vi skal lære om grunnstoffer, periodesystemet,
hvordan vi kan gjøre forsøk hvor vi skiller stoffer fra
hverandre og hva en stoffblanding er.
Tips:
https://www.youtube.com/watch?v=rz4Dd1I_fX0

Kunst- og
håndverk
Tysk
Fransk
Spansk
Valgfag
Kroppsøving

Das bin ich
Je parle un peu
français

Telle til 40, fargene, spørreord, presentere+ spørre
andre, skrive en chat
Jeg kan presentere meg på fransk
Jeg kan stave navnet mitt på fransk
Jeg kan tall, litt om klokka og en rap
Jeg kan forskjell på UN og UNA

