Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 8E uke 48
Informasjon
• Denne uka blir det tentamen i matematikk, fordelt over to dager. De to første timene på tirsdag jobber
elevene med del 1 av tentamen, og de to første på torsdag jobber de med del 2. På del 2 trenger de
kalkulator og andre hjelpemidler. Begge dagene vil timeplanen gå normalt resten av dagen.
• I norsken denne uka skal alle elevene enten ha en bokpresentasjon for klassen eller lage en video eller
spille inn en lydfil av presentasjonen sin.
• Samfunnsfag: Fagsamtaler på onsdag og fredag. Resterende elever har samtale onsdag neste uke
(49). Tider og tema står i dokumentet dere fikk på fredag. Dette dokumentet finner dere også på
Classroom.
Kontakt:
jan.ove.naglestad@kristiansand.kommune.no | maria.michelle.sveinall.tryland@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420
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Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag Lekser til fredag

KRLE: Denne leksa er
valgfri. Velg én
juletradisjon, f.eks.
juletre, julekalender,
julenisse, og prøv å
finne ut bakgrunnen
for tradisjonen.

Samfunnsfag:
Forbered deg til
fagsamtale.
Norsk: Vi starter med
presentasjoner i
norsk. Vi ordner slik at
ingen har på samme
dag som samf.

Norsk: Vi bruker
timen til
julepynting og
sosialt opplegg.
Gruppe 2 må ha
klar en aktivitet.

Samfunnsfag: Forbered deg til fagsamtale.
Norsk: Frist for å levere video/lydfil for de som
valgte det. Høre ferdig presentasjonene.
Tysk: Jenter: lese s. 22-23 Gutter: oppgave 1
og 2 side 33. Skriftlig i arbeidsbok. Fint og
ryddig.
Fransk: Gjør leksa i GC.
Spansk: Sjekk at du har gjort ferdig oppg. 4 og
5 s. 34-35 og oppg.10 s.38
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TEMA/PERIODEPLAN

Denne uka lager dere en presentasjon av boka og framfører den muntlig.
Dere kan velge mellom å presentere for klassen eller spille inn
presentasjonen på video eller lydfil. I classroom finner dere tips om hva
som bør være med i presentasjonen. Periodeplan: Språk og tekster
This week there will only be one English lesson for half of the class. Jan
Ove’s group will talk about their state. Periodeplan: The USA
Denne uka er det tentamen tirsdag (2 timer – del 1) og torsdag (2 timer del 2). Da håper jeg du er så godt forberedt som du kan. Husk at det å
gjøre ditt beste alltid er godt nok. Lykke til!
Energi - det som får ting til å skje
Vi jobber videre med energi. Vi snakker om hvordan energi blir til,
overføres og hvor den blir av.
Periodeplan
Vi oppsummerer kapittelet og forbereder oss til fagsamtaler i uke 48-49
Kampen for rettigheter

KRLE

Vi fortsetter med temaet Jul – med og uten Jesus. Denne uka vil vi prøve å
finne ut hva som er bakgrunnen for ulike juletradisjoner. Periodeplan

TYSK

Zu lesen
Ich lese sehr gut

FRANSK

La famille Jeg kan snakke om familien min på fransk.

SPANSK

Kommunikasjon om geografi, og familie. Jeg kan snakke om geografiske
steder og om familie.

K&H

Keramikk og skulptur

