Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9B uke 4
Informasjon
MH: Kostholdsplanleggerprosjektet skal leveres torsdag i uke 5. Teoritimene brukes til dette. Se
classroom.
Naturfag: Innlevering av fagartikkelen på onsdag 27.1 på GC.
Torsdag: Vi bruker de to siste timene til å være med på årets digitale skolemarkering av
Holocaustdagen. Tema: Fra ord til handling.
Vi har enda ikke fått grønt lys for å gjennomføre foreldremøter. Håper at vi får dette til før vinterferien.
Kontaktinfo:
Karyn.Dorich.Timenes@kristiansand.kommune.no
Elisabeth.eriksen@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

B-uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

0830-0925

Norsk

Norsk

Samfunnsfag

M&H

Utdanningsvalg

0930-1025

Språk

Engelsk

Matematikk

Engelsk
Kroppsøving

1035-1130

Naturfag

1215-1310

K&H

1320-1415

KRLE

1420-1515

Valgfag

Matematikk

Språk
Naturfag

M&H

K&H

Samfunnsfag
Digital
Holocaustmarkering
2021

Matematikk
(Ikke KRLE)
Norsk

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Eng: Read/listen to
chapter 15 and 16.
Take notes! Link on
GC.

Samf: Les s. 162-166. Har du
gjort alle hjemmeoppgavene i
uke 1-2? Gjør dem om ikke.
Tysk: Øv godt på quizlet – link
på Classroom
Spansk Karyn: Øv godt på
quizlet-link på classroom.
Fransk: Gjør leksa i GC
K og H: ta med pinner/små
stokker til innsekthotellet.
Finnes i skogen/hagen
Naturfag: Innlevering av
fagartikkel på GC.

Samf: Les s. 167173.
Eng: Homework
on GC.

Norsk: Skriv ferdig
den egenproduserte
teksten
(dikt/sangtekst) til
heftet ditt.
Matte: Innlevering av
Geogebra-lekse på
GC.

FAG
NORSK
ENGELSK

MATEMATIKK

NATURFAG

SAMFUNNSFAG

TEMA/PERIODEPLAN
Vi jobber videre med lyrikkheftet. Alle bør være godt i gang med
analysen av dikt/sang. Lyrikkprosjekt
We continue to read the book Holes.
American literature - Holes
Geogebra og funksjoner
Periodeplan Funksjoner
ANT – Narkotika og andre rusmidler
Periodeplan ANT

Vi bruker denne uken til å få en oversikt over årsaker-hendelser og
konsekvenser av 2.vk.
Periodeplan: Musikk i samfunnet

KRLE

Denne uken jobber vi med generell fakta om Kristendommen.
Neste uke er temaet: «Noen kristne trossamfunn».
Periodeplan: Kristendommen

TYSK

Ich liebe dich – vi repeterer videre og jobber med noen verb som
sier hva du gjør for andre personer og dyr (dativ)

FRANSK

Vi jobber med temaet «Bon appétit!». Dere skal kunne bestille mat
og drikke på fransk, samt at dere skal kunne litt om franske
matretter og mattradisjoner.

SPANSK

Vi jobber videre med å kunne bøye verb i fortidsform.
Planperiode: Mis planes para la semana

KROPPSØVING

KUNST OG HÅNDVERK

MUSIKK
MAT OG HELSE

Vi fortsetter med basistrening (utholdenhet og styrke), og ballspill.
Sløyd: Husk å finne fram pinner/små stokker som kan kappes opp
og brukes til bolig for insektene i ditt hotell. Se GC
Hel klasse: Kunst og samfunnskritikk. Du har valgt deg ut to bilder
som du kan skrive om. Se oppgave på GC
Del 2 av temaet «Musikk i samfunnet».
Periodeplan: Sjangerlære
Kostholdsplanleggeren
Student i kjøkkentimene i uke 4 og 5.

