Ukeplan for 9E uke 49 (A)

Oddemarka skole
Informasjon:
 Vi skal ha en liten julekalender i år også. Ta med gave for 25 kr innen tirsdag  Det er frivillig å
være med.
 Innsats for andre: Disse gruppene skal være klare til samtale med Ina på torsdagen, møt i
Sentralhallen i 5. t, så tar vi det fortløpende: Kantinegruppene, biblioteksgruppa, Berges hus og
Kuholmen bhg. Er det noen andre bhg.-grupper som ikke har avtale denne torsdagen stiller de
også til samtale. Se it’s for hva dere skal ha klart. Alle andre får samtale i uke 50.
 Naturfagsprøve, kap. 4 Elektrisitet, fredag uke 50
 Tirsdag: tentamen i matematikk. Husk nødvendige skrivesaker og hjelpemidler 
Kontakt/info:
Erlend Årstein Hansen erlend.arstein.hansen@kristiansand.kommune.no
Leif Otto Paulsen leif.otto.paulsen@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

A-uke
MANDAG

08.30-09.25
09.25-09.30
09.30-10.25

TIRSDAG

Matematikk
Pause

Samfunnsfag

10.25-10.35

Friminutt

10.35-11.30

Matematikk

11.30-11.45

Lunsj

11.45-12.15
12.15-13.10
13.10-13.20
13.20-14.15
14.20-15.15

Storefri

Norsk

Tentamen i
matematikk.
Ta med
fornuftig mat
og drikke,
samt
nødvendige
hjelpemidler


ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Språk/arb.fag

K/H

M/H (teori)

Pause

Pause

Pause

Matematikk

KRLE

Naturfag

Friminutt

Friminutt

Norsk

Matematikk

Lunsj

Lunsj

Storefri

Storefri

Engelsk

Kroppsøving
4. og 5. time

10.25-10.50

Lunsj og storefri
10.50-11.45

Naturfag/musikk
11.45-11.55

Pause
11.55-12.50

Norsk

Friminutt

Friminutt

Naturfag/Musikk

Valgfag
5. og 6. time

Til tirsdag

Til onsdag

Matte: Vær godt forberedt
til tentamen. Husk
nødvendig utstyr. Finn
frem tilgjengelige
hjelpemidler som du kan
bruke på del 2 

Naturfag: Fokusspørsmål s.
112
Norsk: Vær forberedt på å
diskutere enten nynorsk mot
bokmål eller norsk mot engelsk
Tysk: Les og oversett setninger
s 39. Se hvilket bilde s 38 som
passer til hver setning
Fransk: Gjør leksa på It’s
Spansk: Sett navn på alle
møbler, ting i rommet ditt som
du har tegnet i timen ved hjelp
av glosene s. 35

Til torsdag

Til fredag
Naturfag: Gjør oppgavene
på its «Øveoppgaver
nederst på siden»

Fag

Hovedområde:

Delmål/Læringsmål

Engelsk

Small Island – Great
History

Norsk

Muntlig vurdering

I am able to tell about The London Eye, Tower of
London and London Underground. I am prepared to
show my skills in the quiz about the UK.
Jeg kan diskutere norskfaglige tema og bruke mange
argumenter og underbygge meningene mine.
Jeg er godt forberedt til tentamen. Jeg har repetert
høstens pensum, og jobbet godt med utdelt tentamen
fra 2017 og 2018 + jobbet med regnearkoppgaver som
ligger på its learning.
Jeg kan forklare begrepene bærekraftig utvikling,
befolkningsvekst, nettoinnvandring, økologisk fotavtrykk
og samlet fruktbarhetstall.
Jeg kan fortelle om Jesus fra Nasaret og fortellingene
om han. Juleevangeliet.
Se målark, ligger på its
Jeg kan forklare forskjellen på elektrisk strøm,spenning
og motstand
Jeg kan tegne og koble enkle elektriske kretser
Jeg kan bruke Ohms lov til enkle beregninger
Jeg kan fortelle hva jeg vil kjøpe / bestille
Jeg er klar for å presentere en dialog
Jeg kan snakke om meg selv og familien min på fransk
Grammatikk: Eiendomsord
Jeg har vist Rita min/ vår presentasjon for vurdering.
Jeg kan tegne rommet mitt i fugleperspektiv og skrive
navn på møbler på spansk
Jeg kan noen navn på møbler og rom i hus
Jeg har laget ferdig min collageoppgave
Jeg ha sjekket oppgaveteksten og målene på It`s
Jeg er med på å lage en linedance
Jeg kan spille sangen "Darkside" på bass og gitar
Jeg repeterer notelære og grunnleggende begreper i musikk
Jeg kan fortelle om ett krydder, f. eks safran, kanel,
nellik, pepper, kardemomme, anis og muskatnøtt.

Tentamen
Matematikk

Samfunnsfag
KRLE

Naturfag

Tysk
Fransk

Spansk
Kunst- og
håndverk
Musikk

Mat og helse

Kroppsøving

De livsviktige
naturressursene
På sporet av Jesus

Kap. 4 Elektrisitet
Øv til prøve
Ich hätte gern…
Moi et ma famille
Kap 6 a og b:
Rommet mitt og La
casa de Carmela
Collage og sløyd
Stasjonsarbeid
Dans, musisere og
notelære
Krydder og
krydderurter

Diverse aktiviteter

Vi deler hallen i fire eller fem stasjoner. En med turn, en
med styrke, en med utholdenhet, en med basketball og
muligens en med innebandy. Vi rullerer, slik at alle er
innom alle stasjoner.

