Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9E A-uke 47
Informasjon
• Fredag 3. time: Prøve i samfunnsfag. Imperialismen og første verdenskrig.
• 4 time onsdag blir det naturfag i stedet for matematikk
• MH: På CR ligger nå krydderprosjektet, hvem som skal jobbe sammen, og med hvilket
krydder dere har fått. Dette er en oppgave dere må jobbe med hjemme, da det det bare er
skolejobbing i uke 48 og 49 og fremføring i uke 50 – da må alle være klare.
• Presentasjonen/fagartikkelen i Krle leveringsfrist fredag uke 49
• Tentamensdatoer: Norsk torsdag 19.nov, engelsk tirsdag 24.nov, matematikk fredag 27.nov
Kontaktinfo:
Erik.Kalvik@kristiansand.kommune.no
Ase.gbirkeland.foyn@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

A-uke

Mandag

Tirsdag

0830-0925

Samfunnsfag

KH

Onsdag

Førtentamen i
matematikk
0930-1025

Språk
Kroppsøving

1035-1130
1215-1310

Norsk
Musikk

Naturfag

1320-1415

Språk
Norsk

Torsdag

Fredag

Norsk-tentamen
Ta med:
Chromebook
Lader
Bøker eller
tekster du
trenger.

Engelsk

Naturfag

Musikk

Nat

Prøve i samf
Matematikk
Krle

Mat og helse
Valgfag

1420-1515

Lekser til
tirsdag

Samf: Øve til
prøve

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Matte: 2 timers
førtentamen i matte.
Huske å ta med
Chromebook Tysk:Pugg

Tentamen i norsk! Kom
forberedt og opplagt. Ha
med fulladet chromebook
og god, sunn mat.

Samf: Øve til prøve.
Norsk: Ha med
hodetelefoner du kan bruke
til chromebooken.
Eng: Les s. 223. Se
gjennom presentasjonene
om native Americans and
Civil War på GC.
Velg en oppgave på
Quill.org
Krle: Jobb videre med
presetasjonen/fagartikkelen

de personlige
pronomen i nominativ
og akkusativ (ich-mich
osv)
Samf: øve til prøve
Spansk Karyn: Jobb
med prosjektet, gjerne
send mail dersom dere

trenger hjelp:
85karyn@ikrs.no.

(Ta gjerne kontakt
underveis ved spørsmål)

Fransk: Gjør leksa i GC

FAG
NORSK
ENGELSK

MATEMATIKK

NATURFAG
SAMFUNNSFAG
KRLE

TYSK

TEMA/PERIODEPLAN
Skrivedag i norsk. Temaet er falske nyheter. Dere skal skrive et essay
som tar for seg tematikken. Oppgaveformulering får dere på dagen.
Falske nyheter
The USA, Native American historty- slavery
Vi jobber videre med slavery and Civil War
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
Prøve i temaet imperialismen og første verdenskrig.
Imperialismen og 1VK
Buddhismen
Dere bruker Krle-timene fremover til å jobbe med presentasjonen og
fagartikkelen
Ich hätte gern
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

Vi fortsetter med prosjektet om Spania. Viktig å jobbe godt med
innholdet. Ligger mye nyttig i GC.
Vamos a España

KROPPSØVING

Styrke, turn og ballspill
Vi jobber med styrke, videre basisøvelser i turn, og noe ballspill

Kunst og Håndverk

MUSIKK

Sløyd : innsektshotell
Vi fortsetter med gitar, denne gangen er det viktig at dere velger en
sang. Husk, velg riktig vanskelighetsgrad. Alle må også vise hvordan det
står med trommespillingen i løpet av timen.
Gitar og rytme

Friluftsliv
Mat og helse

Krydderprosjekt- lære om forskjellige krydder

