Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 8C uke 48
Informasjon:
• Det er fagdag i matte på tirsdag og torsdag (to timer hver av dagene).
• Husk leksehjelp på onsdager.
• Innleveringsfrist av bokanmeldelse: tirsdag kl. 20:00.
• Det blir ein test i substantivbøying på nynorsk denne veka. Berre hovudreglane.
• Julegudstjeneste og alternativ samling er dessverre avlyst.
Kontaktinfo:
Katharina.hoivold@kristiansand.kommune.no
vegard.amundrod@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

B-uke

Mandag

0830-0925

NORSK

Tirsdag

FAGDAG
MATTE DEL 1
0930-1025

KH

1035-1130

MATEMATIKK

1215-1310

KRLE

NATURFAG

SAMFUNNSFAG
1320-1415

Onsdag

Torsdag

KH / NATURFAG
(delingstimer)

Fredag
SPRÅK

FAGDAG
MATTE DEL 2

KH / ENGELSK
(delingstimer)

«Sånn funker vi»

NORSK
1050-1145

KRLE

NATURFAG
1155-1250

«Ung i
byggebransjen»

NORSK

KRØ

KRØ
VALGFAG

1420-1515

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag Lekser til fredag

Matte: Forbered deg
godt til fagdagen del
1. Se tips i GC.
Samf.: Øv på quizlet
om den franske
revolusjonen (lenke er
lagt ut i GC).

½ Engelsk: presentasjon
av stat. Øv på innledning
som du har ferdig fra
fagdagen.
Naturfag: Les/lytt energi
og overføring av energi i
element. Gjør oppgavene
som hører til.
Norsk: Innlevering av link
til podkast/vblogg i
Classroom.

Krle: Les 131134. Lekse i GC.
Matte:
Forbered deg
godt til
fagdagen del 1.
Se tips i GC.

Norsk: Pugg substantivbøying – hovudreglane.
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.

FAG
NORSK

ENGELSK

MATEMATIKK

NATURFAG

SAMFUNNSFAG

TEMA/PERIODEPLAN
Vi jobber med grammatikk på bokmål og nynorsk, og hører/anbefaler
bøker.

The USA, Your State, The Talk in class.
Denne uka skal vi ha fagdager i matte. Del 1 (uten hjelpemidler) på
tirsdag og del 2 (med hjelpemidler) på torsdag. Tips til hvordan du
forbereder deg er lagt ut i GC.
Periodeplan: Hva kan vi gjøre med TALL
Energi og overføring av energi. Energikilder.
Energi, alt som er rundt oss
Vi fortsetter på tema om kampen for rettigheter og lærer om hva som
ble resultatet av den franske revolusjonen.
Periodeplan: Kamp for rettigheter

KRLE

Jul, med eller uten Jesus?
Periodeplan

TYSK

Zu lesen.
Ich lese sehr gut.

FRANSK

Jeg kan snakke om familien min på fransk.

SPANSK

Jeg kan fortelle om hvordan jeg ser ut.
Jeg kan fortelle om familien min. Jeg kan fortelle om byen min.

KROPPSØVING

Kunst og Håndverk

Denne uka skal vi starte opp med turn og blant annet jobbe med
grunnleggende øvelser/elemeter. I tillegg blir det noen leker og litt
ballspill.
Vi øver oss på å tegne ved å bruke venstre hjernehalvdel i halv klasse,
og lager nytt bokomslag til boka vi har lest i hel klasse.

