Ukeplan for 9C uke 35

Oddemarka skole
Informasjon:
Minner om at foreldremøtet som var satt opp mandag denne uka er utsatt pga situasjonen rundt Korona.
Har sendt en mail til alle med litt av den informasjonen vi hadde tenkt å ta opp på foreldremøtet. Dersom
noen ikke har fått mailen er det fint om dere tar kontakt.
Vi håper å få til gymtur torsdag 3. til fredag 4. september
Det blir nasjonale prøver i lesing og regning i løpet av uke 36-37

Kontakt/info:
Rita.Gunnufsen@kristiansand.kommune.no
aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

B-uke

0830-0925
0925-0935
0935-1030

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Krle

Naturfag

Kunst og H

Kroppsøving

Matematikk

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Språk/arb.fag

Matematikk

Matematikk

Kroppsøving

Norsk

Friminutt

Friminutt

Engelsk

Mat og Helse

Lunsj

Lunsj

Storefri

Storefri

Naturfag

Mat og helse/
Kunst og H
Friminutt

1030-1040

Friminutt

Friminutt

1040-1135

Samfunnsfag

Norsk

1135-1150
1150-1215
1215-1310
1310-1320
1320-1415
1415-1420
1420-1515

Lunsj

Lunsj

Storefri

Storefri

Musikk

Krle

1025-1050:

Lunsj og storefri
Språk/arb.fag
1145-1155

Pause
1155-1250

Engelsk

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Utdanningsvalg

Samfunnsfag

Norsk

Valgfag

Mat og helse/
Kunst og H

Til tirsdag

Til onsdag

Norsk: Skriv ferdig
begreplisten du
jobbet med på
fredag. Bruk
modulplanen.

Til torsdag

Naturfag: Se på
grunnstoffenes
periodesystem bakerst i
Tysk: Repeter setningene fra i læreboka (eller på
fjor. Vær klar til å prate i minst 1 internett). Velg 5
minutt.
grunnstoff som du finner
Samf: Jobb videre
hjemme i så ren form
med oppgaven dere Fransk: Logg deg på Google
som mulig. Skriv navnet
fikk på mandag.
Classroom med kode: xxmer4s på stoffet og hvor du
Avtal med gruppa di.
finner det hjemme.
Spansk: Gjør «sopa de
Krle: Skriv ned 5
verbos» oppgaven (52) i heftet Engelsk: Try to think of
faktasetninger om
du fikk mandag. Skriv Ordene
an idea for a fantasy
Hinduismen fra film som mangler i setning 1- 9.
character. You will use
eller boka.
this character in a text on
Thursday.

Fag
Engelsk
Norsk

Matte: Gjør oppg 1-4 og 6-9
side 30

Hovedområde:
Fantasy
Språkhistorie

Matematikk

Potens
Kvadratrøtter

KRLE

Hinduismen
Kjemi

Naturfag
Tysk
Fransk
Spansk
Kunst og
håndverk

Repetisjon
Repetisjon

Repetisjon og intro til
Vale 3
Planlegging av
sløydoppgaven og
tegning i hel klasse
Friidrett og fotball

Kroppsøving
Bordskikk, rutiner
Mat og helse
Musikk

Bakverk
Djembe,Gitar, bli kjent m
rommet og planlegge

Til fredag
Matte: Gjør oppg 10
side 30, 15 side 3, 2
side 32 og 4 side 33
Norsk: Gjer
halvparten av
oppgåva (ca. 12 ord)
på s.2 i nynorskheftet
på Classroom. Bruk
Ordnett.no til å søke
på orda i parentes.
Skriv heile setninger.

Delmål/Læringsmål
Lese, tolke og reflektere over engelskspråklig skjønnlitteratur,
inkludert ungdomslitteratur
Forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og
reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag
Elevane skal kunne bruke potensar og kvadratrøter i
utforsking og problemløysing og argumentere for
framgangsmåtar og resultat
Eg kan de viktigste punkt om Hinduismen
Eg kan delta i egen planlegging av læring /Egne mål til gitt
tema i Krle
Elevane skal kunne bruke atommodeller og periodesystemet
til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske
forbindelser
Jeg har kontroll på verb i presens
Jeg kan snakke tysk i minst 1 minutt
Jeg har kontroll på fransken fra 8. trinn
Jeg kan finne fram i tekstboka og arb boka i Vale 3
Jeg husker/ repeterer reglene for -Ar og -Er verb i presens.
Jeg kan bruke blyanten på flere måter og lage god
skyggeeffekt
Jeg kan planlegge og lage gode tydelige skisser
Utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære
gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre
bevegelsesaktivitetar
Jeg vet hvordan rutinene er på kjøkkenet, og jeg vet hvordan
god/ dårlig bordskikk er
Jeg kan lage scones med bakepulver som hevingsmiddel
Eg kan respektere reglene på musikkrommet og vise positiv
holdning til å musisere, by på meg sjølv

