Periodeplan 8A uke 50 og 51
Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/2018
Ordenselever
Uke 50: ALLE tar ansvar. tar ansvar. tar ansvar.
Uke 51: ALLE tar ansvar.
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PRØVER
Informasjon til elever og foresatte:Onsdag 13.desember er det nissefest.
Kommer du med nisselue på skolen, får du rabatt på «nissepakker»
(lussebolle/krydderkake og pepperkake + brus) i storefri.

Siste skoledag onsdag 20.desember. Bussene går kl 11.
Første skoledag etter nyttår er 3. januar.

FAG
Matematikk

Norsk

Engelsk

Mål for perioden
Du skal kunne:
Sette opp et budsjett og føre
regnskap.
Kjøpe varer, finne ut hvor det
lønner seg å handle, og betale på
ulike måter.
Regne om mellom måleenheter
for masse og for volum.
Regne om fra utenlandske til
norske penger.
Regne med lønn og skatt

Fagstoff og oppgaver
Uke 50 Lekse til torsdag: Les teksten på side 156157, og gjør oppg. 5.48, 5.50, 5.52, 5.54, 5.56 og 5.57
Uke 51 Ingen mattetimer denne uken

Du skal:
- 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

Tema: Skrivekløe
Uke 50:
Lekse til torsdag: Finn et bilde av landskap,
idrett, en hobby eller noe lignende og skriv ett
avsnitt (5-10 linjer) der du skildrer hva du ser.
Dere har ganske frie tøyler når det kommer til
hva dere skal skildre, så spør deg selv: «Er dette
passende?»

Chapter 4 Through The Year
-Christmas
-New Year

Week 50
Friday:
Read text on page 90
Do task 13, p.90
Week 51
Tuesday:
Read text on p. 100
Do task 22, p. 100

De som ikke har hatt
presentasjon om "Show and
tell" må ha den i første time
de er tilbake.
Samfunnsfag

KRLE

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

Tema: Grunnloven i 1814

Du skal kunne si noe om:

Uke 50
Mandag
I dag skal vi ha klassesamtale- og du skal fremføre
ditt tema innenfor Islam. Alle må være klare- dette
stod også på forrige plan.

-

Naturfag
Engelsk
fordypning

Uke 51: Ingen lekser

Hva vil det si å være
muslim?
Sunni og Sjia-muslimer
Viktige hendelser i
Islams historier
Arkitektur, kunst og
musikk knyttet til Islam

Kap 1, arbeid med stoffer"
Being young

Uke 50:
Lekse til torsdag: Øv til Kahoot om Grunnloven i 1814.
Uke 51:
Ingen lekser.

Fredag
Se på bildene og overskrifter i kap. 5.
Hvem er du?
Ser du opp til noen? Hvem er det? Og hvorfor ser
du opp til denne personen?
Hva er egentlig familie? Hvem består din familie
av?
Skriv ned svarene dine.
Alle nøkkel spørsmål i kapittel 1
Vi har fremføring av "Being Young" onsdag i uke
50. Det er viktig at alle er klare til denne. Det er
eneste sjanse til å få fremført.

Spansk

Tysk
Fransk

Norsk
Fordypning
Kroppsøving
Musikk

Vi fortsetter med mat og
drikke
Dere skal kunne fortelle om:
Deres favoritt mat
Mat dere pleier å ha til de
forskjellige måltider
Kunne bestille mat og drikke

Dere får oppgaver i timen.

Anja: Muntlige temaer

Gjør ferdig rollespillet. Dere fremfører torsdag uke
50.
Uke 50
Prøve i fransk. Les loisirs. Side 59- 71. Studér
prøvearket som jeg har delt ut til deg. Hvis du ikke
er fornøyd med karakteren du fikk sist, så får du
nå en ny sjanse til å vise hva du kan.

Les loisirs Chapitre 5
Du må kunne og forstå
prøvearket som du har fått
av meg.
Prosjekt film!

Uke 50:
Vi skriver ferdig filmanmeldelse av Harry Potter og
de vises stein i timen.
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