Ukeplan for 9C uke 38

Oddemarka skole
Informasjon:

•

•
•

•

Onsdag skal vi ha elevsamtaledag. Det betyr at dere jobber med ting hjemme og kommer til skolen for
samtale med kontaktlærer. Dere får tidsplan for samtalene neste uke. Ritas gruppe møter i klasserommet
og Åsmunds gruppe på grupperommet med Tv’en. Hjemmeoppgavene finner dere under lekser til onsdag
her på ukeplanen. De som har vært syke på nasjonal prøve (lesing eller regning) skal ta denne før eller
etter elevsamtalen på onsdag. Dere får tidspunkt neste uke
Vi skal ta klassebilde torsdag i 3. time. Portrettbildene skal vi ta tirsdag i uke 39
Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom Elever og ansatte som har milde
luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til
allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri,
selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.
I valgfag friluftsliv vil den praktiske kompassprøven ta sted i Jegersberg. Møt senest 13.40 ved
badevannet. Ernst og Tor Egil har med kompass og kart til gruppene.

Kontakt/info:
rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no
aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

A-uke

0830-0925
0925-0935
0935-1030
1030-1040
1040-1135
1135-1150
1150-1215
1215-1310

MANDAG

TIRSDAG

Nat/Mus

Naturfag

Pause

Pause

Språk/arb.fag

Matematikk

Friminutt
Samfunnsfag

Friminutt
Norsk

Lunsj
Storefri

Lunsj
Storefri

Norsk

1310-1320
1320-1415
1415-1420
1420-1515

Valgfag

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Kroppsøving

Matematikk

Pause

Pause

Kroppsøving

Norsk

Friminutt
Engelsk

Friminutt
Mat og Helse

Lunsj
Storefri

Lunsj
Storefri

Krle

Nat/Mus

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Mat og helse/
Kunst og H
Friminutt

Valgfag

Samfunnsfag

Norsk

Elevsamtaledag
Husk å møte på
skolen i god tid
før din samtale

Mat og helse/
Kunst og H

Til tirsdag
Naturfag:
De som er på Åsmunds
gruppe skal lage en
forklaring til ordet
ionebinding. De som er på
Ritas gruppe skal lage en
forklaring til ordet
elektronparbinding. Ordet
skal forklares til en elev på
den andre gruppa i timen på
skolen
Norsk: Gruppene må være
klare til å presentere/vise
sitt produkt.
KRLE: Oppg.7 s. 35;
Hindukids
Og vær klar
for å jobbe godt m
fordypningsoppgaven

Fag
Engelsk
Norsk
Matematikk
Samfunnsfag
KRLE
Naturfag
Tysk
Fransk
Spansk
Kunst og
håndverk
Musikk

Til onsdag

Spansk:
Tegn huset ditt i
Fotografering
fugleperspektiv (ovenfra) m
alle rom, møbler, helt enkelt.
Skriv navn på rommene (som
hos Carmela) s.34-35.
KH: Bruk en times tid ute til å
plukke kongler (tørre)strå el.l
til insektshotellet ditt.
KRLE: Jobb ca 1 kl.time med
oppgaven på Classroom.
Samf: Se oppgave på GC.

Til fredag
Matte:
Se lekse på
Kikora – husk at
Åsmund sjekker
denne leksa
Norsk: Gjer
minst 10 av
setningane i
oppgåva på s.5
i nynorskheftet
på GC. Du kan
gjerne gjere
fleire om du
ynskjer! Øving
gjer meister!

Fransk: Gjør leksa i
Classroom
Tysk: Gjør oppgaveark om
modale hjelpeverb (får i
timen mandag)

Hovedområde:

Reading fantasy
Periodeplan fantasy and reality
Språkhistorie
Periodeplan språkhistorie
Tall og tallforståelse
Periodeplan matematikk
Kriminalitet og straff
Periodeplan Kriminalitet og straff
Hinduismen
Grunnleggende kjemi
Periodeplan naturfag
Jeg vet hva et modalt hjelpeverb er, jeg kan bøye det og jeg kan bruke i det i
setninger
Jeg kan fortelle om sommerferien min på fransk
Jeg kan fortelle litt om franske ferievaner på norsk
Periodepl.span Mi casa
Jeg kan jobbe selvstendig og grundig med egen arbeidstegning til innsekts
hotellet og starte godt med 2 punkts oppgaven. Jeg vet hvordan jeg kan
oppleve skaperglede
Periodeplan KH 2punkt og sløyd
Periodeplan,mus.rytmer, djembe

Styrke, ballspill og allsidig bevegelse
Kroppsøving

Til torsdag

Periodeplan kroppsøving

