
  

 

Ukeplan 8A

Uke 35- U2 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag: 
Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Samfunn 
Demokrati som 

styreform 

Musikk Norsk Krle 
Tro og livssyn i 

dag 

2 
Norsk Naturfag 

Bli kjent på lab 
Kunst & 

håndverk 
Naturfag 

Lab  
Norsk 

3 
Tilvalgsfag: 

Språkfag 
Matte fordypning eller 

Arbeidslivsfag 

Matte 
Overslag 

Matte 
Skriftlig regning 

Naturfag 
Rapportskriving 

4 

Gym 
Fotball. 

Det er viktig at 
alle har gymsko 

når vi spiller 
fotball. 

Svømming 
Utgår desverre 

denne uka også. 
Ta med tøy og 
sko til å være 

ute.  

 Engelsk Samfunn 
Demokrati som 

styreform 
 

5 
Krle 

Tro og filosofi 
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål  
Norsk     

Ukas mål Kunne gjøre overslag 
Kunne regne med skriftlig metode; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør lekseark uke 35 i lekseboka (den lille grønne skriveboka) Velg nivå. 
Husk marg. Skriv overskrift med ukenummer. og skriv oppgavenummer. Husk å vise all             
utregning.  

Ukas mål Bli kjent med engelsk litteratur  
Engelsk   Continue reading  

Matilda - check   
classroom for  
questions to  
answer. These will   
help you towards   
your later  
assignments! 

 

Ukas mål Bli kjent på lab og kunne lab-vettreglene 
Lære om den naturvitenskapelige metoden og hvordan vi skriver lab-rapport 

Naturfag Hva kan du o    
lab-vett reglene fra   
før. Skriv ned tre    
viktige ting du tror    
er vi må passe på     
på lab-en 

 Se på bilde i Tellus     
s. 17. Skriv en liste     
over hva som   
burde vært gjort   
annerledes på  
denne lab-en 

Gå inn på linken    
under og gjør   
oppgaven; Hva er   
hva på  
naturfaglaben. 
https://lokus123.lo
kus.no/?marketpla
ceId=1892264&lan
guageId=1&siteNo
deId=1951997 

Ukas mål Å vite hva demokrati er og hvorfor det er så viktig. 
Å ha forståelse av hvordan en kommune og fylkeskommune jobber.  

Samfunn Skriv minst tre   
setninger om det   
du kan om   
demokrati fra før. 

 Velg deg ut en    
nyhet fra ukens   
nyheter på tv,   
aviser, radio eller   
internett. Den skal   
handle noe om   
demokrati eller  
valg. Lag en liten    
presentasjon som  
du kan vise klassen.    
(trenger ikke være   
mer enn en side) 

 

Ukas mål - Kunne forklare hva filosofi er 

- Kunne fortelle litt om Sokrates og hans filosofi 
KRLE   Skriv minst tre   

faktasetninger om  
Sokrates. Les  
gjerne om han i    
Horisonter s. 12-15 

 

Ukas mål Kunne sentre pasninger i fotball 
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Kroppsøving Husk gymtøy og   

sko. 
   

Ukas mål Sløyd: Lage en funksjonell bruksgjenstand og vurdere kvaliteten på eget arbeid. 

Tegning:KROKI, diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt 

mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende 

arbeid med portrett og skulptur 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Kunne samarbeide med andre. 
Holde orden på arbeidsplassen. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Oppstart kap. 1 - Du und ich i Noch einmal 1 
Vi ser på oppbyggingen av boken. Målet for timen er: 

- å kunne presentere seg selv på tysk. 
Tysk     

Ukas mål - Vi leker med tall og regning. 
Matte fordypning     

Ukas mål Være fokusert og klar for å lære. 
Fransk I timen mandag går vi gjennom bruken av Classroom i fransken. Dere får koden til 06                

Fransk.  
Lekser til neste mandag og nødvendig informasjon ligger i 06 Fransk. 
Ha en fin uke! 

Ukas mål ● Designe en framside  til mappen 

● Kunne lage skisser og en arbeidstegning  
 

Design og redesign     

Ukas mål Fremstille produkter med eget materiale, og funksjonelle teknologiske løsninger  
Teknologi i praksis     

Ukas mål Ha kunnskap om kondisjonstrening og hvorfor det er viktig 
Fysisk aktivitet Kondisjonstrening    

Ukas mål Lære om hva programmering er og hva det kan brukes til. 
Programmering     
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