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TID MÅNDAG

TYSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

08.30
09.15

Arbeidstime

Norsk

orsk

K&H

KRØ

09.15
10.00

Naturfag

Norsk

Matematikk

K&H

Matte

10.20
11.15

Naturfag

Samfunnsfag

Norsk

Engelsk

Naturfag

11.50
12.35

Matte

KRLE

KRLE

Engelsk

Valfag

12.35
13.20

Norsk

Engelsk

Tysk/arb.fag

Samfunnsfag

Valfag

13.40
14.25

KRØ

UV

Tysk/arb.fag

Samfunnsfag

Valfag

INFORMASJON:

Ordenselev

Daniel E. & Daniel F.

PRØVAR:
Norsk: Tysdag 8. september
Engelsk: Torsdag 10.september - glosetest

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:
Matte

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

Me repeterer algebra
og likningar med ein
ukjend.
Store og små tal
Rekne med store tal,
skrive store og små
tal ved hjelp av
prefiksar, skrive store
og små tal på
standardform, rekne
med tal på
standardform

Språkrøre:
-å greie ut om rettar
for dei som har
samisk språk, og
om utbreiinga av
dei samiske språka

Lekser:
Til fredag 04.09 - Lekse 1, s.246, 245.
Gjer oppgåve 1-9 (om du vil ha meir utfordring gjer du oppgåve 4-13).
Dette er repetisjonsoppgåver der du må dra fram litt gamal kunnskap

Norskprøve tysdag 8. september.
Pensum til prøve: Samisk, samane si historie og samisk
forteljartradisjon. Bruk notatane du har fått i timen!

-William
Shakespeare and
his time
-Rome and Juliet
-Preparation for
vocabulary test

For Thursday:

Forklare og drøfte
variasjonar i levekår i
ulike delar av verda og
samanlikne og vurdere
dei store skilnadane
mellom fattig og rik.
Forklare korleis
menneska utnyttar
naturgrunnlaget, andre
ressursar og teknologi
ulike stader i verda.

Til torsdag: Les s. 31-32. Gjer oppgåve 11-14 + 16 s. 33.

Vocabulary test- glossary from text B “Love, oh love!”. Glossary on
Quizlet.

NB Hugs prøve i samfunnsfag neste veke (v. 38)!

KRLE

Humanisme og
religionskritikk
-utforske og
presentere sentrale
trekk ved
humanismen
-samanlikne og
vurdere kritisk
ulike kjelder tl
kunnskap om
humanismen
-utforske andre sitt
perspektiv og
handtere usemje
-bruke og drøfte
fagomgrep om
religionar og
livssyn

Til onsdag: Gjer spørsmål 1, 3, 5 og 6 s. 278 i boka/heftet

Naturfag

Celler og arv
Kunne fortelje kva
som kjenneteiknar
levande organismar,
og skildre plante- og
dyreceller. Forklare
korleis fotosyntese
og celleanding går
føre seg

Til fredag 04.09 - Sjå denne videoen på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=UAsSS_vk740
Teikn og forklar oppbygginga til ei plantecelle og ei dyrecelle i
arbeidsboka di.

Tysk

Lektion 1: Frei
sein
-kunne fortelje om
eigen ferie
-kunne snakke om
sport
-kunne fortelje om
eiga fritid
-kunne gi att ei
historie

Mittwoch:
1) Gjer oppg. 7b s. 18 ( her treng du skjemaet med dei sterke verba)
2) Gjer “Vor dem Lesen” s. 19

Arbeidslivsfag
Trafikk

Fredag: Bruker 30 min på å ferdigstille oppgava om skulevegen.
Vi skal ha trafikk-kontroll.

Kunst &
Handverk

Innsats for
andre
Friluftsliv

Bli betre kjend med
eigenskapane i rått
tre: Me lagar botn
til krympeboksen
og får den klar til
tørking.

