
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 44 - U2 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag: 
Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Samfunn 
Barn og unges 
rettigheter og 

plikter 

Musikk Norsk Krle 
Islam 

2 
Norsk Naturfag 

Repetere øve til 
prøve 

Kunst & 
håndverk 

Naturfag 
Prøve kapittel 2 

Målinger 

Norsk 

3 

Tilvalgsfag: 
Språkfag 

Matte fordypning - 
vurdering 

eller Arbeidslivsfag 

Matte 
Statistikk 

Matte 
Statistikk 

Naturfag 
Presentasjon av 

tverrfaglig 
oppgave 

4 
Gym 

Innebandy 
Svømming 

Crawl 
 Engelsk Samfunn 

Tverrfaglig 
oppgave 

5 
Krle 
Islam 
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne reflektere og gjenfortelle innholdet i egen bok  
Norsk   Innlevering av  

Bokrapport i  
Classroom 

 

Ukas mål Kunne sortere data og lage frekvenstabell 
Kunne presentere data i søyle-, sektor-, linje-, og trappediagram 
Lære om relativ frekvens 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør matteark for uke 44 i boka de. Velg nivå. 

 

Ukas mål Kunne vite hvordan man skriver en god historie 
Engelsk

 

  Are you scared of    
the dark? Ghosts,   
spiders or  
werewolves? Write  
a short paragraph   
about something  
that makes you   
shiver down your   
spine…  

 
 

Ukas mål Se eget målark om målinger. 
Kunne fortelle hvordan jorda ble dannet 
Kunne fortelle hvordan jordoverflaten endrer seg  

Naturfag Jobb med målarket   
hvor du finner   
eksempel på  
oppgaver du bør   
øve på til prøven    
på torsdag 

 Forbered deg godt   
til prøven. Jobb   
med målarket hvor   
du finner eksempel   
på oppgaver du bør    
øve på  

Ingen lekser 

Ukas mål Lære om barn og unges rettigheter og plikter 
Lære om jordas indre krefter,hvordan jordskorpa endrer seg og hvilke katastrofer           
dette kan føre til. 

Samfunn Gjør “tenk  
selv”oppgave 8 og   
15 s.240 og 241.    
Lever leksene på   
classroom. 

  Jordskjelv og  
vulkanutbrudd kan  
føre til store   
katastrofer. Kjenner  
du til noen slike    
katastrofer? Skriv  
noen setninger om   
en eller to av dem. 

Ukas mål Kunne noe om hva det vil si å være muslim 
Lære om de to hovedretningene - sunni og sjia 

KRLE    Jobb med nettsiden   
dere lager om   
Islam. Dere skal ha    
med noe om hva    
det vil si å være     
muslim, litt om   
Koranen og om de    
fem søylene til   
fredag.  

Ukas mål Kroppsøving: Ha spilleforståelse og kunne gjøre seg spillbar i innebandy 
Svømming: Kunne beinspark i crawl 

Kroppsøving     
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Ukas mål Sløyd: Male og MDF-oppgaven på en kreativ måte.  

Passe på at du blir ferdig til innleveringen i uke 46. 

Gjøre ferdig monogrammet.  

Husk vasking av pensler og maleunderlag. Innlevering uke 46 

 

Tekstil: Vi jobber med en håndarbeidsteknikk. Husk chromebook. Innlevering uke 46 

Kunst og håndverk     

Ukas mål  
Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi hører en tysk sang, snakker om hva som er typisk tysk og fortsetter å jobbe med 

tekst i boken.  

● kunne lage enkle spørsmål til en tekst 

● kunne svare på spørsmål til en tekst 

Tysk Lekse etter mandag: gjøre ferdig det vi ikke rekker på skolen (spørsmål og svar) 

Ukas mål Se eget målark på classroom for hva du skal kunne til underveisvurderingen mandag 
Matte fordypning 
NB! Underveis- 
vurdering mandag 

    

Ukas mål Kunne grammatikken på side 191/196/199 
Fransk Gå gjennom grammatikk oppgavene på side 28 og 29 

Ukas mål  
Design og redesign     

Ukas mål Ferdigstilling og test av katapulten.  
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne lede en time med fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet Elevstyrt time:  

Lilly, Louise og   
Malin leder timen 

   

Ukas mål Vi jobber videre med programmering av BitBot i microbit  
Programmering     
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