8D Periodeplan uke 2
Østersund ungdomsskole 2017 – 2018
Ordenselever:

Uke 2: Simen og Henrik D.

Navn:

UKE 1

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

08.3010.00

Samfunnsfag
Teis

Norsk
Joakim

K&H
09.15Konsert
«Musikk fra en
walkman»

Naturfag
Trond
Samfunnsfag
Teis

Matematikk
Trond

KRØ
Stine

Musikk /
Fysisk
aktivitet
Trond/Dayany
Naturfag
Trond

Matematikk
Trond

Språkfag

Norsk
Joakim

Valgfag

Norsk
Joakim

Engelsk
Ragnhild

Engelsk
Ragnhild

KRLE
Stine

KRLE
Stine

Leksehjelp
15.00-16.00

Leksehjelp
14.30-16.00

10.2011.50

12.4514.15
(14.50 man)

Planøkt
Trond

PRØVER

Informasjon til elever og foresatte:
Godt nytt år!!
 Denne planen gjelder bare for uke 2. Ny plan for fjorten dager
kommer for uke 3 og 4.
 Onsdag 10.1. Konsert i amfiet klokken 09.15 –«Musikk fra en
walkman»


Det vil bli avholdt elevsamtaledag mandag 15.01.



Vårens foreldremøte vil være torsdag 1.februar, kl.
18.30.

Trond
(trond.nilsen@fet.kommune.no)

Mål for perioden

Fagstoff og oppgaver

Matematikk

Du skal kunne:
 Lage formler ut fra beskrivelser
av situasjoner
 Regne ut verdien av uttrykk
 Regne sammen ledd

Til onsdag:
Gjør oppgave 8.6 – 8.14 side 216 –
21|7
Gjør oppgave8.15 – 8.25 side 218 –
219
(Disse oppgavene har vi også jobbet
med på skolen)
Til fredag:
Gjør oppgave 8.44 – 8.48 side 222

Norsk

Du skal kunne:
 Skrive ulike innleiingar
 Skrive ei forteljing
 Gje tilbakemelding på
tekstene til andre.
 Tilarbeide di eiga tekst.
 Lese tekster på nynorsk.
 Ha ei positiv innstilling til
nynorsk.

Tema: Forteljing.

Engelsk

Chapter 5 London
-lære om byen London
-lære ordenstall på engelsk
-lære uttrykk om å spørre
etter og vise vei
-lære om Oliver Twist
-lære om
undergrunnssystemet i
London

Uke 2
Lekse til torsdag: Finn alle orda i
teksta Fantomteikning du ikkje forstår
og skriv dei ned i boka di.
Vi skriv forteljing på skulen. Forteljinga
skal leverast inn fredag 19.01 i løpet
av norsktimen! 🙂
Week 2
Friday:
Ha lest teksten på s. 118. Ha besvart
oppg 6, s. 119

Samfunnsfag

Lære om sentrale hendelser i
norsk historie som har formet
dagens samfunn
Lære om grunnloven og 1814

Vi jobber med kapittelet om 1814 før
vi etter hvert tar fatt på den
industrielle revolusjonen

KRLE

Mål:
-Kunne si noe om hva det vil si å
være muslim.
-Kunne fortelle om de fem
søylene i Islam.

Lekse uke 2:
Gjør oppgave 7 på s. 79. Les side 80.

Naturfag




Lære å skrive
forsøksrapport
Lære om stoffers ulike
tilstander(fast stoff, væske
og gass)

Lekse til fredag:
Levere rapporten fra forsøket «Fra is til
vann til damp»
Vi jobber med rapporten i timen på
torsdag.

Kroppsøving

Kunne navn for mat og drikke
Vi jobber med forberedelse til skriftlig
Kunne bøye verbet querer
prøve som skal være i uke 3.
Kunne uttrykkene for bestilling på
restaurant/kafé

Musikk

Ny gruppe:
Vi begynner å lære å spille gitar.
Du skal lære grepene D–A7-Em

Bruk litt tid i midttimene til å øve på
gitar.

Mål for perioden

Fagstoff og oppgaver

Spansk

Kunne navn for mat og drikke
Vi jobber med forberedelse til skriftlig
Kunne bøye verbet querer
prøve som skal være i uke 3.
Kunne uttrykkene for bestilling på
restaurant/kafé

Fransk

Du skal kunne snakke om
 skoledagen, ukedagen
 klokka
hva heter ikke på fransk?

Uke 2
Lær deg ukedagene på side 74.
Dialogues s. 74. Les og forstå. Lær
ordene på side 79 fra dimanche og til
og med de dimanche.
Exercices: 1a s. 81
Grammaire: 18, 19, 20 s. 85
Levér på ITL
Uke 3
Interview s. 75. Lær ordene på side 79
fra emploi du temps til og med aprèsmidi.
Les og forstå intervjuet.
Grammaire: 21b s. 86.

Tysk

Mål:









Norsk
Fordypning
Engelsk
fordypning

DEMOKRATI I
PARKSIS
(valgfag)

Kapittel 4
Kunne litt om Berlin
Kunne litt om tysk skole
Kunne klokkeuttrykk på
tysk
Kunne bøye svake verb i
presens
Lære om bruk av bestemt
og ubestemt artikkel
Lære om substantiver i
flertall
Lære litt om tysk fotball

Uke 2
Ha skrevet gloser til tekst C, s. 72.
Kunne lese og oversette tekst C. Ha
gjort oppg. 4a, s. 221

Prosjekt skrivetrening!

Vi skriver fortelling på skolen.

Kap 6. Let's Cook

Vi skal jobbe med mat og uttrykk
rundt matlaging på engelsk i denne
perioden. Lekse til torsdag i uke 2: Les
teksten på side 169-170 og gjør 5
quick ones på side 170

BESKJED TIL FORESATTE
(Nærmere info. kommer)

Onsdag 24.januar drar Demokratiklassen til Stortinget på besøk, med
Lene og Heidi (lærere) Tilbake på
skolen rundt lunsjtider, og følger siste
økt som vanlig-jobber da med de
fagene som de gikk glipp av før lunsj.
Transport og tidspunkt kommer på
eget skriv.

Planlegging av arbeidet i perioden
Arbeid hjemme uke

Arbeid hjemme uke

Mandag:

Mandag:

Tirsdag:

Tirsdag:

Onsdag:

Onsdag:

Torsdag:

Torsdag:

