9A
Veke: 3 - 4
TID

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

MÅNDAG

TYSDAG

08.30
09.15

Mat og helse

Tysk/arb.fag

Engelsk

Samf

Engelsk

09.15
10.00

Mat og helse

Tysk/arb.fag

Matematikk

Naturfag

Samf

10.20
11.15

Mat og helse

Norsk

Naturfag

Matte

UV

11.50
12.35

KRØ

Nat.fag

DIV - Norsk

Norsk

Norsk

12.35
13.20

Engelsk

KRØ

DIV – KRLEgruppearbeid

Norsk

Musikk

13.40
14.25

Matte

KRLE

DIV arbeidstime

Tysk/arb.fag

KRLE

GOD
HELG!

INFORMASJON:

Pizzabakarar 21. januar: Eirill, Oda Bertine, Fredrik og Andreas D.

Ordenselev

Amalie og Mathilde Kristine

PRØVAR
Vocabulary test English Friday 17.January
Historie prøve tysdag 28. Januar
Fremføring av gruppearbeid i KRLE torsdag 30. januar
Chapter test English Friday 31.January

PALS
Fokus på å møte presis og førebudd til undervisning. ( Lekser skal vere gjort,
bøker og utstyr skal ligge klart FØR de tek friminutt og når det ringer inn går
de direkte til time.)
ARBEIDSPLAN
Faglege mål:

Lekser:

Matte

Norsk

Bokmål
Til fredag: Lær deg dei fire rimtypane som vi gjennomgjekk torsdag.
-kjenne til kvifor vi Du skal kunne kjenne dei att i eit dikt! Bruk Lyrikk-heftet!
har to skriftspråk i
Noreg
-bruke kunnskap
om grammatikk for
bokmål i din eigen
skriving
Lyrikk
-kunne ulike
rimmønster
-kunne bruke og
kjenne att ulike
språklege
verkemiddel
-kunne seie noko
om form og innhald
i ulike dikt

Engelsk

“People on the
move”
-Immigration to the
USA
-Moving to Great
Britain
-Racial issues

For Wednesday:
New Flight: Finish let’s talk and work with words p.86 TB
New Flight Extra: Finish let’s talk and work with words p.66TB
For Friday:
Take a close look at the glossary to text B “From rags to riches?”, there

will be a glossary test!

Samfunnsfag

Klassekamp
mellom
samfunnsklassane
Mål side 40

Til måndag les side Gjer ferdig spørsmåla side 46, 1-6? Side 54 1420
Til tysdag les side 55+ side 56-60
Prøve tysdag 28. januar

KRLE

Kristendom
-drøfte ulike syn på
Bibelen
-vite korleis Det nye
testamentet er inndelt
-kjenne til innhaldet i
dei ulike evangelia,
Apostelgjerningane,
breva og Johannes’
openberring

Det blir gruppearbeid med framføring torsdag 30. januar.
Tema: Kulturarv

Naturfag

Kunne gjere greie for
kva som skjer når
atom slår seg saman.
Kunne vurdere
eigenskapane til
grunnstoff og
sambindingar ut frå
periodesystemet

Munnleg prøve fredag 17. januar. Det blir 4 min presentasjon og 4
min utspørjing. Emnet er elektrisitet.

Tysk

Lektion 4:
Til torsdag: text 4A s. 78 –79 + ni nye ord: die Haustür, schlieβen,
-kunne uttrykkje
drauβen, blöd, morgon, aussehen, gar nicht, brüllen, die
eigen meining om
Verabredung
noko
-repetere klokka
-repetere modale
hjelpeverb i presens
Hugs å skrive logg innan måndagar kl. 14.30. Lever i oppgåver på
Teams.

Arbeidslivsfag

Musikk

Mat og helse

Å velje uttrykk og
formidlingsform i
eiga musisering og
grunngi vala.
Periode 6
Berekraftig mat og
matproduksjon

Oppgåve på eige ark!

Musikkteori og samspel i grupper.

Gjer oppgåvene til periode 6

