Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9C – uke 45
Tirsdag skal vi til byen og være med på et opplegg som heter «Kunstneren Jens» på Sørlandets
kunstmuseum (Skippergata 24B). Det begynner klokka 0900 og vi er tilbake på skolen til 3. Time. Alle
møter direkte i byen utenfor Peppes Pizza 0850.
Onsdag skal vi også til byen de to første timene. Vi skal på «Helsestasjon for ungdom» som holder til
i Aquarama. Alle møter utenfor hovedinngangen (på samme side som Snadderkiosken) klokka 0850
Minner om foreldreundersøkelsen som dere fikk skriv om forrige uke. Skal klassen vinne premie må
alle foreldre svare på denne.
I 4. time tirsdag skal dere ha Naturfag i stedet for Krle
Kontaktinfo:
rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no
aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

A-uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

0830-0925

Naturfag/Musikk

Kunstneren Jens

Helsestasjon for
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Naturfag/Musikk

Mat og Helse/
Kunst og H

1320-1415

Valgfag

Samfunnsfag
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Valgfag

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Naturfag:
Svar på fokusspm 1-4
side 53

Engelsk: Se/ følg med på valget i
USA. Minst 20 min på selvvalgt
plattform.(PC, TV osv)
Tysk: Øv godt på glosene. Link på
GC
Spansk: Svar på de 7 siste
spørsmål om Mexico s. 19 i
tekstboka på norsk, skriftlig
Fransk: Gjør leksa i GC

Lekser til torsdag

Lekser til fredag
Matte: Innføringslekse
som skal leveres i timen
Norsk: Øv på glosene du
fekk i timen på måndag.
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TEMA/PERIODEPLAN
Vi gjør oss kjent med temaet og begrepet falske nyheter
Falske nyheter
The American election + history.
Periodeplan The USA
Geometri. Vi jobber videre med volum og overflate av prismer og
andre tredimensjonale figurer. Vi skal også programmere litt i Scratch.
Periodeplan Geometri
Vi jobber videre med kroppen. Hovedtema denne uka er hvordan de
ulike sansene gir informasjon til hjernen. Periodeplan Kroppen
Imperialismen. Vi begynner å lære om 1VK.
Imperialismen og 1VK

Vi fortsetter med oppgaven om Buddhismen frem mot fagsamtale i uke
47
Ich hätte gern

Mes camarades de classe

Vamos a ESpana/ Mexico

Hovedvekt på dans denne uka
Dans, ballspill, styrke

Vi starter alle innføring på A3 ark med 2 punks oppgaven og jobber
videre med Innsektshotell (Åsmunds gjeng)

Gitar og «Don`t Worry» sang eller selv valgt med høyere kompetanse
Vitaminer og mineraler- hvor vi finner dem og hvorfor de viktige for
kroppen
Middag og dessert- lage kyllingrett og cookies

