Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 8E uke 47
Informasjon:
•
•
•
•

Fagdag i engelsk på tirsdag. Husk hodetelefoner.
Dette blir den siste uke med lesing og vi begynner å forberede bokpresentasjonene.
Neste uke blir det fagdag i matematikk, fordelt over to dager (de to første timene tirsdag og
torsdag).
Uke 48-49: På fredag i uke 48 og onsdag og fredag i uke 49 blir det fagsamtaler i samfunnsfag om
kapittelet: Kampen for rettigheter.

Kontakt:
jan.ove.naglestad@kristiansand.kommune.no | maria.michelle.sveinall.tryland@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

A-UKE

MANDAG

0830-0925

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

KRØ

MATEMATIKK

MATEMATIKK

SPRÅK / ALF

0930-1025

KRØ

NORSK

KRLE

SAMFUNNSFAG

1035-1130

SPRÅK / ALF

SAMFUNNSFAG
1050-1145

NORSK

MATEMATIKK

1215-1310

ENGELSK

NATURFAG
1155-1250

ENGELSK

K&H / NATURFAG
(delingstimer)

1320-1415

K&H

LEKSEHJELP

VALGFAG

K&H / ENGELSK
(delingstimer)

FAGDAG I
ENGELSK

1420-1515

VALGFAG

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Engelsk: I morgen er
det fagdag. Ta med ei
god niste, engelskboka
og hodetelefoner
(dersom du vil lytte til
teksten).
Spansk: Øv på glosene
og teksten s. 30-31
(Ikke cartas)

Samfunnsfag: Lekse på GC.
Norsk: Husk hylleboka! Vi kjører
lesetime.
NAT: Les om og noter stikkord
om 3 valgfrie typer energi i
fagteksten: ‘’Energi og overføring
av energi’’. Det står om 6 ulike
typer der, fra bevegelsesenergi
til elektrisk energi.

Norsk: Les 15 min. i
hylleboka, og gjør
quizlet i GC.
English: Do ex 4-5 p.
203.
Matte: Gjør
oppgavene 1-6 side
102 i Grunnboka.

Samfunnsfag: Lekse på
GC.
Tysk: Les og lytt s. 22
og 23. Jentene:
oppgave 1 og 2 s. 33.
Fransk: Gjør leksa i GC.
Spansk: Gjør oppg. 2A
skriftlig s.49.arb boka.
(Ferdig oppg.1)

FAG
NORSK

ENGELSK

MATEMATIKK

NATURFAG

TEMA/PERIODEPLAN

De neste ukene blir fokuset på den muntlige presentasjonen av boka og
nynorsk.
This week we are going to have a writing day in English. Check the
feedback you got last time. What can you improve this time?
Vi jobber videre med prosent. Samtidig forbereder vi oss til
fagdag(tentamen) i matte uke 48.
Energi – det som får ting til å skje
Vi jobber videre med de ulike typene energi og hvordan energien
overføres.
Periodeplan

SAMFUNNSFAG

Vi oppsummerer kapittelet og forbereder oss til fagsamtaler i uke 48-49
Kampen for rettigheter

KRLE

Vi avslutter året med temaet Jul – med eller uten Jesus. Hva er det gamle
og det nye testamentet? Hvem var Jesus? Periodeplan

TYSK

Lesetrening: Lytt, les, lytt les X 10 for å bli en bedre leser

FRANSK

La famille: Vi skal kunne snakke om familien vår på fransk. Vi skal også
lære å telle til 50, og si når vi har bursdag.

SPANSK

Avslutte kap 5, starte på kap 6 Mi familia. Vi snakker om familien vår og
beskriver deres utseende, alder m.m.

K&H

Keramikkskulptur

