8E Periodeplan uke 50-51
Østersund ungdomsskole 2017 – 2018
Ordenselever:

Uke 50: Karen, Natalie T., Andreas
Uke 51: Ola, Julia, Håvard

Navn:
UKE 50

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

K&H

Norsk

Musikk/fysak

10.2011.50

Naturfag

Samfunnsfag

Matematikk

KRØ

Valgfag

12.4514.15
(14.50 man)

Planøkt

Engelsk
PRØVER

Naturfag

Matematikk

Språkfag

Norsk

Norsk

Engelsk

KRLE

KRLE

Leksehjelp
14.30-16.00

UKE 51

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

08.3010.00

K&H

Norsk

Julekos.
Ta med litt
godt å spise
på;)

12.4514.15
(14.50 man)

FREDAG

Samfunnsfag
Leksehjelp
15.00-16.00

10.2011.50

TORSDAG
Samfunnsfag

08.3010.00

Naturfag

Samfunnsfag

TORSDAG

FREDAG

Juleferie

Utdeling av
karakterkort.

Planøkt
KRØ

Ferdig 11.00

Engelsk
PRØVER
Leksehjelp
15.00-16.00

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE:
Da har vi gjort unna første del av ungdomsskolen, og jeg må si at det har vært en god høst, og
mange strålende elever i skolehverdagen
Alle fortjener nå en avslappende juleferie.
Vi sees igjen onsdag 3.januar!
Mvh
Torill (torill.husby@fet.kommune.no)

Matematikk

Mål for perioden

Fagstoff og oppgaver

Kap. Økonomi
Du skal kunne:
Bruke regneark til å sette opp
budsjett og regnskap
Bruke regneark til å finne
samlet pris på varer
Regne om fra utenlandske til
norske penger
Regne med lønn og skatt

Uke 50:
Lekse til onsdag: Velg ett av nivåene
under:
Grl/middels: 5.48, 5.49, 5.50, 5.54, 5.55
Middels/høy: 5.51, 5.52, 5.53, 5.56, 5.57
(du kan bytte ut to av oppgavene over med
disse to utfordrende oppgavene: 5.58,
5.59)
Ingen lekse til fredag

Norsk

Engelsk

Du skal:
- kjenne til ulike litterære virkemidler
og gjenkjenne de i tekster
- vite hvordan en fortelling er bygget
opp
- lese ulike tekster
- trene på å skrive gode fortellinger
- øve på å lage gode skildringer




Tem:
Fullføre alle fremføringer
Etterarbeide tentamen
Christmas

Tema: Skrivekløe
Uke 50:
Lekse til torsdag:
Uke 51:
Ingen lekser
Uke 50-51
I denne perioden skal vi se på noen typiske
feil som mange gjorde på tentamen. Vi skal
også jobbe med oppgaver knyttet til
«Christmas».
Ikke lekser denne
perioden 

Samfunnsfag

Prøve!

Uke 50:
Tirsdag: Det er It's learning-prøve i
kapittelet om Grunnloven 1814. Husk å
øve:)

KRLE

Du skal lære om:

Hva det vil si å være muslim

De to hovedretningene –
sunni og shia
Viktige hendelser i muslimsk historie

Uke 50:
Lekse til fredag:

Skriv ca. ett avsnitt om hva
Islams fem søyler er. Leveres i egen mappe
på Itslearning.
Uke 51:
Ingen lekser.

Naturfag

Stoffers byggesteiner og modeller Fast stoff, væske og gass
Partikkelmodellen
Tetthet
Sublimasjon
Oppgaver gjøres i timene

KRØ/fysak

Ballspill: fokus på individuelle
ferdigheter og samspill.
Styrke: trene kjernemusklatur
(mage/rygg), armer og ben.
Utholdenhet: Intervalltrening/test
Viktig med god innsats og gode
holdninger!

Uke 50 og 51:
Det blir ulike ballspill disse øktene.
Kombinert med litt styrketrening og
utholdenhetstest.

Prosjekt film!

Uke 50:
Vi skriver ferdig filmanmeldelse av Harry
Potter og de vises stein i timen.

Norsk fordypning

Ha med treningstøy og innesko!
Husk dusjetøy.

Mål for perioden

Fagstoff og oppgaver

Engelsk ford.
Mervi

Holde foredrag om å være ung i dag,
«Being Young»
Snakke engelsk med god intonasjon.

Uke 50: Muntlige fremføringer.

Tysk, Ragnhild

Frohe Weihnachten!!

Spansk

Vi fortsetter med mat og
drikke
Dere skal kunne fortelle om:
Deres favoritt mat.
Mat dere pleier å ha til de
forskjellige måltider.
Kunne bestille mat og drikke

Dere får oppgaver i timen.

Fransk

Les loisirs Chapitre 5
Du må kunne og forstå
prøvearket som du har fått av
meg.

Uke 50
Prøve i fransk. Les loisirs. Side 59- 71.
Studér prøvearket som jeg har delt ut
til deg. Hvis du ikke er fornøyd med
karakteren du fikk sist, så får du nå en
ny sjanse til å vise hva du kan.

Musikk
K&H
Valgfag

Uke 51: God jul! 

Uke 50: Ha funnet ut på nettet (helst
leksikon): Hvorfor og når feirer man
De som ikke har hatt rollespill,må Nikolaustag og Weihnachtsabend (Der
ha det i første time de er tilbake. Heilige Abend)?

Planlegging av arbeidet i perioden
Arbeid hjemme uke
Mandag:

Arbeid hjemme uke
Mandag:

Tirsdag:

Tirsdag:

Onsdag:

Onsdag:

Torsdag:

Torsdag:

