
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 21 U4 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag: 
Fysisk: dere skal ha 

egentrening 

hjemme/ute og 

trenger ikke å møte 

på skolen før til 

2.time. 

Samfunn 
Den industrielle 

revolusjonen 

Musikk 
Patricia’s 
gruppe: Siste 
time å jobbe 
med dansen 
din. Må 
leveres/vises i 
dag. 

 
 

Kristi himmelfartsdag torsdag 
 

 
 

Fri fredag 

2 

Norsk 
Språk er makt 

oppgave 

Matte 
Geometriske 
figurer med 

bruk av Sphero 
 

Kunst & 
håndverk 

Foto oppgave 

3 
Tilvalgsfag: 

 

Naturfag 
Syrer og baser 

4 
Krle 

Å leve sammen 
Svømming 

Egentrening 
 

5 
Gym 

Utegym 
  

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: helga.nes.bringeland@sandnes.kommune.no eller tlf. 

91729910  

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, 4310 Hommersåk, tlf. 51336610 
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Lære navn og egenskaper til ulike geometriske figurer med hjelp av programmerbare            
kuler - Sphero 

Matematikk Jobb med mattemaraton i Kikora minst      
30 minutter hver dag. 

  

Ukas mål Lære mer om hvordan syrer og baser er bygget opp og hvordan vi kan nøytralisere               
disse. 

Naturfag     

Ukas mål Kunne fortelle om teknologiske endringer som kom av den industrielle 
revolusjonen 
Vite hvordan den industrielle revolusjonen påvirket enkeltmenneskers liv 

Samfunn     

Ukas mål Lære om identitete - hvem er du? 
Lære om hva en familie er. 

KRLE     

Ukas mål Kunne gjennomføre eget treningsprogram 
Kroppsøving    Husk innlevering av   

treningsprogram for  
denne perioden og   
evaluering. Se oppgaven i    
classroom.  

Ukas mål Kunne sette sammen ulike bilder til en kollasj 
Kunst og håndverk Vi fortsetter med foto-oppgaven. 

Ukas mål Fordypning i valgfritt yrke 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi jobber med repetisjonsoppgaver & gloser 
Tysk     

Ukas mål Lære å lage algebraiske uttrykk. (Det vil si å uttrykke situasjoner fra dagliglivet med              
bokstaver og tall.) 

Matte fordypning     

Ukas mål Kunne lage båt som med en form for motor.  
Teknologi i praksis Ta med de materialene du ville lage båten av. Møt ved inngangen til klasserom 1.               

Inngangen ved fotballbanen.  

Ukas mål Kunne gjennomføre en egentreningsøkt. 
Fysisk aktivitet Dere skal gjennomføre en egentreningsøkt hjemme i 1. time på mandag, og kommer             

derfor til skolen til 2. time kl. 0925. Økten SKAL gjennomføres før dere kommer på               
skolen, og økten skal også dokumenteres med en selfie og et bilde av hva dere har                
trent.  
NB! Innlevering av logg på classroom innen 09:15! 

Ukas mål Kunne programmere MicroBit med det tekstbaserte programmet Python 
Vi øver og forbereder oss vurdering mandag 25. mai 

Programmering NB til mandag!   
Husk å ta med    
MicroBit og utstyr   
vi lånte hjem i    
coronaperioden 
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