8F Periodeplan uke 50 og 51
Østersund ungdomsskole 2017 – 2018
Ordenselever:

Uke 50: Nicolae og Christopher
Uke 51: Synne og Alexandra
Bursdag: Hamza 11/12
Navn:
UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

08.3010.00

Samfunnsfag

Norsk

K&H

KRLE

Matematikk

10.2011.50

Musikk/fysak

Kroppsøving

Matematikk

Språkfag

Norsk

Norsk

English

Naturfag

Valgfag
Samfunnsfag

Naturfag

12.4514.15
(14.50 man)

Planøkt

English
PRØVER

Prøve i fransk

UKE

MANDAG

TIRSDAG

08.3010.00

Samfunnsfag

Norsk

10.2011.50

12.4514.15
(14.50 man)

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Siste skoledag
før juleferie!
Musikk/fysak

Kroppsøving

Bussene går
kl. 11 

Planøkt
Naturfag
English

PRØVER

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE:
8F har ansvar for å rydde basen denne perioden. Oversikt over hvilke elever som har rydding
de ulike dagene blir hengt opp i klasserommet.
Onsdag 13.desember er det nissefest. Kommer du med nisselue på skolen, får du rabatt på
«nissepakker» (lussebolle/krydderkake og pepperkake + brus) i storefri.
Jeg vil takke for et flott første halvår på Østersund! Håper dere alle får en fin og avslappende
ferie, og at dere klare til å begynne på igjen 3. januar 🙂
God jul og godt nytt år!
Mvh
Heidi (heidi.cecilie.vekony.olsen@fet.kommune.no)

Matematikk

Norsk

English

Samfunnsfag

Mål for perioden

Fagstoff og oppgaver

ØKONOMI
Du skal:

Kunne sette opp budsjett
og regnskap

Vurdere tilbud og hvor det
lønner seg å handle

Regne mellom ulike
måleenheter

Regne om fra utenlandske
til norske penger

Regne med lønn og skatt

Uke 50:
Lekse til onsdag:
Gjør oppgave 5.43, 5.44 og 5.69

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

You are going to:
- Learn about holidays and
celebrations in different countries.
- Learn how to talk about your own
holiday traditions.
- Learn about prepositions and how
to use them.

Uke 50:
Lekse til fredag: Les side 289 og skriv en
regel for når vi bruker preposisjonen "on",
og når vi bruker preposisjonen "at" på
engelsk.

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

Lekse til fredag:
Gjør oppgave 5.74 og 5.77 (bruk gjerne en
nettbutikk)
Uke 51
Ingen lekser!
GOD JUL!!

Uke 50:
Lekse til tirsdag: 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?»
Uke 51:
Ingen lekser

Uke 51:
Ingen lekser.

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

KRLE

Du skal vite
hva det vil si å være muslim

Uke 50
Gjør oppgave 1-5 s. 79. Levér på ITL
Uke 51
Ingen lekser

Naturfag



Uke 50:
Lekse til tirsdag:
Les arket «faresymboler til merking» som
ligger på ITL under kapittel 1: Arbeid med
stoffer. Se om du kan finne noen produkter
hjemme som inneholder faresymboler (for
eksempel vaskemidler). Skriv en liste over
disse.







Vite hva som skal til for at noe
kan brenne (branntrekanten) og
hvordan vi kan slukke en brann.
Forklare begrepene mekanisk
blanding og løsning.
Forklare hvordan man kan skille
stoffer i en blanding
ved filtrering,
destillasjon og inndamping.
Utføre kromatografi for å skille
fargestoffer fra hverandre i en
vannløselig tusj.
Bruke ulike analysemetoder for å
finne ut om et stoff er til stede i
en blanding.

Lekse til fredag:
Les side 24 og 25 i Eureka, og gjør
nøkkelspørsmålene på side 25.
Uke 51:
Ingen lekser.

Mål for perioden

Fagstoff og oppgaver

KRØ/fysak

Uke 50:
HUSK innesko og gymtøy.
Dans: bevegelse, kondisjon og rytme.
Du skal trene på ulike danser.
Uke 51:
Sammen med medelevene dine skal
du lage en egen dans som skal
fremføres for klassen.

Norsk fordypning

Prosjekt film!

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

Engelsk
fordypning

Holde en muntlig presentasjon på
engelsk om temaet «Being Young».

Muntlig oppgave på ITL: Being Young
Uke 50: Muntlig presentasjon i klassen.
Uke 51: God jul! 

Tysk

Frohe Weihnachten!!

Spansk

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.

Fransk

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

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.

Musikk
K&H
Valgfag

Uke 50: Ha funnet ut på nettet (helst
leksikon): Hvorfor og når feirer man
De som ikke har hatt rollespill,må Nikolaustag og Weihnachtsabend (Der
ha det i første time de er tilbake. Heilige Abend)?

Planlegging av arbeidet i perioden
Arbeid hjemme uke
Mandag:

Arbeid hjemme uke
Mandag:

Tirsdag:

Tirsdag:

Onsdag:

Onsdag:

Torsdag:

Torsdag:

