Periodeplan 10E uke 7 og 9
Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/18
Navn:
Ordenselever: Helen, Sindre og Andreas (dere sjekker også PC-skapet!)
Gratulerer med dagen til Bettina 19/2
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Informasjon til elever og foresatte:
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Valgfag

Aktivitetsdag fredag 16.februar – se eget skriv, sendt på mail til foresatte. Sjekk at
alt utstyr er ok 😉
Vinterferie uke 8
Husk foreldresamtaler som begynner i uke 9.
Hilsen Teis og Lene ☺

teishellevik@hotmail.com og lene.elvethun.torskenes@fet.kommune.no

FAG
Matematikk

Mål for perioden

Fagstoff og oppgaver

Du skal lære:
-hvordan punkter skrives inn i et
periodesystem
-tegne og lese av fartsdiagrammer
-tegne og lese av lineære funksjoner
-y=ax+b
-lære å bruke geogebra til å tegne grafer
-tegne og kjenne igjen
andregradsfunksjoner, proposjonale
funksjoner og omvendt proposjonale
funksjoner.
-løse likningssett med 2 ukjente.

Uke 7:
Lekse til onsdag:
G: 8.41, 8.44, 8.48 (på Geogebra), 8.53
U: 8.42, 8.45, 8.49 (på Geogebra), 8.55
Geogebraoppgavene leveres inn på Skooler

Ta med linjal til alle timer!

Uke 9:
Lekse til tirsdag:
G: 8.77, 8.78, 8.60 og 8.61
Ekstra forklaring: http://getsmart.no/no/videos/view_video/00105
U: 8.79 og 8.80, 8.64 og 8.73
Hjelp til å forstå:
8.64: http://getsmart.no/no/videos/view_video/00106
8.73: http://getsmart.no/no/videos/view_video/00110

De som bruker egen pc, må laste ned
Geogebra på pcen sin.

Onsdag: Prøve i kapittel 8. Gjør "Vi øver mer" side 343.
I uke 10 skal dere levere inn en innlevering på Geogebra.

Norsk

Du skal vite hva dialekter er,
vite om ulike målmerker og
hva som kjennetegner de/hvor
vi kan finne de, sosiolekter,
slang.Kunne gjenkjenne enkle
dialekter når du hører dem.

Uke 7: Vi jobber med dialekter.
Fordypningsoppgave: Innlevering fredag 16.2.18 på
skooler (22.00) (om ikke annen beskjed blir gitt)
Presentasjon av fordypningsoppgaven: Du kan
velge selv om du vil presentere for klassen eller levere
det inn som power point mix. Vi begynner
presentasjoner mandag den 12.3.18 – uke 11!. Det
er samme frist for innlevering av mix (kvelden
kl.22.00, skooler). Dette skal være med: Forside, litt
om forfatteren, litt om innholdet i boken, litt om
tematikk, språk og budskap, din mening om boken.
Presentasjonen skal vare i 5- 10 minutter. Gi meg
beskjed om du vil lage mix eller presentere i klassen.
Uke 9: Vi jobber med dialekter. (dialektprøve uke 10,
fredag 9.mars)

Nynorsk
Engelsk

Samfunnsfag

Voices of Africa

Vi leser nynorsk tekst
Vi jobber med kapittelet Voices of Africa. Vi vil også
begynne å forberede oss til tentamen. Husk
innlevering av Shakespeare teksten fredag 2.mars!

Uke 7: Vi gjør oss ferdige med kap. og bruker tiden til
å forberede oss til prøve etter vinterferien, uke 10.
Uke 9: Prøve om befolkningsutvikling, fredag 2.mars i
norsktimen. Les s. 8- 40 i boken.
Mandag 05.03.18: Skriveøkt. Tema: «På flukt». Sett
deg inn i følgende sjangere før timen: fortelling,
novelle, artikkel og dagbok. Det kan også være lurt å
lese gjennom kap om flytting og flukt i forkant av
skriveøkten (s. 28- 35 i boken). Vi fortsetter
skriveøkten mandag uke 11 (her kan det hende jeg
velger å også sette en karakter i norsk). Dere får

mandagsøkta i uke 10 og uke 11, og leverer inn i
slutten av økta i uke 11.
RLE
Naturfag

Engelsk
fordypning

Spansk

Tysk

Ulike trossamfunn
Vi skal lære mer om
hydrokarboner,alkoholer og
Karboksylsyrer og repetere
hele kapitlet.

Earth sos

Vi avslutter gruppearbeidet om miljø organisasjoner og
truede dyrearter. Det blir fremføringer fra uke 10

Muntlig oppgave
Øve på setningsbygning til
muntlig presentasjon
Framføring om et land
(sammenligne tradisjoner til
et spansktalende land med
norske tradisjoner)

Dere skal få en muntlig oppgave i uke 7.
Vi starter framføring på torsdag i uke 9.

Prøven om Tyskland etter den
andre verdenskrig ble utsatt til
uke 7
Kapitel 5
Zukunft

Fransk

Norsk
Fordypning
Valgfag
Kroppsøving
Musikk

Vi jobber med prosjektarbeid om ulike
trosretninger
Uke 7: Lekse bli å fylle ut karboksylsyreskjemaet
og å lese om bioteknologi s.58-59+gjøre
nøkkelspørsmål. Repeter også s.55! Dere får
øveark til prøve.
Uke 9: Delingstime mandag blir til hel klasse!!
Vi øver til prøve på torsdag.
Torsdag: PRØVE

Kunne uttrykk om fremtiden.
Lære om yrkestitler på tysk.
Du skal kunne fortelle om ·
Hjemsted, språk, fritid og
fremtidsdrømmer ·
Grammatikk: subjunksjonen
/qui/que

Framføring på torsdag 01. mars:
Ylva
Natalia
Sanne
Hedda
Hilde
Emil
Uke 7
Prøve i s. 198, 200, 201 og 202. Kunne svare på
tyske spørsmål til teksten med ordbok.
Uke 9
Ha skrevet gloser til s. 94. Kunne lese og oversette
teksten på s. 94 og 95. Ha skrevet ned
fremtidsuttrykk i gul firkant på s. 93

Semaine 7 Lær glosene på side 88 fra francophone til
og med photographie. Grammaire: 16 s. 94 Semaine 9
Lær glosene på side 88 fra de plein air til og med au
milieu de. Exercices: 2 , 3 s. 90 Grammaire: 17 s. 94
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