9A Periodeplan uke 12 og 13
Østersund ungdomsskole 2018 – 2019
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INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE:
Mvh
Even Berg Nordmo (even.berg.nordmo@fet.kommune.no)

Leksehjelp
14.30-16.00

Mål for perioden

Fagstoff og oppgaver

Matematikk

Geometri i rommet.

Uke 12 ha regnet fra s 228 til 231.
Uke 13 ha regnet fra s 232 til 235

Norsk

Fullføre arbeidet med bokanalyse.
Repetere kjennetegn på realismen.
Vite hva et drama er og kunne
forklare begrepene «scene», «akt»,
«replikker», «sceneanvisning».
Lese og samtale om litteratur fra
realismen.

Uke 12
Mandag: Bokanalysen din skal leveres
seinest klokka 21.00 mandag kveld.
Lekse til onsdag: Du skal skrive fem
faktasetningar om Henrik Ibsen på
nynorsk.
Uke 13
Mandag: Jobbskygging. Ingen norsktime.
Lekse til onsdag: Skriv minst fem linjer
på nynorsk om jobbskygginga på mandag.

Engelsk

The Jewel in the Crown
- About the history of
India, Pakistan and
Bangladesh.
- About Indian culture

Vi har sett filmen slumdog millionaire
Det blir skriveøkt uke 12 hvor dere skal
skrive om filmen vi har sett

Samfunnsfag

Fra uke 13: Rusmidler
Analysere utviklingen av
rusmiddelbruk i Norge og reflektere
over holdninger til rusmiddel.

Uke 12: Gjøre ferdig fremføringene om
2.verdenskrig. Vær klare!

Bruke statistiske kilder til å beskrive
tendenser.

KRLE

Livssynshumanismen
• Hva vil det si å være
livssynshumanist?
• Viktige hendelser i
humanismens historie
• Humanistiske ideer og verdier
i arkitekter, kunst og musikk

Uke 13:
Gruppearbeid om rusmidler. Lage
veggplakat og presentere innholdet for
hverandre.
Uke 12:
Lekse til torsdag:
Hva tror du det vil si å være
livssynshumanist? Skriv i tillegg fem fakta
om livssynshumanismen.
Uke 13:
Lekse til torsdag:
Eventuelle lekser gis i timen uke 12.

Naturfag

Fremføringer

KRØ/fysak

Elevstyrt

Norsk fordypning
Engelsk ford.

Kunne dokumentere og vurdere
egen utvikling i arbeid med
utforskning av språk og tekst.

Vi jobber med kapittel 15 i boka, “Helping
Hands”.
Lekse til onsdag uke 12:
5 quick ones p. 206 (blir sjekket)
Lekse til onsdag uke 13:
Write down 5 sentences about what you
can do to help poor people in other
countries.

Tysk

Anja:
Uke 12: Gloseprøve mein Haus. Se
Kasus: Nominativ, akkusativ og dativ Quizlet på OneNote innholdsbibliotek for

Mål for perioden
for den ubestemte og den
bestemte artikkelen

Fagstoff og oppgaver
øving.
Vi jobber med kasus: Se
innholdsbibliotek OneNote og følg godt
med i timen.

•

Spansk

•

Kunne regel for å danne
perfektum
Kunne snakke om hva du har
gjort

Semana 12:
Les gjennom regel for perfektum på side
61.
Gjør oppgave 5 på side 61.
Semana 13: Dere skal jobbe med
presentasjon om ferie. Skrive i framtid
(planlegging) og fortiden (fortelle hva dere
har gjort)
Dere får oppgave i timen.
Vi starter med framføring i uke 14.

Fransk

•
•
•

Kunne forstå og bruke
comprendre og eiendomsord.
Kjenne til refleksive verb.
Kunne fortelle om hva du skal
bli og kjenne til ulike yrker.

Semaine 12, mercredi: Se video om
comprendre.
https://www.youtube.com/watch?v=5Cs
a1e5JEmM Prøv å skrive bøyningene av
verbet til fransk; jeg forstår, du forstår,
han/hun forstår, vi forstår og dere
forstår i OneNote. Innlevering av
arbeidshefte «Uttale og grammatikk s.5051» (se eget ark eller OneNote).

Semaine 13, mercredi: Finn ut hva ulike
yrker heter på fransk. Skriv glosene både
på norsk og fransk i OneNote.
Musikk

Du skal bli kjent med ulike
instrumenter, hvordan de ser ut, hva
de heter, hvordan de fungerer og
hvordan de høres ut. Du skal kunne
gjenkjenne utvalgte instrumenter i
ulike lytteeksempler, og kunne
forklare noen musikalske begreper.

TA MED ØREPLUGGER/ HEADSET
TIL HVER TIME (som fungerer til din
skole-pc).
Vi jobber i fellesskap med å bli kjent
med instrumenter. Vi jobber også med en
instrument- og lytteoppgave individuelt,
og gjør enkelte oppgaver i grupper.
Oppgaver og pensum-powerpointer
legges ut på skooler.

Mål for perioden:
•
Vite hva matkultur er
•
Vite hva matkulturen til et
selvvalgt land består av,
historien bak og hvordan den
er/blir påvirket
•
Vite hvordan råvarer, klima,
teknologisk utvikling,
økonomi og religion påvirker
et lands matkultur.
•
Kunne forklare hvordan og
hvorfor et lands matkultur blir
påvirket av andre lands
kulturer

Uke 12
Lekse til tirsdag: Jobb med
innleveringsoppgaven din om matkultur i et
valgfritt land. Husk at oppgavebeskrivelsen
ligger på OneNote - følg “oppskriften”. Dere
får bruke timen på tirsdag, men hvis dere
ikke blir ferdige må dere gjøre resten
hjemme som lekse.

K&H
Mat og helse

Uke 13
Lekse til tirsdag: Innlevering av
oppgave: De som har mulighet til å printe
ut selv gjør det. De som ikke har
tilgjengelig printer sender oppgaven til
meg på mail:
hege.nakkim@fet.kommune.no FØR timen
starter, så printer jeg ut for dere 🙂
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