Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9B uke 42
Informasjon:
Vi ser frem til foreldrekonferansene denne uken. Det er viktig at elevene er med. Tidspunkt er sendt med
som ranselpost og ligger på klassens hjemmeside.
Torsdag: Solidaritetsdag! Vi håper alle har skaffet seg arbeid. Hvis ikke må dere gi beskjed til oss. Om
dere ikke bruker vipps, må dere ta med pengene til mandag. For mer info se her
Planleggingsdag fredag, dere har fri.
Det blir naturfagprøve onsdag. Se på forprøven samt kapittel 1 i Tellus
Kontakt:
karyn.dorich.timenes@kristiansand.kommune.no, elisabeth.erikssen@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

B-UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

0830-0925

NORSK

NORSK

SAMFUNNSFAG

0930-1025

SPRÅK / ARB.F

ENGELSK

MATEMATIKK

1035-1130

NATURFAG

MATEMATIKK

SPRÅK / ARB.F
1050-1145

1215-1310

K&H

M&H/K&H

NATURFAG
1155-1250

1320-1415

KRLE

M&H/K&H

1420-1515

VALGFAG

TORSDAG

FREDAG

Solidaritetsdag

FRI

Takk for din
innsats!

Planleggingsdag
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Norsk: Lekse i GC.

Spansk: Spill inn video/-lydopptaket, resten av
presentasjonen gjør dere ferdig i timen.
Fransk: Gjør leksa i GC
Tysk: Øv godt på glosene i quizlet (link i GC)
Samf: Jobb med quizlet-linken i GC, «Ideologier»

FAG
NORSK
ENGELSK

MATEMATIKK
NATURFAG
SAMFUNNSFAG

TEMA/PERIODEPLAN
Vi held fram med nynorske veker. Denne veka skal vi jobbe med
Periodeplan nynorske veker
New topic: The USA. We read, write and talk about American history – immigation and
slavery.
Periodeplan The USA
Omkrets og areal av todimensjonale figurer. Vi programmerer dette i Scratch
Periodeplan Geometri
Prøve i naturfag – Grunnleggende kjemi
Periodeplan naturfag
Nytt tema, imperialismen. Denne uken begynner vi å jobbe med ulike begreper, slike
som ulike ideologier/-ismer.
Periodeplan 2. Imperalisme og 1vk

Krle

Utgår, fordi elevene får en innføring i skolens solidaritetsprosjekt

TYSK

Ich hätte gern – Vi jobber med å bestille mat eller spørre om varer i en butikk

FRANSK

Grammatikk – Vi jobber med verb i presens perfektum/passé composé

SPANSK

Vi avslutter temaet som handler om «Mi casa». Dere leverer presentasjonen i løpet av
timen på onsdagstimen.
Periodeplan 1. Bienvenidos a mi casa

MAT OG HELSE
MUSIKK

KUNST OG H
Valgfag friluftsliv

Hevemidler. Karbonader med potetmos og brokkoli.
M&H - 2.økt
Vi fortsetter å jobbe med notenavn, noteverdier og denne gangen skal dere kunne
klappe ulike rytmer. Her kan du selv velge vanskelighetsgrad.
Periodeplan 2. Gøy med gitar og notelære
K og H sløyd 2020
Teori bål og leirplass. Møt i klasserom 14.20

