Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9E uke 48
Informasjon
Tentamensdager:
• Tirsdag: Tentamen i engelsk. Du kan forberede deg ved å lese gjennom tekstene vi har
arbeidet med de siste ukene.
• Fredag: Matematikk fredag 27.nov
• Norsk: Fremføring av analyse av valgfri TxT-tekst i uke 49.
• MH: På CR ligger nå krydderprosjektet, hvem som skal jobbe sammen, og med hvilket
krydder dere har fått. Dette er en oppgave dere må jobbe med hjemme, da det bare er
skolejobbing denne uka og i uke 49, fremføring i uke 50 – da må alle være klare.
Kontaktinfo:
Erik.Kalvik@kristiansand.kommune.no
Ase.gbirkeland.foyn@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

B- uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag
Matematikk

0830-0925

Samfunnsfag

Samfunnsfag

0930-1025

Språk

Norsk

Tentamen i
matematikk
MH

1035-1130

Naturfag

1215-1310

Utdanningsvalg

1320-1415

Krle

1420-1515

Valgfag

KH

Språk

Tentamen i
engelsk
Foreberelsestoff
På GC

Fredag

Matematikk

Krle
Naturfag

Ta med:
Skrivesaker
Kalkulator
Linjal
Mattebøkene
Chromebook
+
GOD NISTE

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Forberedelse til
Tentamen engelsk.
Møt godt forberedt og
full-ladet Chromebook

Matte: Bruk gjerne litt
tid hjemme på å
forberede det til
tentamen. Se på det du
gjorde feil på forprøven
forrige uke
Norsk: Arbeid med
presentasjonen i
norskfaget om analyse
av valgfri tekst.

Matte: Bruk gjerne litt
tid hjemme på å
forberede det til
tentamen. Se på det du
gjorde feil på forprøven
forrige uke

Ta med:
Skrivesaker
Kalkulator
Linjal
Mattebøkene
Chromebook
+
GOD NISTE

+
GOD NISTE

Spansk Karyn: Jobb
godt med prosjektet

om Spania, les beskjed
lengre nede.

Tysk: Gjør ferdig
oppg 1 side 44.
Fransk: Gjør leksa i
GC.

FAG
NORSK
ENGELSK

MATEMATIKK

TEMA/PERIODEPLAN
Vi fortsetter analysearbeidet med selvvalgt tekst alene eller i
små grupper
Tekster og tekstanalyse
Tentamensforberedelse
Vi jobber fram mot tentamen i matematikk. Vi jobber med tidligere
tentamensoppgaver samt oppgaver i Scratch. Viktig at dere retter opp
feilene dere hadde på førtentamen
Periodeplan Geometri
Periodeplan tallforståelse

NATURFAG

Dere skal jobbe videre i gruppene med fordypningsoppgaven om
kroppen. Periodeplan Kroppen

SAMFUNNSFAG

Oppsummering av avrunding av temaet: imperialiseme og 1
verdenskrig. Film osv

KRLE

TYSK

Buddhismen
Dere bruker Krle-timene fremover til å jobbe med presentasjonen og
fagartikkelen

Ich hätte gern

FRANSK

Mes camerades de classe: Vi skal ha en vurdering i neste uke. Du
skal da fortelle om din egen skolehverdag og fritidsinteresser. Du
skal også fortelle om vennene dine.

SPANSK

Arbeid med prosjektet om Spania, dere bør bruke timene
til å øve på fremføringen, og spørre om hjelp angående
teksten på spansk og uttalen. Fristen er mandag i uke 49.
Les vurderingskriteriene til fremføringen.
Vamos a España

Kunst og Håndverk
Mat og helse

Sløyd
Vegetarmat- lage vegetar pizzasnurrer

