Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9C – uke 47
Informasjon
• Onsdag: 2 timers mattetest (førprøve til tentamen fredag neste uke)
•

Torsdag: Norsk tentamen

•

Oppstart Musikk gitar og sang denne uka (og ut året annenhver uke)

•

Tentamen i engelsk tirsdag uke 48

•

Innnlevering 2 punkt fredag uke 48 og spansk presentasjon onsdag uke 48

•

Krle fagsamtale mandag uke 49

Kontaktinfo:
rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no
aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

A-uke

Mandag

Tirsdag

0830-0925

Naturfag/Musikk

Naturfag

Onsdag

Førtentamen i
matematikk
0930-1025

Språk

Matematikk

1035-1130

Samfunnsfag

Norsk

Språk

1215-1310

Norsk

Krle

Engelsk

1320-1415

Valgfag

Samfunnsfag

1420-1515

Valgfag

Torsdag

Fredag

Norsktentamen
Ta med:
Chromebook
Lader
Hodetelefoner
Bøker eller
tekster du
trenger.

Matematikk
Norsk
Mat og helse
Mat og Helse/
Kunst og H
Mat og Helse/
Kunst og H

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Samf: Forbered deg til
prøven i dag. Se GC for
mer info.
Matte: Forbered deg til
tentamen

Matte: 2 timers
førtentamen i matte.
Huske å ta med
Chromebook
Tysk: Pugg de personlige
pronomen i nominativ og
akkusativ (ich-mich osv)

Norsktentamen
Ta med:
✓ Fulladet
Chromebook
✓ Lader
✓ Hodetelefoner
✓ Bøker eller tekster
du trenger
✓ Notater

Lekser til fredag

Spansk Rita:
Oppg.5 s.
45-46: Finn hvor de
kommer fra OG oversett
tekst 1 til Norsk.
Fransk: Gjør leksa i GC

FAG

NORSK

ENGELSK

MATEMATIKK

NATURFAG

SAMFUNNSFAG

KRLE

✓

Sunn og god niste

TEMA/PERIODEPLAN
På torsdag er det endelig er det tid for norsktentamen! Del 1 er
nynorsk, mens del 2 er bokmål. Tema er samme som vi har jobbet med
de siste ukene, falske nyheter.
Falske nyheter
American history. Henry Brown and Davy Crockett.
Periodeplan The USA
Vi jobber fram mot førtentamen og tentamen i matematikk. Vi jobber
med tidligere tentamensoppgaver samt oppgaver i Scratch.
Periodeplan Geometri
Periodeplan tallforståelse
Vi jobber videre med kroppen. Dere skal jobbe i grupper med en
oppgave dere dere går i dybden på et tema som dere velger selv.
Periodeplan Kroppen
Denne uka avslutter vi temaene imperialisme og første verdenskrig. På
tirsdag blir det prøve. Timen på mandag går til oppsummering og
forberedelse. Se GC for mer info.
1. verdenskrig
Husk Mandag uke 49 begynner vi fagsamtale i par/ 4 er gruppe om
Buddhismen. Vær forberedt og bruk! Tiden godt på skolen.
Ich hätte gern

TYSK
Vi jobber videre med å handle i butikk og bruk av nominativ / akkusativ

FRANSK

Mes camerades de classe: Vi jobber med klokka og ukedagene.

SPANSK

Vamos a España /Mexico

KROPPSØVING
KUNST OG HÅNDVERK
MUSIKK
MAT OG HELSE

Vi jobber videre med dans+ ny periodeplan:
Styrke, turn og ballspill

2 punkt – frist fredag uke 48, Innsektshotell – frist jul.
Vi begynner såvidt med gitar og sang fremføring en og en. 3
grep og husker du C dur skalaen på gitar – streng H? (Klapp og
rytme neste uke avslutter vi og forbereder dans til etter jul)
Lage vegetar-pizzasnurrer
Krydderprosjekt- lære om forskjellige krydder

