Periodeplan 8B uke 48 og 49
Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/2018
Ordenselever : Suruthy & Emily
Navn:
UKE 48
08.3010.00

10.2011.50

MANDAG

TIRSDAG

TORSDAG

FREDAG

Samfunnsfag
Per Christian

ONSDAG
Samfunnsfag

Norsk
Per Christian

Per Christian

Matematikk
Jeanette

KRLE

Kroppsøving

Engelsk
Finn

Kunst &
håndverk

Språkfag

Matematikk
Jeanette

Musikk/Fysisk
aktivitet
Anne/Per Chr.

Valgfag

Norsk

Per Christian
12.4514.15

Plan.økt
Per Christian

Naturfag
Aina
PRØVER

UKE 49
08.3010.00

10.2011.50

Norsk
Per Christian

Per Christian

Engelsk
Finn

MANDAG

TIRSDAG

TORSDAG

FREDAG

Samfunnsfag
Per Christian

ONSDAG
Samfunnsfag

Norsk
Per Christian

Per Christian

Matematikk
Jeanette

KRLE

Kroppsøving

Engelsk
Finn

Kunst &
håndverk

Språkfag

Matematikk
Jeanette

Musikk/Fysisk
aktivitet
Anne/Per Chr.

Valgfag

Norsk

Plan.økt
Per Christian

Naturfag
Aina
PRØVER

Finn

Norsk +
Musikkpresentasjoner

Per Christian
12.4514.15

Naturfag
Aina

Naturfag
Aina

Per Christian

Musikkpresentasjoner

Informasjon til elever og foresatte:
I uke 49 åpner nye Fet Arena for skolen.
Etter planen skal vi ha kroppsøving der fra 4. desember.
Per Christian (per.christian.ness@fet.kommune.no)

Finn

Norsk
Per Christian
Engelsk
Finn

FAG

Mål for perioden

Fagstoff og oppgaver

Matematikk

Uke 48:
Etterarbeid med tentamen. Du skal
lære av feil du gjorde på tentamen.
Uke 49:
Oppstart med kap. 5: Økonomi. Du
skal kunne:
- Sette opp et budsjett og et
regnskap (regneark)
- Bruke regneark til å sette opp
handlelister og priser
- Gjøre om masse- og volumenheter

Uke 48
Lekser vil bli gitt i timene

Du skal kunne:
*gjøre ditt beste på prøven om
eventyr
*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
You will:
- Learn about holidays and
celebrations in different countries.
- Learn how to talk about your own
holiday traditions.
- Learn about pronouns and how to
use them.
- Learn about the present
continuous. and when to use it.

Uke 48
Tirsdag: PRØVE om eventyr

Du skal:
- Vite hva som skjedde i 1814
- Vite hvordan Norge fikk egen
grunnlov
- Vite hvorfor Norge gikk inn i
union med Sverige
- Vite hva et debattinnlegg er
- Skrive et debattinnlegg

Tema: Grunnloven 1814

Du skal kunne noe om jødisk
arkitektur, kunst og musikk

Uke 48

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

KRLE

Uke 49
Lekser vil bli gitt i timene

Uke 49
Torsdag:
Øv deg på å skildre. Skriv en halv side på OneNote
eller i skriveboken der du skildrer dagens middag.
Stikkord: utseende, lukt, smak, følelser,
konsistens, lyder etc.
Week 48
Hallowe’en
In his play, Macbeth, William Shakespeare about
witches . Do task on the paper the teacher has
handed out to you and deliver on ITL
Week 49
Do task 5ab and 6p. 85 and deliver on ITL.

Uke 48:
Lekse til onsdag: Lese om hva et debattinnlegg
er. Teksten ligger på OneNote.
Uke 49:
Vi jobber med debattinnlegg knyttet til
selvstendighetskampen i 1814. Vi skriver
debattinnlegg i timen som skal leveres på ITL i
slutten av timen på torsdag (hvis man velger å
spille inn debattinnlegget muntlig, skal lydfilen
leveres innen kl.22.00 onsdag.)
PS! Debattinnlegget skal skrives på skolen, ikke
gjøres i lekse.

Les side 59 – 62. Gjør oppgavene 1, 2, 3 og 4 s.
62.
Uke 49
Les s. 63 – 67.
Gjør oppgavene 1, 2, 3, 4, s. 67.
Fredag 8. desember skal klassen til Fet kirke.
Vi møtes på skolen.

Naturfag

Engelsk
fordypning

Spansk

Tysk

Du skal kunne:
- Forklare hva energi er.
- Forklare begrepene energikilde og
energioverføring.
- Kjenne til ulike former for energi,
som kjemisk energi,
varmeenergi, lysenergi og
bevegelsesenergi.
- Vite hva som er enheten for
energi.
- Vite hva de vanligste
faresymbolene på produkter betyr.
- Kunne tenne på en gassbrenner.
- Vite hva som skal til for at noe kan
brenne (branntrekanten) og
hvordan vi kan slukke en brann.

Uke 48:
Lekse til onsdag: Les side 14-15 i Eureka, og gjør
oppgave 9 og 10 side 29.

Denne perioden lager vi
muntlig presentasjon

Vi jobber med temaet "Being Young" og lager en
muntlig presentasjon, alene eller i grupper.

Navn på mat og drikke
Kunne bestille mat og drikke på
spansk
Holde en spontan samtale
(repetisjon)

Vær klar til presentasjonen i uke 50. Leksene
denne perioden er å jobbe med presentasjonen.
Semana 48:
Gjør ferdig arket dere fikk i timen.
Jobb minst en gang i uke på quizlet – La comida.
Lenken ligger på ITL.
Semana 49:
Forberede deg til Spansk Kaféen ved å pugge
bestilling av mat og spontan samtale.

Anja:
-Uttale
-Bestemmelse av kjønn

Uke 49:
Lekse til onsdag:
Lese til naturfagprøve, se øveark.

Les sidene 48 og 49 og oversett (muntlig)
tekstene.
Se ITL for uttale og bestemmelse av kjønn

Fransk

Norsk
Fordypning

Du skal kunne
fortelle/spørre
 Om fritidsaktiviteter
 Årstider
 Stille spørsmål

Prosjekt film!

Dere får oppgaver i timen.
Semaine 48
Lær deg dialogene på side 42. Les dem flere
ganger og oversett dem til norsk. Lær glosene på
side 66 fra saison til og med qu’est-ce que.
Grammaire: Oppgave 17 s. 70-71.
Semaine 49
Øv deg hjemme på dialogue 2 s. 63.
Exercices: 10ab, 11, 12b s. 69
Grammaire: 18 ab s. 71
Uke 48:
Vi har fagsamtale om boken vi har lest. Vær forberedt til
denne.
Uke 49:
Vi ser film.

Kroppsøving
Oppstart i den nye hallen blir mandag 4.
desember
Musikk

Musikkhistorie – populærmusikk.
Få oversikt over
populærmusikken på 50-70
tallet. Få noe innsikt i hvordan
dette henger sammen med
dagens populærmusikk og de
ulike musikksjangrene.

Vi fremfører presentasjonene vi har jobbet med.
Kom forberedt med ferdig utprintede manus . Ps,
du fremfører din del av prosjektet selv om noen i
gruppen er borte på fremføringsdagen.

Planlegging av arbeidet i perioden
Arbeid på skolen

Arbeid Hjemme

Uke 48:
Mandag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Uke 49:
Mandag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

