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Kontaktlærer: Reidar Sløgedal, / reidar.slogedal@froland.kommune.no

Timeplan Uke 9

Informasjon:

1.

Norsk

Temadag

Klassens time

Norsk

Norsk

2.

Norsk

om

Krle

Engelsk

Engelsk

3.

Krle

Bærekraft

Matte

Matte

Matte

leseprosjekt (se eget skriv).

4.

Musikk

-

Samfunnsfag

KRØ

Tirsdag skal elevene arbeide på tvers av

5.

Naturfag

-

Samfunnsfag

Kunst&håndv.

trinn og fag med et prosjekt om

6.

Naturfag

Kunst&Håndverk

Kunst&Håndv.

bærekraftig utvikling.

Mat&Helse

Mandag er det oppstart av årets

Mat&Helse denne uka.
Lekser leveres i oddetallsbok.

Ukas mål:
Norsk: Jeg kan navnet på forskjellige filmsjangere. Jeg kan forklare begrepene hovedrolle, birolle, bildeutsnitt,
kameravinkel, lyd osv.
Engelsk: I can talk about American geography, different cultures in the USA, ways of living in America and so on... I can
present one of the 50 states
Matte: :
- Kunne forkorte og utvide brøker

- Kunne finne fellesnevneren
- kunne addere og subtrahere brøker med like og ulik nevnere
Lekser
Tirsdag
Norsk: Skriv et kort sammendrag av en film du så i ferien. Bestem hva slags sjanger filmen tilhører, fortell hvem
som hadde hovedroller, biroller osv. Kan du anbefale filmen til andre? Hvorfor?
Matte: gjøre oppg.164 og 165 s.106.
Engelsk: Find a piece of news about the USA you think is interesting. Go to BBC News or ABC News. Read it
properly
Onsdag
Matte: gjøre oppg.166 og 167 s.106.
Mat og Helse de tre siste timene
Torsdag
Norsk: Oppgave 15 og 16 side 90 – 91. Skriv alle setningene (leveres)
Matte: gjøre oppg.168 og 169 s.106.
Engelsk: Read about The Multicultural country on page 124 – 127.
Fredag
Norsk: Leselekse (leseperiode) - du bestemmer
Matte: gjøre oppg.170 s.106.
Engelsk: Find some information about one of the 50 states. Write at least 8 facts about this state in your Oddetallsbook.
Important words:
Learn 5 irregular verbs: sell - sold - sold, send - sent - sent, speak - spoke - spoken, swim - swam - swum, take - took -taken



