Periodeplan 9C uke 7 og 9
Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/2018
Navn:
UKE
08.3010.00
10.2011.50
12.4514.15

PRØVER
UKE
08.3010.00
10.2011.50
12.4514.15

MANDAG
Matematikk

TIRSDAG
Samfunnsfag

ONSDAG
Engelsk

TORSDAG
Kunst og
håndverk

Engelsk

FREDAG

Vinteraktivitetsdag

Norsk

Matematikk

Språkfag

Musikk

Planøkt
Valgfag

Naturfag

Norsk

Mat og helse teori

TIRSDAG
Samfunnsfag

ONSDAG
Engelsk

TORSDAG
Kunst og
håndverk

FREDAG
KRLE

(Til 14.50)
Matte-prøve
MANDAG
Matematikk

Engelsk
Norsk

Matematikk

Språkfag

Musikk

Samfunnsfag

Planøkt
Valgfag

Naturfag

Norsk

Mat og helse teori

KRØ

(Til 14.50)
PRØVER
Informasjon til elever og foresatte:
God vinterferie i uke 8.
Utviklingssamtaler starter opp i uke 9.
Velkommen til samtale. Jeg
forutsetter at dere har sett over vurderinger på
ITL og fravær og
anmerkninger på skole.visma.com/fet før dere kommer til samtale. Hvis det er noe spesielt
dere ønsker å ta opp, er det fint å få et hint om dette i forkant av møtet. Samtaler utenfor
skoletid foregår i klasserommet. De som har samtaler i skoletiden, møter opp innenfor
hovedinngangen til skolen.
Hilsen Beate
(beate.aakervik@fet.kommune.no)

FAG
Matematikk

Norsk

Engelsk

Fagstoff og oppgaver
Repetisjon av konstruksjon av
vinkler, normaler og trekanter.
Kunne forklare og bruke
Pythagoras læresetning.
Kunne gjøre om lengdeenheter.

Du skal:
Lese og kunne fortelle om
innholdet i en tekst skrevet i
realismen.
Arbeide med framføringsoppgave
om realismen.

•

•

•
KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

lage, formidle og samtale
om egne tekster inspirert
av engelskspråklig
litteratur, film og kulturelle
uttrykksformer
drøfte levesett og
omgangsformer i
Storbritannia, USA, andre
engelskspråklige land og
Norge

Uke 7:
Mandag: Prøve i kap.6 og GeoGebra.
Tirsdag: Vi starter med kapittel 5. Se denne filmen
hjemme før timen på tirsdag:
https://www.youtube.com/watch?v=X_laLrdILGA
Uke 9:
Innlevering av geometri-heftet mandag i uke 10.
Dere får noe tid i timen til å jobbe med oppgavene.
Resten må du gjøre hjemme.
Husk framføring av fordypningsoppgave i
samf./norsk på tirsdag første time og onsdag siste
time i uke 7. Første halvdel av klasselista må være
klar til framføring disse dagene.
Uke 7:
Mandag/onsdag: Arbeid med framføringsoppgave om
realismen. Lese og samtale om tekst av Alexander
Kielland.
Uke 9:
Lekse til onsdag: Alle må være ferdig med produktet
dere jobber med om realismen til denne timen.

Denne perioden skal vi jobbe med India (The jewel
in the crown). Vi skal se «Slumdog millionaire» og
dere skal ta notater.
Lekse uke 7: What do you know about India,
Pakistan and Bangladesh. Write down a paragraph
or two about 2-3 facts. Use One note.
7 quizer på Readtheory
Lekse uke 9: Let’s study three poems about India.
Please do tasks 4, 5ab, 6 p. 206 and task 7 p. 207.

Pronunciation and
phonetc spelling

Du skal kunne:
-forklare hva det vil si å være
buddhist
-gjøre rede for viktige
hendelser i buddhismens
historie
-fortelle om mangfoldet i
buddhismen
Kap. 4, 5 og 6
• Fascisme og
nazisme
• Årsaker til den
andre verdenskrig
• De allierte og
aksemaktene
• Holocaust
• Atombombene
• Angrepet på Norge
• Nazifisering av
Norge
Motstandsarbeid

Tema: Buddhismen
Uke 7
Ingen KRLE denne uken pga. Vinteraktivitetsdagen.
Uke 9
Fredag: Se på denne filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=NoMQDVU0Xew
Skriv ned 10 faktasetninger etter å ha sett filmen.
Uke 7
Fremføring av oppgaven om den andre verdenskrig
starter på tirsdag etter klasselista.
Uke 9
Fremføring av oppgaven om den andre verdenskrig
fortsetter

Uke 7:

Engelsk
fordypning

•

•

sammenlikne nettsider
med hensyn til
informasjonsverdi og
design
sammenligne og
vurdere kritisk ulike
engelskspråklige kilder
i forhold til innhold,
opphavsrett og
personvern

Tirsdag: Innlevering av hefte med oppgaver til
kapittelet. Det blir satt karakter i kapittelet utfra
dette heftet sammen med naturfagsteksten dere har
levert tidligere.
Uke 9:
Tirsdag: Vi starter opp med nytt kapittel. Ingen
lekser til denne timen.
Kapittel 14 – It makes you wonder....
Lekse til onsdag uke 7:
5 quick ones, page 170.
Lekse til onsdag uke 9:
Exclamation mark (!) task on page 175. Will be
used in class.
Denne perioden, og periodene fremover kommer jeg
til å sjekke leksene nøye.

Norsk
fordypning

Tema: Film

Denne perioden skal vi jobbe med film. Vi skal se på
virkemidler som blir brukt i film, som musikk, lys,
klipping, lydeffekter og bruk av kamera.

Tysk

Anja:
Ord og uttrykk om
vinteren.

Anja:
Les sidene 86-91 og oversett. Gjør oppgavene til
disse sidene.
Se s. 92. Skriv et dikt (ein Gedicht) om vinteren.

Fransk

Du skal kunne
• Snakke om sport og
fritidsaktiviteter
• Franskmenn og sport
Etter vinterferien
Snakke om måltider, mat
og drikke

KRØ

Ballidrett og utholdenhet
Lagsamarbeid
Fair-play
Utholdenhetstrening

Musikk
Mat og helse

Uke 9: En liten test om vinteren.
Semaine 7
Pierre Durali à la page 76. Lær ordene stage til
défini, p. 77.
Exercices: 14 p. 80.
Grammaire: Stille spørsmål i le passé composé.
Semaine 9
Les repas en France, p 86. Lær glosene på 95 fra
repas til og med gâteau
Exercices: 1ab p. 97
Grammaire: Delingsartikkelen 22, 23, 24 p. 103.
Vi skal jobbe med ballspill (basket og volleyball)
På slutten av øktene skal vi jobbe med
kondisjonstrening.
Ta med vannflaske og innesko!
Tema: Mat og forbruk.
Innlevering av matkulturoppgave: Torsdag 1.3.18,
kl. 22.00 på skooler.
Vi begynner på gruppearbeid om reklame i uke 9.

Spansk

Repetisjon av ser og
estar med muntlige
øvelser

Muntling lekse til uke 7
• Beskriv deg selv
• Beskriv familien din
• Beskriv en venn/venninne
(Dere trenger ikke å ha med hva man liker
eller hvor gammel man er, kun adjektiver
som beskriver utseende og personlighet).

Planlegging av arbeidet i perioden
Arbeid på skolen

Arbeid Hjemme

Uke :
Mandag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Uke :
Mandag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

