Ukeplan 9E uke 38A

Oddemarka skole
Kontakt/info:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevsamtaler onsdag 16.09. Hjemmeoppgaven blir å jobbe med fagartikkelen om
hinduismen, og i KH skal du ut å samle kvister, strå og kongler som skal brukes til ditt
innsekthotell
Forberedelsesskjema til elevsamtalen finner dere på Google Classroom
kurskode:wz5lpfe i forkant av elevsamtalen
NB! Oppsamling nasjonale prøver arrangeres også onsdag den 16.09.
Denne uka blir det skolefotografering torsdag 4.time (torsdag 17.09)
Portrettfoto er tirsdag uke 39
Husk å levere inn rapporten fra kroppsøvingsturen. Gruppa leverer inn én
rapport.(Innlevering på Google Classroom,- kurskode: cqcd45m (9E kropppsøving).
I valgfag friluftsliv vil den praktiske kompassprøven ta sted i Jegersberg. Møt senest
13.40 ved badevannet. Ernst og Tor Egil har med kompass og kart til gruppene.
Ellers:
Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte
på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan
komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen
symptomer på luftveisinfeksjoner.

Erik.Kalvik@Kristiansand.kommune.no
Ase.gbirkeland.foyn@kristiansand.kommune.no

Tlf. kontor 38144420

Hjemmeside: www.minskole.no/oddemarka
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Friminutt
Valgfag

Til tirsdag

Til onsdag

Norsk: Gjer minst 10
av setningane i
oppgåva på s.5 i
nynorskheftet på GC.
Du kan gjerne gjere
fleire om du ynskjer!
Øving gjer meister!

Til torsdag

Elevsamtaler og
hjemmeoppgaver
som er gitt

Naturfag:
De som er på Eriks gruppe
skal lage en forklaring til
ordet ionebinding. De som
er på Åse Grethes gruppe
K og H: i dag(onsdag)
skal du samle inn deler skal lage en forklaring til
til ditt innsekthotell, strå, ordet elektronparbinding.
Ordet skal forklares til en
kvister/pinner/stokker
og noen kongler.
elev på den andre gruppa i
timen på skolen
Tysk:Gjør
K og H: samle ting i naturen
oppgaveark om
til ditt insekthotell

modale hjelpeverb
(får i timen mandag)
Fransk: Lekse Google
Classroom

Fag
Engelsk
Norsk
Matematikk

Tema

Til fredag
Norsk: Lekse på
Classroom.
Matte:
Se lekse på Kikora –
husk at Åsmund sjekker
denne leksa
Eng: Les teksten
s.86,87,88. Skriv ned og
lær glosene i margen s.
87,88.
Krle:Jobbe med
oppgaven i hinduismen

Eng:Les teksten The
hunger
games.(Stages)Skriv ned
Glosene i margen s. 81, 82.
Forbered deg til å svare på
spørsmålene s.83

Kompetansemål L20
Periodeplan engelsk

Fantasy
Språkhistorie og
Nynorsk

Periodeplan språkhistorie

Tall og tallforståelse

Periodeplan matematikk

Kriminalitet og straff

Periodeplan Kriminalitet og straff

Hinduisme

Periodeplan Krle

Grunnleggende kjemi

Periodeplan naturfag

Samfunnsfag
KRLE
Naturfag
Spansk
Tysk

Bienvenidos a mi casa Periodeplan mi casa
Modale hjelpever

Jeg vet hva et modalt hjelpeverb er, jeg kan bøye
det og jeg kan bruke i det i setninger

Les vacances

Jeg kan fortelle om sommerferien min på fransk

Fransk

Jeg kan fortelle litt om franske ferievaner på norsk
Kroppsøving
Kunst og
håndverk
Mat og helse
Musikk

Styrke, ballspill, allsidig
bevegelse

Periodeplan kroppsøving

Bærekraft
Sammenføyninger
Bærekraftig matforbruk

Insektshotell

Noteverdier og rytmer

Periodeplan notelære
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