Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 8E uke 49
Informasjon

•
•
•

Husk gave til pakkekalenderen dersom du vil være med. Husk at gaven maks skal koste 50 kr.
Husk hemmelig venn: Gi fine ord og hjelp!
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!

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

A-UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

0830-0925

KRØ

SPRÅK / ALF

MATEMATIKK

MATEMATIKK

SPRÅK / ALF

0930-1025

KRØ

ENGELSK

NORSK

KRLE

SAMFUNNSFAG

1035-1130

SPRÅK / ALF

NATURFAG

SAMFUNNSFAG
1050-1145

NORSK

MATEMATIKK

1215-1310

NORSK

NORSK

NATURFAG
1155-1250

ENGELSK

K&H / NATURFAG
(delingstimer)

1320-1415

K&H

FRI

LEKSEHJELP

VALGFAG

K&H / ENGELSK
(delingstimer)

1420-1515

VALGFAG

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Fransk: Lekse i GC.
Tysk: Oppgave 2 s. 35
Spansk: Beskriv
utseende på dine
foreldre og deg selv: se
s. 31 i tekstboka.
English: Do task 2-4 on
p. 186.

Samfunnsfag:
Forbered deg til
fagsamtale.
Matte: Bruk 20
min. til å rett opp
feil fra tentamen.
Bruk gjerne
hjelpemidler.

NAT: Les i fagteksten: ‘’Energi og
partikler’’ i kapittelet vårt i
Element. Les om temaet
Partikkelmodellen og sette deg inn
i ett av eksemplene på stoffers
fase. Skriv ned 5 faktasetninger om
fasen du har valgt.
Norsk: Se i GC.

Fransk: Lekse i GC.
Tysk: Finn 10 ting på rommet.
Hva heter de på tysk. Skriv ned.
Husk kjønn
Spansk: Skriv ferdig brevet om
DIN familie og vær klar til å lese
det høyt i en gruppe på 4.
Norsk: Innlevering i GC.

FAG
NORSK

ENGELSK

MATEMATIKK

NATURFAG

SAMFUNNSFAG

TEMA/PERIODEPLAN

De to neste ukene skal vi jobbe med et storylineprosjekt, som er et
skrivekurs med fokus på skildringer. Her vil dere kunne bruke fantasien en
god del. Periodeplan: Strukturer i grammatikk
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
Vi går gjennom mattetentamen og forhåpentligvis lærer du litt av de
feilene du gjorde der.
Energi – det som får ting til å skje
Vi går litt mer i detalj denne uka og ser hva som skjer.
Periodeplan
Vi forbereder oss til fagsamtaler i uke. Resten ser ferdig filmen i
klasserommet eller arbeider med oppgaver.
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

Substantiv + verb = viktige byggeklosser

FRANSK

Språklæring: Vi jobber med fransk språkhistorie og prøver å forstå hvorfor
vi har mange ord som er like på fransk, engelsk, norsk og evt andre språk
(gratisord).

SPANSK

Una carta Brev om familien din
Jeg kan skrive brev om mine familiemedlemmer og min hverdag
Jeg kan beskrive utseende og bøye adjektiv.

K&H

Keramikk: å skape et uttrykk i et plastisk materiale, menneskekropp i leire
Perspektivtegning: å bruke virkemidler til å skape et bilde med dybde

