Ukeplan uke: 47 Trinn: 8.-9.
Fag:

Læringsmål for uka:

Norsk
Matematikk
Engelsk
Samfunnsfag
Kroppsøving
KRLE
Naturfag
Mat og helse
Tysk
Spansk
Arbeidslivsfag

Retorikk i reklame
Formlikhet og kongruens
The United Nations
Å klare seg selv i samfunnet
Livredning i basseng. Kroppslig læring i gymsal.
Moral og etikk
Det ytre- og indre immunforsvaret
Bruke sansene til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smaker

Klokkeslett
08.35 – 10.05

Nytt tema: Märchen kap 2 i Jetzt 9. Grammatikk: Bøying av verb i fortid

Mat og klær
Å være selvstendig
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Norsk

Valgfag

Engelsk

KRLE

Norsk

Samfunnsfag

FRIMINUTT
Matematikk

Norsk

Naturfag

Klassens time

MAT
FRIMINUTT
Matematikk

Basseng

Naturfag

Musikk

Basseng

Kroppsøving
Inne

10.05 – 10.20
10.20 – 11.20

Samfunnsfag

11.20 – 11.35
11.35 – 12.05
Mat og helse
12.05 – 14.20
Språk/
Arbeidslivafag

Informasjon fra skole
Hei!
Ukas ordenselever er Nadiia og Kine Eline.
På torsdag er det varm lunsj. Denne uken blir det tacosuppe.
På torsdag er det livredning i bassenget med klær, alle elevene skal ha
med ett sett med rene klær som kan brukes i bassenget i tillegg til badetøy.
Valgfag Trafikk jobber med en kampanje om trafikksikkerhet i mørket.
Ta med det dere trenger av ekstrautstyr/rekvisitter dere tenker dere vil få
bruk for når dere skal presenterekampanjen (spesielt dere som skal begynne
å filme).
Det er viktig at alle øver på sangen Marry did you know og glade jul, som
er sangen ungdomsskolen skal synge på julemessa. Teksten
ligger i ukeplanmappa
Husk å ha med innesko til kroppsøvingstimen på fredag!

Karaktertrekk:
Å være uselvisk
Bibelvers:
Gjør ikke noe av
selvhevdelse og tom
ærgjerrighet, men vær
ydmyke og sett de andre
høyere enn dere selv.

Hilsen Ingrid, Silje, Marte, Linda, Karsten, Betty, Filip-André, Anne
Hanne og Trude.
E-post kontaktlærer: ingrid.stavik@vollanskole.no
Telefon: 951 64 233

Fil.2,3

Arbeidsplan

Uke 47

Til tirsdag
Norsk:
Jobb med prosjekt grønn
gullfisk. Vurderingskriteriene
ligger på Kanaler → Norsk →
Filer
Trafikk:
Husk å ta med reflekser/det
du trenger til arbeidet med
kampanjen

Til onsdag
UTV:
Husk å gjøre oppgavene til
jobbbskyggingen som dere
har fått på ark. Lever en kopi
til Anne
Engelsk:
Finish your GODT
presentation, you are
presenting it tomorrow.
Tysk:
https://m.youtube.com/watc
h?v=XRMwVK6adi0 Finn vers
nr 3, og lytt godt til uttalen. Vi
skal øve mer på slutten av
timen

Til torsdag
Samfunnsfag:
Gjør ferdig budsjettet som vi
jobbet med i timen på tirsdag.
Fyll inn fiktiv eller sann inntekt og
se over utgiftene familien har,
sammen med noen i familien.
Leveres på Oppgaver på
teams.

Til fredag
Norsk:
Jobb med prosjekt grønn gullfisk.
Vurderingskriteriene ligger på
Kanaler → Norsk → Filer
Matematikk: Gjør oppgaver på
Campus om formlikhet som du får
delt ut etter timen på onsdag.
Naturfag:
Repeter forelesningen om ytre og
indre forsvar og svar på oppgaven
som ligger tildelt på Campus.
Kurskode: 6DSQ, for dere som ennå
ikke har vært inne på Naturfag på
Campus

