Periodeplan 9d uke 7-9
Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/18
Ordenselever Uke 7: Elias ordner PC-skap og søppel, Eliott koster gulvet
Uke 9: Ella-Lovise ordner PC-skap og søppel, Marcus koster gulvet

Navn:
UKE

MANDAG
Matematikk

TIRSDAG
Norsk

ONSDAG
Engelsk

10.2011.50

Norsk

Matematikk

Språkfag

12.45-13:15

Planøkt

Engelsk

KRLE

13:20-14:50

Valgfag

Samfunnsfag

08.3010.00

Leksehjelp
15:00-16:00
PRØVER

Matte

KRLE-prøve

MANDAG
Matematikk

TIRSDAG
KRLE

ONSDAG
Engelsk

10.2011.50

Norsk

Matematikk

Språkfag

12.45-13:15

Planøkt

Engelsk

Norsk

13:20-14:50

Valgfag

Samfunnsfag

UKE
08.3010.00

Leksehjelp
15:00-16:00

TORSDAG
Periodisering:
Mat & helse/
KH1, KH2,
KH3
Periodisering:
Mat &
helse/Fysak/
Musikk
Periodisering:
Mat &
helse/naturfag/
M og h-teori
Leksehjelp
14:30-16:00

FREDAG
Naturfag

TORSDAG
Periodisering:
Mat & helse/
KH1, KH2,
KH3
Periodisering:
Mat &
helse/Fysak/
Musikk
Periodisering:
Mat &
helse/naturfag/
M og h-teori
Leksehjelp
14:30-16:00

FREDAG
Naturfag

KRØ

Samfunnsfag

KRØ

Samfunnsfag

PRØVER
Informasjon til elever og foresatte:
Uke 7- Vinteraktivitetsdag fredag 16 feb.
Uke 8- Vinterferie
Uke 9- Overnatting på skolen 1 mars, foreldrene er invitert til visning og foreldrekaffe kl. 17:30

FAG
Matematikk

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

KRLE

Mål for perioden
Repetisjon av konstruksjon av
vinkler, normaler og trekanter.
Kunne forklare og bruke
Pythagoras læresetning. Kunne
gjøre om lengdeenheter.

Fagstoff og oppgaver
Uke 7: Mandag, repetisjon før prøve på tirsdag.

Realismen
De 4 store
Et Dukkehjem

Uke 7
Du skal jobbe effektivt i alle timene med oppgavene
knyttet til realismen. Dette må dere jobbe minst en
time med hjemme denne uka, i tillegg til på skolen.
Det er en stor oppgave- og denne vurderingen vil
være viktig. På onsdag skal alle vise hvor langt de
har kommet med prosjektet.

•

lage, formidle og samtale
om egne tekster inspirert
av engelskspråklig
litteratur, film og kulturelle
uttrykksformer

•

drøfte levesett og
omgangsformer i
Storbritannia, USA, andre
engelskspråklige land og
Norge

Uke 9: oppstart med kap 5, dere får et
konstruksjonshefte i timen.

Uke 9
Vi jobber videre med prosjektet om realismen. Dere
har visning for foreldrene på torsdag denne uken.
(Uke 10- mandag, har vi visning for hele 9-trinn).
Denne perioden skal vi jobbe med India (The jewel
in the crown). Vi skal se «Slumdog millionaire» og
dere skal ta notater. Dere skal levere inn et
sammendrag av filmen (lydfil) på Skooler (om det
lar seg gjøre). Derfor er det viktig at dere tar
notater mens dere ser filmen.
Lekse uke 7: 7 quizer på Readtheory
Lekse uke 9: Lever inn lydfila med sammendrag av
Slumdog Millionaire.

Kompetansemål fra K06:
• undersøke hvordan
mennesker nyttiggjør seg av
naturgrunnlaget, andre
ressurser og teknologi i
Norge og i andre land i
verden, og drøfte premisser
for bærekraftig utvikling
• undersøke og diskutere bruk
og misbruk av ressurser,
konsekvenser det kan få for
miljøet og samfunnet, og
konflikter det kan skape
lokalt og global

Vi jobber med kapitlene "De livsviktige
naturressursene" (kap 2) og "Forbrukersamfunnet"
(kap. 1 i Samfunnskunnskapsdelen)

Begrepene du må forklare:

Uke 7
Onsdag
Begrepsprøve, se i kolonnen til venstre hvilke
begreper du må kunne forklare.

-

Forbønn
Prostituert
De 4 evangeliene
Evangelier
Apostel
Din neste
Krenke
Synd
Lovprisning
Tro
Frelse
Hellig
Trosbekjennelsen
Nåde

Lekse til fredag i uke 7: Skriv definisjoner
på følgende begrep:
• Naturressurs
• Fornybar ressurs
• Ikke-fornybar ressurs
• Avfall
• Teknologi
• Bærekraft
Lekse til fredag uke 9:
• Les side 204-209. Skriv ned de tre tingene
du bruker mest penger på i løpet av en
måned, og ca. hvor mye penger du bruker på
det.

Uke 9
Tirsdag
Se på denne filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=NoMQDVU0Xew

-

Naturfag

Engelsk
fordypning

Du skal:
- Jobbe godt med
gruppearbeid og ukens
tema.
- Passe på at gruppen
har god progresjon på
gruppearbeidet.

•

•

Spansk

Tysk

Sakrament
Ritualer
7 sakramenter
Katolsk
Protestantisk (eks. på
protestantisk kirkesamfunn)
Ortodoks
Enbårne

sammenlikne nettsider
med hensyn til
informasjonsverdi og
design
sammenligne og
vurdere kritisk ulike
engelskspråklige kilder
i forhold til innhold,
opphavsrett og
personvern

Skriv ned 10 faktasetninger etter å ha sett filmen.

Vi jobber videre med gruppearbeid om lys, lyd og
farge.
Periodens tema: Farger, teknologi og lys.
Lab-gruppa:
Lever inn rapport om elefant-tannkrem på Skooler
innen onsdag 28.februar kl.22.00.
Kapittel 14 – It makes you wonder....
Lekse til onsdag uke 7:
5 quick ones, page 170.
Lekse til onsdag uke 9:
Exclamation mark (!) task on page 175. Will be
used in class.
Denne perioden, og periodene fremover kommer jeg
til å sjekke leksene nøye.

Repetisjon av ser og
estar med muntlige
øvelser

Muntlig lekse til uke 7
• Beskriv deg selv
• Beskriv familien din
• Beskriv en venn/venninne
(Dere trenger ikke å ha med hva man liker
eller hvor gammel man er, kun adjektiver
som beskriver utseende og personlighet).

Ord og uttrykk om
vinteren.

Les sidene 86-91 og oversett. Gjør oppgavene til
disse sidene.
Se s. 92. Skriv et dikt (ein Gedicht) om vinteren.
Uke 9: En liten test om vinteren.

Fransk

Norsk
Fordypning
Kroppsøving
Mat og helse

Du skal kunne
• Snakke om sport og
fritidsaktiviteter
• Franskmenn og sport
Etter vinterferien
• Snakke om måltider,
mat og drikke

Semaine 7
Pierre Durali à la page 76. Lær ordene stage til
défini, p. 77.
Exercices: 14 p. 80.
Grammaire: Stille spørsmål i le passé composé.
Semaine 9
Les repas en France, p 86. Lær glosene på 95 fra
repas til og med gâteau
Exercices: 1ab p. 97
Grammaire: Delingsartikkelen 22, 23, 24 p. 103.

Tema: Filmprosjekt

Denne perioden skal vi jobbe med film. Vi skal se på
virkemidler som blir brukt i film, som musikk, lys,
klipping, lydeffekter og bruk av kamera.
Uke 9: Innebandy og basket.

Planlegging av arbeidet i perioden
Arbeid på skolen

Arbeid Hjemme

Uke 7:
Mandag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Uke 9:
Mandag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

