Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9C uke 44
Informasjon
Hvis noen ikke har vippset/levert penger fra Solidaritetsdagen er det fint om dere kan huske på dette.
Denne uka sender vi hjem en spørreundersøkelse til dere foreldre i klasse 9C. Elevene skal ha en tilsvarende
undersøkelse på skolen. Fristen for gjennomføring er satt til 10. november. Det er lovet premie til klassen med høyest
svarprosent i foreldregruppa – kanskje dette er en konkurranse som kan vinnes?
Denne uka skal studentene overta undervisningen i noen av timene.
Kontakt/info:
Rita.Gunnufsen@kristiansand.kommune.no
aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

A-UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

0830-0925

Krle

Naturfag

Kunst og H

Kroppsøving

Matematikk

0930-1025

Språk/ Arbfag

Matematikk

Matematikk

Kroppsøving

Samfunnsfag

1035-1130

Samfunnsfag

Samfunnsfag

Språk/ arbfag

Engelsk

Mat og Helse

1215-1310

Musikk

Engelsk

Naturfag

Mat og Helse/ KH

1320-1415

Valgfag

Norsk

Mat og Helse/ KH

1420-1515

Valgfag

Nynorsk skriving

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Nynorsk: Ver klar til nynorsk
skriving 4. og 5. time. Tillatne
hjelpemiddel er ordnett.no
og ordbok.uib.no, Intowords
og fysisk ordbok.

Matte: Lekse på Kikora
(Husk at Åsmund sjekker
leksa)

Naturfag:
Gjør oppg 2.4ab, 2.5 og
2.7 side 62

Matte:
Lekse på Kikora
(Husk at Åsmund sjekker
leksa)

Tysk: Øv på glosene s. 30 og
frasene s.31(arket fra timen)

Eng: Lær gloser i marg på
side 206-207 i Stages.
Skriv 4 setninger der en
av glosene er med.

Samf: Les s. 117 – 121 i
Kosmos. Husk å skrive
notater til det du leser.

Fransk: Gjør leksa i google
classroom

Norsk: Øv på glosene du
fekk i timen på måndag.

FAG
NORSK
ENGELSK

MATEMATIKK

NATURFAG

SAMFUNNSFAG

TEMA/PERIODEPLAN
Vi held fram med nynorske veker. Hugs at det blir skriveøkt 4. og 5. time på tysdag.
Periodeplan nynorske veker
A Nation of Immigrants, American history, the American election
Periodeplan The USA
Geometri. Vi repeterer Pytagoras og jobber videre med volum av prismer og andre
tredimensjonale figurer. Periodeplan Geometri
Vi jobber videre med kroppen. Hovedtema denne uka er hvordan hjernen er bygd opp
og hvordan sansene gir hjernen informasjon om verden rundt. Periodeplan Kroppen
Imperialismen. Denne uka har vi fokus på kolonier i Afrika og Asia, samt ulike typer
imperialisme. Periodeplan 2 - Imperalisme og 1vk

KRLE
TYSK

Ich hätte gern – vi jobber med å bestille mat på restaurant
Periodeplan : Ich hätte gern

FRANSK

Mes camarades de classe
Jeg kan fortelle om vennene mine på fransk
Jeg kan fortelle om skolehverdagen min på fransk

SPANSK

Dere fortsetter med å bli kjent med Spania. Dere øver på å stille spørsmål og svar på
spansk, om Spania.
Periodeplan 2: España

KROPPSØVING

Studentstyrte timer, ut frå periodeplan:
Dans, ballspill, styrke

MAT OG HELSE

Fett og protein- vite hvor man finner det, og hva det gjør for kroppen
Potetlefser, laks og guacamole- middagsrett

MUSIKK
KUNST OG H

