Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9B uke 44
Informasjon:
• Vi minner om foreldreundersøkelsen (Se skjema som elevene fikk med hjem i uke 43) Der finner
dere mer info, samt brukernavn. Svarfrist: 10. november.
• Tusen takk for innsatsen dere har gjort for solidaritetsprosjektet! Minner om at dere som ikke har
gjort det må vippse/betale så fort som mulig.
• MH: Husk forkle til kjøkkenøkta.
Kontakt:
karyn.dorich.timenes@kristiansand.kommune.no, elisabeth.erikssen@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

B-UKE

MANDAG

0830-0925

ENGELSK

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

SAMFUNNSFAG

M&H

NORSK

MATEMATIKK

ENGELSK

KROPPSØVING

NYNORSK
SKRIVING
0930-1025

SPRÅK / ARB.F

1035-1130

NATURFAG

MATEMATIKK

SPRÅK / ARB.F
1050-1145

SAMFUNNSFAG

KROPPSØVING

1215-1310

K&H

M&H/K&H

NATURFAG
1155-1250

MUSIKK

KRLE

1320-1415

KRLE

M&H/K&H

MATEMATIKK

UTDANNINGSVALG

1420-1515

VALGFAG

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Nynorsk: Ver klar til
nynorsk skriving 1. og
2. time. Tillatne
hjelpemiddel er
ordnett.no og
ordbok.uib.no,
Intowords og fysisk
ordbok.

Samf: Sjekk leksa i GC.

Musikk: Svar på
egenvurderingen som ligger
ute i GC. Kurskode: W7hwena
Samf: Jobb med quizlet-link,
sjekk GC.
Matte: Gjøremål på Kikora.
Eng: Homework on GC

Krle: Gis ut på
mandag.
Norsk: Øv på
glosene du fekk i
timen på måndag.

Spansk: Øv på glosene, bruk quizletlink, under emnet «Spania» i GC.
Tysk: Øv på glosene s. 30 og frasene
s.31(arket fra timen)
Fransk: Gjør leksa i google classroom
Matte: Gjøremål på Kikora.

FAG

TEMA/PERIODEPLAN

NORSK

Vi held fram med nynorske veker. Hugs at det blir skriveøkt 1. og 2. time på
tysdag. Periodeplan nynorske veker

ENGELSK

The USA. We read, write and talk about American history – immigration and
slavery. This week we also focus on the upcoming election.
Periodeplan The USA

MATEMATIKK

NATURFAG

SAMFUNNSFAG

Pytagoras setning og areal og volum av geometriske figurer
Periodeplan Geometri
Nervesystemet og hjernen
Periodeplan kroppen
Vi fortsetter med temaet om kolonisering og imperialismen. Viktig å forstå
årsak, hendelser og konsekevenser av imperialismen.
Periodeplan 2: Kolonisering og imperialismen

KRLE

Hovedtema: De tre juveler og den åttedelte veien, Buddhismen.
Periodeplan 2: Buddhismen

TYSK

Ich hätte gern – vi jobber med å bestille mat på restaurant
Periodeplan : Ich hätte gern

FRANSK

Mes camarades de classe
Jeg kan fortelle om vennene mine på fransk
Jeg kan fortelle om skolehverdagen min på fransk

SPANSK

Dere fortsetter med å bli kjent med Spania. Dere øver på å stille spørsmål og
svar på spansk, om Spania.
Periodeplan 3: España

KROPPSØVING

Studentstyrte timer. Ut fra hovedtema for perioden:
Dans, ballspill, styrke

MAT OG HELSE

Energigivende næringsstoffer. Lompe med ovnsbakt fisk og guacamole.
M&H - 2.økt

MUSIKK

KUNST OG H

Vi forbereder oss til notenavn og rytmetest. Dette skal gjennomføres innen du
tar juleferie. I uke 46 starter vi med et nytt tema. Gled dere!
Periodeplan 2: Notelære og rytme
Vi jobber videre med insektshotellet og perspektivtegningen

