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PRØVER

Informasjon til elever og foresatte:

Engelsk

FAG

Mål for perioden

Fagstoff og oppgaver
Blir gitt i timen.

Matematikk
Norsk

Du skal kunne:
· Skrive ulike innleiingar
· Skrive ei forteljing
· Gje tilbakemelding på tekstane til
andre
· Tilarbeide di eiga tekst
· Lese tekstar på nynorsk
· Ha ein positiv innstilling til nynorsk
🙂
Chapter 5 London

Engelsk

KRLE

Til fredag: Finn ut kva dei orda du ikkje forsto i
Fantomteikning betyr. Skriv i OneNote. Vi skriv forteljing på
skulen. Forteljinga skal leverast inn fredag 19.01 i løpet av
norsktimen! 🙂
Week 2

Lære om byen London

Friday:

•
•

Ha lest teksten på s. 118. Ha besvart oppg 6, s. 119

•
•

Samfunnsfag

Tema: Forteljing Veke 2
Til torsdag: Gjør "Oppgaver til innledning (1 og 2 a/b) i
"Arbeidshefte fortellinger". Denne ligger på ITL. Skriv svarene
inn på OneNote.

lære ordenstall på engelsk
lære uttrykk om å spørre etter
og vise vei
lære om Oliver Twist
lære om undergrunnssystemet i London

Du skal:
- Vite hva den industrielle
revolusjonen er
- Kjenne til årsakene til og
virkningene av den industrielle
revolusjonen
- Vite hvordan folk levde i
Storbritannia under den
industrielle revolusjonen

Tema: Den industrielle revolusjonen

Du skal lære om:
Identitet – hvem er du?
Hva en familie er
Heterofili og homofili
Likeverd og likestilling
Venner og vennskap

Tema: Kapittel 5 - Å leve sammen

Kap 6. Let's Cook

Vi skal jobbe med mat og uttrykk rundt matlaging
på engelsk i denne perioden.

Lekse til tirsdag: Se på gjennomgangen av PowerPoint
om den industrielle revolusjonen som ligger på OneNote.

Naturfag
Engelsk
fordypning

Spansk

Tysk

Fransk

Kunne navn for mat og drikke
Kunne bøye verbet querer
Kunne uttrykkene for bestilling
på restaurant/kafé
Anja:
-Kennst du Berlin?
-Die Uhr
Du skal kunne snakke om
• skoledagen, ukedagen
• klokka

Lekse til torsdag uke 2:
Les teksten på side 169-170 og gjør 5 quick ones
på side 170
Vi jobber med forberedelse til skriftlig prøve som
skal være i uke 3.

Bli kjent med Berlin: Skriv i kladdebok eller på
pc så mye du vet om Berlin (på norsk). Du skal
vite litt om Berlins historie, kjente steder, typisk
mat og drikke, ting å se og gjøre og annen
spennende info.
Uke 2
Lær deg ukedagene på side 74.

hva heter ikke på fransk?

Dialogues s. 74. Les og forstå. Lær ordene på side
79 fra dimanche og til og med de dimanche.
Exercices: 1a s. 81
Grammaire: 18, 19, 20 s. 85
Levér på ITL
Uke 3
Interview s. 75. Lær ordene på side 79 fra emploi
du temps til og med après-midi.
Les og forstå intervjuet.
Grammaire: 21b s. 86.

Norsk
Fordypning
Kroppsøving
Musikk
Vi spiller gitar. Vi blir kjent
med gitaren og lærer oss
grepene D, Em, G og A

DEMOKRATI I
PARKSIS
(valgfag)

BESKJED TIL FORESATTE
(Nærmere info. kommer)

Vi starter med å bli kjent med gitaren på
nybegynnernivå, og lærer oss noen enkle grep
på gitar. Vi blir også kjent med stemming av
gitar ved hjelp av appen "guitar tuna". Ps! Vi
tar dette rolig og grundig og får med oss alle i
gruppen ☺
Onsdag 24.januar drar Demokrati-klassen til
Stortinget på besøk, med Lene og Heidi
(lærere) Tilbake på skolen rundt lunsjtider,
og følger siste økt som vanlig-jobber da med
de fagene som de gikk glipp av før lunsj.
Transport og tidspunkt kommer på eget skriv.
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