
  
FROLAND SKOLEKOMMUNE 
UNGDOMSSKOLE 
4820 FROLAND 

 

Ukas fokus: 

Tenk over hvor hyggelig 

det er å få positive 

kommentarer. 

 

                                          LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 1 og 2 
                         Tirsdag 5. - fredag 15. januar 2021 

 

 

God nytt år!  
 
Skolens telefonnummer: 37502420 
E-post: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  
 
Kontaktinformasjon til kontaktlærerne på 8.trinn: se skolens hjemmeside.  
  
 

Prøver: 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1      

2    Muntlig 
presentasjon 
fremmed-
språk 

 

 

 

Fag Lekser 

Norsk 

 
8C: Lesetime 
hver torsdag. 
Husk boka di! 

Mål: Kunne sjangertrekk på eventyr 

Lekse:  
Leksen gjør du etter vi har gått gjennom sjangerkjennetegn på skolen.  
 
A: Les eller lytt Prinsessen som ingen kunne målbinde på s. 268-270 i Fabel. Trykk på 
lydikonet på toppen hvis du ønsker å lytte til teksten. Skriv ned minst to sjangertrekk 
du finner i teksten.  
 
B: Les eller lytt Prinsessen som ingen kunne målbinde på s. 268-270 i Fabel. Trykk på 
lydikonet på toppen hvis du ønsker å lytte til teksten. Skriv ned fem sjangertrekk du 
finner i teksten. 
 

Dette jobber vi med på skolen:  
Vi jobber med eventyr og fantastiske fortellinger, fra s. 115 i Fabel.   
Vi gjennomgår Power Points. Disse finner du tilgjengelig på Its Learning.  
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Vi jobber med sjangerkjennetegn og leser, lytter og ser på ulike eventyr.  
Lese eventyr s. 271 i Fabel.  
Skrive eventyr.  
 

Matematikk 

 

Mål: Vite hva algebraiske uttrykk er, og kunne lage algebraiske uttrykk. Du skal også 
kunne bruke de fire regneartene av algebraisk uttrykk, og potenser.  

Nivå 1 Gå inn på skolen.min.cdu.no og velg matematikk. Gå deretter inn på algebra og 

mønster. Gjør nivå 1 på både “Algebraiske uttrykk”, “Addisjon og subtraksjon og 

algebraiske uttrykk” og “potenser i algebraiske uttrykk”.  

Nivå 2 Gå inn på skolen.min.cdu.no og velg matematikk. Gå deretter inn på algebra og 

mønster. Gjør nivå 2 på både “Algebraiske uttrykk”, “Addisjon og subtraksjon og 

algebraiske uttrykk” og “potenser i algebraiske uttrykk”. 

Nivå 3 Gå inn på skolen.min.cdu.no og velg matematikk. Gå deretter inn på algebra og 

mønster. Gjør nivå 3 på både “Algebraiske uttrykk”, “Addisjon og subtraksjon og 

algebraiske uttrykk” og “potenser i algebraiske uttrykk”. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi jobber med sidene 164 – 182 i grunnboka til “matematikk 8” som ligger på unibok.no  
 

Engelsk 
 

 

Mål: Kunne lese, snakke og skrive om reiser og oppdagelser. 

Alle  Les teksten The Pedlar of Swaffham s. 139-142 i Stages 8 

 Pugg disse glosene: pedlar, rafters, with a start, blanket, carts, 
hustle and bustle, pavement, ridiculous, clay pot, mend.  Se 
Stages 8 s. 139-142 

 Gjør oppgave 1 s. 143 i Stages 8. Skriv fullstendige setninger. 
Dette jobber vi med på skolen: 
Vi jobber med emnet reiser, kapittel 3 i Stages 8 
 

Naturfag 

 

Mål: Vite hva vitenskap er og kjenne til grunnleggende trekk ved naturvitenskaplige 
forskningsmetoder. 

A Les side 103-117. Gjør les og svar-oppgave 3, 5, 6 og 7 på side 130. 

B Les side 103-117. Velg to av følgende oppgaver: les og svar-oppgave 12, 13 og 14 
på side 130. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Side 103-117 i Naturfag 8. 
Vi gjennomgår hva vitenskap er og den vanligste naturvitenskaplige forskningsmetoden. I 
tillegg øver vi på å lage gode hypoteser. 

Samfunnsfag  

 

Mål: Kunne forklare noen av årsakene til Den Franske revolusjon.   
Hold deg oppdatert på ukas nyheter!         
NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter.                                                    

A Les s. 144-151, “Finn svar i teksten” s. 1-3 s. 151 i KOSMOS.  

B Les s. 144-151, “Finn svar i teksten” s. 1-9 s. 151 i KOSMOS.  

Dette jobber vi med på skolen:  
Den franske revolusjon, s. 144-151 i KOSMOS.  
Se “Det var en gang et menneske” om den franske revolusjon 27 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=S4msSsU1Nyg
https://www.youtube.com/watch?v=rDpT7NMjCZc
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://daria.no/skole/doc/html/8469.doc-filer/image004.jpg&imgrefurl=http://www.daria.no/skole/?tekst=8469&usg=__B55O6YZ7mJC9m2oIq9NU3MCOOBs=&h=389&w=372&sz=15&hl=no&start=16&um=1&tbnid=_fE0vTpKDIf-gM:&tbnh=123&tbnw=118&prev=/images?q=reagensr%C3%B8r&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.funt.no/images/matematikk.gif&imgrefurl=http://www.funt.no/pdf/matematikk.htm&usg=__qOlzS2MjkyHd8shlFWcTVZ7hbKw=&h=908&w=1200&sz=53&hl=no&start=1&um=1&tbnid=Lt0WLS2gM8UnlM:&tbnh=114&tbnw=150&prev=/images?q=matematikk&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2


Se filmsnutten om Den franske revolusjon her. Logg inn med Feide.  
Svar på quizen, trykk her. 
Vi går gjennom en Power Point.  
 

KRLE  
 
 

Mål: Kunne forklare hva koranen, hadith og sharia er.  

A Forklare hva koranen og hadith er.  

B Forklare hva koranen, hadith og sharia er.  

Dette jobber vi med på skolen:  
Islam, s. 216-225 i Store spørsmål, digital lærebok.  
Begreper denne uken: koranen, hadith og sharia.  

Tysk 

 

Mål:  

 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Engelsk 
fordypning 

 

Mål: Lære om fasinerede mennesker 

Vi jobber med kapittele “Fascinating Folk” i One the Move.  
Engelsk fordypning vil foregå som hjemmeundervisning, og det vil bli gitt ut oppgaver og 
informasjon på itslearning. 

Dette jobber vi med på skolen: 
 
 

Spansk 
 

Mål: Kunne presentere seg, fortelle hvor en bor m.m. 

Dere skal jobbe med samme oppgave denne uka. Innleveringsfrist er torsdag 14. 
Januar. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Se ovenfor.  

KRØ Mål: Kunne trene på og utvikle ferdigheter i ulike bevegelsesaktiviteter. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Torsdag: 
8A og 8C har basketball og basistrening 
8B har svømming 

Fysisk 
aktivitet og 
helse 

Mål:  
 

 

Musikk  

 

Mål: 
 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

 

 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/63150#video
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/63150#quiz
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://epi.gavle.se/upload2/_Utbildning&Arbete/AME/Feriearbete/Internationellt/tyskland.gif&imgrefurl=http://www.catchgamer.no/?module=forum&f=findpost&t=r&id=1391647&usg=__mglHqIpHEvEYcuxUpP1c_H2FDJY=&h=297&w=375&sz=9&hl=no&start=8&um=1&tbnid=srBxN_j86_7RhM:&tbnh=97&tbnw=122&prev=/images?q=tyskland&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.krappe.no/graphics/groups/65_m.jpg&imgrefurl=http://www.krappe.no/group.asp?group=65&usg=__qRfuhN68BiGy6oPl_82W-e_KvUk=&h=300&w=300&sz=6&hl=no&start=12&um=1&tbnid=M-KANvl5SCwDgM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=lys&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2


 


