Periodeplan 9B uke 5 og 6
Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/18
Ordenselever
Uke 5: Melisa( tømme søppel) Fredrik(sope/rydde)
Uke 6: Fredrik( tømme søppel) Melisa (sope/ rydde)
Navn:
UKE

MANDAG
Norsk

TIRSDAG
Periodisering:
Mat &
helse/Fysak)

ONSDAG
Naturfag

TORSDAG
Engelsk

FREDAG
Norsk

10.2011.50

Matte

Språkfag

KRØ

Matte

12.45-13:15

Planøkt

Engelsk

Samf.fag

KRLE

13:20-14:50

Valgfag

Periodisering:
Mat &
helse/naturfag
Periodisering:
Mat & helse
Kunst og
håndtverk

08.3010.00

Samf.fag

Leksehjelp
15:00-16:00

Leksehjelp
14:30-16:00

Prøver,
fremf. Og
innlevering
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Utplassering i VGS gjennomføres denne perioden. Du er selv ansvarlig for å finne riktig
buss/tog for å komme deg til utplasseringen til rett tid. Ved den videregående skolen melder du
deg til læreren fra ØUS som er tilstede. Du finner møtested og tidspunkt på
akershus.skoleogarbeidsliv.com. Utgifter i forbindelse med transport kan du få igjen ved å
levere kvittering og fylle ut et skjema som du får på kontoret på ØUS.
I uke 5 har Innsats for andre-elevene kantine med salg av kaker og saft til inntekt for kreftsaken
i midttimen på mandag, tirsdag og fredag. Uka etter, uke 6, blir det også salg rundstykker og
smoothie på onsdag til samme sak. Ta med penger hvis du vil støtte Krafttak mot kreft

FAG
Matematikk

Norsk

Engelsk

Mål for perioden
Uke 5: Funksjonsprøve: Du
skal kunne:
- Avsette punkter i et
koordinatsystem
- Lese og tolke grafer
- Tegne og tolke
fartsdiagrammer
- Lage verditabell og
tegne grafer for hånd
- Bruke geogebra til å
tegne og lese av grafer.
Uke 6: Konstruksjon
(repetisjon)
Kunne forklare:
- Hva kjennetegner
realismen?
- Kjenne til innhold og
tematikk i «Peer
Gynt»
- Kunne skrive et enkelt
essay
- Jobbe med identitet
og tema:» Hva er det å
være seg selv?»
- Kunne analysere en
novelle

"Is reading good for you"
•
•

Samfunnsfag

velge og bruke ulike
lese- og skrivestrategier
tilpasset formålet
forstå hovedinnhold og
detaljer i selvvalgte
tekster

Tema: Andre verdenskrig

Fagstoff og oppgaver
Uke 5:
Mandag: Øving til funksjonsprøve. Se mål for
perioden. Løs «vi øver mer»-oppgaver side 220-222.
(Bruk geogebra på 6.58, 6.59, 6.60)
Fredag: Prøve i funksjoner
Uke 6: Repetisjon av konstruksjon. Du skal jobbe
med et arbeidshefte i timene denne uken. Du finner
gode instruksjonsvideoer på «godimatte.com». HUSK
PASSER, GRADSKIVE OG LINJAL!!

Uke 5:
Siden flere elever er borte på ulike tider disse to ukene,
må vi legge opp timene etter det. Vi skal derfor jobbe
med sjangeren «essay». Lekse til fredag: Du skal ha
skrevet en innledning til ditt essay om å være deg
selv. Bruk tankekartet du lagde i timen på mandag,
og se på hva du har fått utdelt av ark om det å
skrive essay. Jeg skal se på alle innledningene på
fredag. Fredag leser vi oss videre i « Peer Gynt»
dersom vi er alle i klassen. Hvis ikke skriver vi på
essay.
Uke 6: Vi jobber videre med essay slik at dere kan
levere inn et førsteutkast mandag i neste uke. Lekse
til fredag: Du skal lage en videoreportasje fra
bryllupet på Hegstad gård. Dette leste vi sammen
fredag 25. januar. Tenk deg at du er reporter for en tvkanal. Du er bedt av kanalen du jobber for å dra til
Hegstad gård og fortelle om hva som har skjedd( Peer
Gynt har røvet bruden og dratt til fjells). Tenk deg at
dette har skjedd i nåtid. Ta opp på mobilen. Leveres på
ITL, norsk, under mappa « lekser». Er du usikker på
selve handlingen, leser du sammendraget du har fått av
meg( akt 1, scene 3).
Uke 5
Denne uka har vi skriveøkt på skolen. Vi bruker
onsdagen til å planlegge egen tekst, torsdag skriver vi.
Ingen andre lekser i engelsk denne uka.
Uke 6
Gjør du 5 quizer på Readtheory (vil bli sjekket…)

Uke 5
Onsdag og torsdag: Vær klar til fremføring eller
fremvisning. Hvis noen er syke/forhindret fra å
fremføre må de være klare til neste samfunnsfagstime.

Uke 6
Lekse til onsdag: Oppsummer temaet du/dere jobbet
med til fremføringene på ett A4-ark. Pass på at dere får
med det viktigste fra nettopp dette temaet. Lever inn på
ITL
NB! Alle må levere, uansett om dere har vært/skal på
utplassering en dag.

KRLE

Naturfag

Tysk med
Ragnhild

Spansk

Du skal kunne:
- Viktige begreper innenfor
kristendommen
- Hva vil det si å være en
kristen?
- Gjøre rede for viktige
hendelser i kristendommen de
siste 500 årene
-Fortelle om det som
kjennetegner arkitektur, kunst
og musikk i kristendommen.

Uke 5:
Lekse: Les s.96-98 og fyll ut oppgavearket du fikk i
timen. (skriv forklaring på begreper)

Dere skal lære om:
-lysbrytning og
linsebilder(kamera og
mikroskop).
-Øyets oppbygning og
funksjon
Du skal lære om
setningsanalyse i tysk, lære å
bruke artikler og pronomen
riktig i forhold til kasus

Uke 5: Gjennomgå lysboksforsøket på skolen.
Lekse: Les s.113-115 og gjør nøkkelspørsmål.
Uke 6: Les s.116-117 og gjør nøkkelspørsmål

•
•
•

Tysk

Kunne bruke verbene
ser og estar.
Kunne navn på
adjektiver
Kunne beskrive seg
selv og andre

Anja:
-Mein Zimmer

Uke 6:
Lekse: Les s.101-106 og svar på oppgave 1-4 s.106

Uke 5
Ha gjort oppg. 1 og 2 s. 246
Uke 6
Prøve: Kunne utenat bestemt og ubestemt artikkel i
nominativ, akkusativ og dativ (s. 244) Ellers kunne
setningsanalyse med artikler og pronomen på s: 239,
240,241, 244, 245 og 246
Uke 5:
Vi skal ha praktiske oppgaver i timen, øv på adjektiver
og verbene ser og estar.
Uke 6:
Skriftlig prøve om adjektiver og verbene ser og estar.
Målene før prøven er de som står i den venstre
kolonnen.

Øv med oppgaveark du fikk i timen.
Wie sieht dein Zimmer aus? Zeichne dein Zimmer und
erzähl was du in deinem Zimmer hast. Schriftlige
Arbeit!
Lese Seite 74 und übersetz. Mach die Aufgaben auf
Seite 75.

Fransk

Du skal kunne
• Snakke om sport og
fritidskativiteter

Norsk
Fordypning

Vi jobber videre med språk
og identitet.

Engelsk
fordypning

Selvvalgt oppgave, jobbing
og fremføring.

Kroppsøving

Tema: Styrke og utholdenhet
- Videreutvikle styrke i
hovedmuskulatur
- Videreutvikle
utholdenhet gjennom
intervalltrening

Uke 5
Interview avec un professeur de sport. Lær glosene på
s. 77 fra eps – je vous en prie.
Exercices: 5ab, 7ab s. 78.
Grammaire: Verbet faire: 21, 22, 23 s. 82.
Levér alt på ITL.
Uke 6
Les français et les sports s. 74
Exercices : 8 s. 79, 9ab, 11 s. 79
Grammaire: Verbet jouer à 24 s. 82.
Ingen lekser denne perioden

Vi jobber videre med den selvvalgte oppgaven som
skal fremføres i uke 6. Husk å skriv logg etter hver
time.
Uke 5: Styrke og utholdenhet kombinert med håndball
Uke 6: Styrke og utholdenhet kombinert med fotball

Musikk
Mat og helse

Du skal
•

Kunne planlegge, handle
og lage egne retter
• Bli kjent med priser i
butikken
• ha god hygiene på
kjøkkenet
• Kunne oppvaskreglene
• Kunne lage gjærdeig og
bruke hensiktsmessig
redskap
• Kunne utforme fletteloff
• Lære wok som teknikk
• Kunne varmebehandle
fløteblanding med egg
uten at det skiller seg
• Kunne følge en oppskrift
• Kunne doble og halvere
oppskrifter
• Ha innarbeidet
vaskereglene og
vasketeknikker
• Kunne beskrive og
reflektere over
vaskeprosessen
•

Uke 5 og 6
Wok, Fletteloff og Blåbærpai + Vaniljesaus
HUSK: skrivesaker, kokebok, perm, strikk og forkle
INNLEVERING HJEMMEOPPGAVE 1
Mange er på VGS en av dagene, så vi kjører samme
opplegg begge ukene.

Planlegging av arbeidet i perioden
Arbeid på skolen

Arbeid Hjemme

Uke :
Mandag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Uke :
Mandag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

