Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9E 49 A-uke
Informasjon:
Klassen ønsker julekalender med kalendergave. Max pr. 30.Det er selvfølgelig helt frivillig. Vi
skal også pynte i klassen med juletre. Ta gjerne med litt julepynt til klasserommet
•
•
•

Krle: Jobb videre med presentasjonen/fagartikkelen- frist fredag kl.14.00.
Norsk: Jobb med den muntlige presentasjonen om tekstanalyse. Fremføring i løpet av uken.
Beskjed fra rektor: I forbindelse med en gjennomgang av meldingssystemet til skolen, viser
det seg at informasjonen som er registrert på enkelte av dere foresatte, ikke er riktig. Vi ber
dere gå inn i IST via skolens hjemmeside og oppdatere telefonnummer, mailadresse og
postadresse slik at gjeldende informasjon er lagret. Denne informasjonen er utgangspunkt for
kommunikasjon mellom skole og hjem. Dette er spesielt viktig i forbindelse med alvorlige
hendelser og andre situasjoner der skolen har behov for å nå mange eller alle foresatte på kort
varsel. På forhånd takk!

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

A-uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

0830-0925

Samfunnsfag

KH

Samfunnsfag

Matematikk

Engelsk

0930-1025

Språk

1035-1130

Norsk

Kroppsøving

1215-1310

Musikk

Naturfag

1320-1415

MH

Norsk

Naturfag

Nat

KH
Norsk

Språk

Mat og helse
Valgfag

1420-1515

Musikk

Norsk

Krle

Naturfag

Naturfag

Krle

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til
torsdag

M&H: Fremføring av
krydderpresentasjonene. Ha
alt klart til timen
begynner.
K og H: tegne en

Naturfag: Prosjekt – vær
klar til å presentere i klassen
fredag
Samf: Søk opp noter en
forklaring på ordene:sovjeter.-bolsjevikerVladimir Lenin,- Leo
Trotskij.- Josef Stalin,-

Naturfag:
Prosjekt – vær
klar til å
presentere i
klassen fredag
Krle: Jobbe
med
buddhismen

skisse med temaet:
og skape
kunstuttrykk som
belyser utfordringer i
egen samtid, fra det
vi har prata om i
timen.
Norsk: Jobb med
presentasjonen.

fascisme og nazisme Tysk:

Gjør oppg 4a og b side 51
Spansk Karyn: Hør på
julesanger på spansk, sjekk
spotify-linken i GC. Se også
glosene som ligger ute om
temaet: «Navidad».

Lekser til fredag
Naturfag: Prosjekt –
vær klar til å presentere
i klassen fredag
Eng: les s. 238-239
Vokabularet finner du
på GC
Krle: Jobbe med
buddhismen.Opprinnelig
frist prosjekt –Dere som
er ferdig til fredag, kan
fremføre /levere da.
Mulighet for utsettelse til
mandag den 7.des.

Fransk: Vurdering. Se info
og gjør egenvurderingen i
GC.
Norsk: Jobb med
presentasjonen.

FAG
NORSK
ENGELSK
MATEMATIKK

NATURFAG

TEMA/PERIODEPLAN
Vi jobber videre med analysen av selvvalgte tekster. Fremføring
i løpet av uken.
Tekster og analyse
USA
Vi jobber med «nyere tid» i USA
Gjennomgang av tentamen
Periodeplan Geometri
Periodeplan tallforståelse
Dere skal jobbe videre i gruppene med fordypningsoppgaven om
kroppen. Vi starter med presentasjonene på fredag. Periodeplan
Kroppen

SAMFUNNSFAG

KRLE

Buddhismen
Vi jobber videre med presentasjonen/fagartikkelen i
buddhismen. Dere får også bruke engelsktimen på torsdag til å
jobbe med dette.

TYSK

FRANSK

SPANSK

Vi jobber med presens perfektum

Vi skal ha muntlig vurdering. Se GC for mer info.
Mandag er siste time med prosjektarbeid om Spania,
dere leverer fremføringen ila dagen. Sjekk
oppgavebeskrivelsen og kriteriene før dere spiller inn.
Dere fyller ut en egenvurdering, i etterkant av
innleveringen. Til onsdag lager julekort på spansk.
Vamos a España

KROPPSØVING

Kunst og Håndverk

Turn, ballspill, styrke
Vi øver videre på basisøvelser i turn
Sløyd: insektshotell
Når vi er samlet i hel klasse: Fra læreplanen: «undersøke
hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i
samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer
i egen samtid»

MUSIKK

Friluftsliv

Mat og helse

Krydderprosjekt- lære om forskjellige krydder gjennom
undervisningsopplegg laget av elevene
Juletradisjoner- lage lussekatter

