Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9C – uke 48
Informasjon
• KH: Husk 2 punkt ferdig til fredag (evt mandag neste uke de som ikke blir ferdige på
skolen. Mulig å ta med hjem over helgen men uten linjalen og ikke krøll A3 arket...
• På mandag får dere jobbe med naturfagsprosjektet i Utdanningsvalg-timen
• De som vil være med på klassens julekalender tar med en gave til 20-30kr i løpet av
uka. Vi begynner å trekke i uke 49
• Tirsdag: Tentamen i engelsk. Du kan forberede deg ved å lese gjennom tekstene vi har
arbeidet med de siste ukene og talen til Joe Biden (du finner talen på Classroom).
Kontaktinfo:
rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no
aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

B-uke

Mandag

0830-0925

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Krle

Kunst og
håndverk

Kroppsøving

Tentamen i
matematikk

0930-1025

Språk

Matematikk

Kroppsøving

1035-1130

Samfunnsfag

Språk

Engelsk

1215-1310

Musikk

Engelsk

Matematikk

1320-1415

Naturfag

Ta med:
Skrivesaker
Kalkulator
Linjal
Mattebøkene
Chromebook
+
GOD NISTE

1420-1515

Valgfag

Tentamen i
engelsk

Norsk

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til
torsdag

Lekser til
fredag

Engelsk: Forbered deg til tentamen i
engelsk. Alle ikke-kommuniserbare
hjelpemidler tillatt. Sjekk at IntoWords
og Ordnett fungerer som de skal!
Remember:
-Stages
-Chromebook
-Lader
-Høretelefoner
-Tidligere tekster
-Sunn og god mat

Spansk: SE info nede/ på neste
side om plan for uka: Møt
forberedt!
Matte: Bruk gjerne litt tid
hjemme på å forberede det til
tentamen. Se på det du gjorde
feil på forprøven forrige uke
Fransk: Gjør leksa i GC.
Tysk: Gjør ferdig oppg 1 side 44.

Matte: Bruk
gjerne litt tid
hjemme på å
forberede det
til tentamen.
Se på det du
gjorde feil på
forprøven
forrige uke

Ta med:
Skrivesaker
Kalkulator
Linjal
Mattebøkene
Chromebook
+
GOD NISTE

FAG
NORSK
ENGELSK

MATEMATIKK

NATURFAG
SAMFUNNSFAG
KRLE
TYSK
FRANSK

SPANSK

TEMA/PERIODEPLAN
Denne uka begynner vi å jobbe med tekstanalyse. Dere kan velge om
dere vil jobbe alene eller i små grupper.
Periodeplan tekster og tekstanalyse
Midterm in English on Tuesday!
USA
Vi jobber fram mot tentamen i matematikk. Vi jobber med tidligere
tentamensoppgaver samt oppgaver i Scratch. Viktig at dere retter opp
feilene dere hadde på førtentamen
Periodeplan Geometri
Periodeplan tallforståelse
Dere skal jobbe videre i gruppene med fordypningsoppgaven om
kroppen. Periodeplan Kroppen
Vi avslutter temaet første verdenskrig.
1. verdenskrig
Buddhismen:
Siste Uke medforberedelse/ ferdigstillelse individuelt og i pararbeid før
Fagsamtale i 4er bande Mandag og tirsdag uke 49

Ich hätte gern
Mes camerades de classe: Vi skal ha en vurdering i neste uke. Du
skal da fortelle om din egen skolehverdag og fritidsinteresser. Du
skal også fortelle om vennene dine.
Vamos a España
Siste time på skolen før vi starter opp presentasjon, videovisning av
Vamos a Espana/ Mexico til onsdag. Bruk tiden GODT og møt forberedt
onsdag
Lurt å se på verb-bøyning i tekstboka s. 87-87 i jeg og vi
form i forkant.

KROPPSØVING
KUNST OG HÅNDVERK
MUSIKK
MAT OG HELSE

Styrke, siste gang med øving til dans, turn
Styrketrening, turn og ballspill

Ferdigsstille 2 punkt innen fredag denne uka– De som blir først
ferdig kan lage julepynt
Klappe/Litt allsang og få godkjent rytme og tenke dans for oppstart
neste år.
Går bort pga. tentamen

