9A
Veke: 7 - 9
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

Valfag

Norsk

Norsk

12.35
13.20

Engelsk

KRØ

Valfag

Norsk

Musikk

13.40
14.25

Matte

KRLE

Valfag

Tysk/arb.fag

KRLE

GOD
FERIE!

INFORMASJON:

Pizzabakarar 25.februar: Mari, Jørgen, Bård Inge og Synne

Hospitering på vgs og jobbskugging blir i veke 10. Dei skal då vere to dagar
(måndag og tysdag) på vgs og tre dagar (onsdag, torsdag og fredag) på
jobbskugging. De må starte prosessen med å finne seg ein arbeidsplass no.

Ingar og Andreas H.

Ordenselev
PRØVAR:
Vocabulary test English 26.February.

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
-kjenne til kvifor vi
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

Vi startar med presentasjon av lyrikkhefta på torsdag denne veka
og held fram med dette måndag etter vinterferien.
Lekse denne veka blir å ha klare presentasjonane til TORSDAG!!

språklege
verkemiddel
-kunne seie noko
om form og innhald
i ulike dikt
Engelsk

“Is there anybody
out there?”
-The world of
UFO’s
-Astrology
-Present continous
tense

For Wednesday:

Samfunnsfag

Klassekamp
mellom
samfunnsklassane
Mål side 40

Til måndag les side 56-58. Rep. Gjer ferdig sp. 33-39
Tysdag : nytt emne

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

Leksefri pga presentasjon i norsk!

Lektion 5: Essen
-kunne bestille
mat i gatekjøkken
-kunne handle
mat i forskjellige
butikkar
-kunne
tidsuttrykk med
preposisjonar
-lære meir om
laust samansette
verb i presens
-arbeide med
autentiske tekstar
Arbeid med ulike
prosjekt

Til torsdag: Les på di rolle i dramatiseringa. Øv godt på uttale.

New Flight: Finish task 14-16 p.121-122 WB
New Flight Extra: Finish task 16-17 p.84-86 WB
For Friday: Find a story about a Norwegian UFO observation. You are
going to tell about it to your classmates.

Naturfag
Tysk

Arbeidslivsfag
Musikk

Å diskutere og
beskrive musikalske
stiltrekk frå rytmisk
musikk. Å gjere greie

Hugs å skrive logg innan måndagar kl. 14.30. Lever i oppgåver på
Teams.
Jobbe vidare med presentasjonen av musikksjanger.

Mat og helse

for korleis musikk
gjenspeiglar trekk
ved
samfunnsutvikling og
ungdomskultur, og
korleis dette kjem til
uttrykk i rytmisk
musikk.

Øve til framføring av “Månemannen” av Vamp.

Periode 6
Berekraftig mat og
matproduksjon

Gjer oppgåvene til periode 6.
desse vert utgangspunkt for
prøven 7.feb
Les i teoriboka om bærekraft side 41-48

