Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9E uke B
Informasjon:
•

•
•

Vi minner om foreldreundersøkelsen (Se skjema som elevene fikk med hjem i uke 43)
Der finner dere mer info, samt brukernavn. Svarfrist: 10. november.
Klassen gjorde en fantastisk jobb på Solidaritetsdagen
Veldig bra og tusen takk!
Husk forkle til M og H

Kontaktinfo:
Tlf. kontor 38144420
Erik.Kalvik@Kristiansand.kommune.no
Ase.gbirkeland.foyn@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

Hjemmeside: www.minskole.no/oddemarka

B-UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

0830-0925

Samfunnsfag

KH

Samfunnsfag

Matematikk

Engelsk

0930-1025

Fremmedspråk

Kroppsøving

Norsk

Musikk
Mat og
helse

1035-1130

Naturfag

Kroppsøving

Fremmedspråk

1215-1310

Utdanningsvalg

Norsk

Matematikk

1320-1415

Krle

Mat og helse

1420-1515

Valgfag

KH
Norsk

Engelsk

Matematikk

Naturfag

Krle

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Samf: oppgavene på
side122
Tysk: Øv på glosene s. 30
og frasene s.31(arket fra
timen)
Spansk : Øv på glosene ,
bruk quizlet-link, under
emnet «Spania» i GC.
Fransk: Gjør leksa i google
classroom

Eng: Les teksten «The
American buffalo p. 213. Lær
vokabularet i Quizlet GC

Eng:Read through the
presentation «Native Americans )
on GC- Gjennomgå spørsmålene
for deg selv.

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

Musikk: Svar på egenvurderingen
som ligger ute i GC. Kurskode:
34x4na5

FAG
NORSK
ENGELSK

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

Norsk: Øv på nynorskglosene på
Classroom (Uke 44).
Matte:
Lekse på Kikora
(Husk at Åsmund sjekker leksa)
Krle: Lekse på GC

TEMA/PERIODEPLAN
Vi gjør oss kjent med temaet og begrepet falske nyheter
Falske nyheter
The USA Topics for this week are Native Americans and the American

election
MATEMATIKK

Geometri. Vi repeterer Pytagoras og jobber videre med volum av prismer
og andre tredimensjonale figurer. Periodeplan Geometri

NATURFAG

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

SAMFUNNSFAG

Vi fokuserer videre rundt temaet om kolonisering og imperialismen. OBS:
Viktig å forstå årsak, hendelser og konsekvenser av imperialismen.
Begreps avkalring
Periodeplan 2: Kolonisering og imperialismen

KRLE

Buddhismen Vi jobber videre med de ulike retningene og levemåtene i
Buddhismen

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

Det gjelder å bruke tida til å jobbe med dansen .Fremføring i uke 45.
Dans og ballspill

MAT OG HELSE
MUSIKK

KUNST OG H
Valgfag friluftsliv

Vi forbereder oss til notenavn og rytmetest. Dette skal gjennomføres
innen du tar juleferie. I uke 46 starter vi med et nytt tema. Gled dere!
http://www.udir.no/lk20/planer/public/035b6866bacb36e20402d2c0d02de
38328f1057e4d398cc8a78af3bbb6042e3b69225dfdd856775ebbc044fea
00363f975370d33a4b9b6cefb4a3c6a0bc9be9b2ee05a6adcaad1b7d2f12
1638dbfc23a80316a197648339f7ebf584f24855d69056024cabe4be2103
c5e9c92e85224c2
Innsektshotell i sløyd og Perspektivtegning av en gjenstand. 2 punkts

