
 

 

                 

 

 

 

LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 39 

Mandag 26.sept – fredag 30.sept - 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

email: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  

 

Prøver: 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

39 Nasjonal 
prøve i 
regning 8B 

 Nasjonal 
prøve i 
engelsk 8A 

Nasjonal 
prøve i 
engelsk 8B 

 

40                                      Høstferie 😊 

41  Spansk- 
prøve  

Tysk 
muntlig-
vurdering 

   

42      
 

 

Fag Lekser 

Norsk 

 

 
 

Mål: Kunne gjenkjenne og forklare mønstre i noen typer fortellinger 

Lekse: Tenk på et eventyr som du kjenner. Skriv ca. 10 setninger om hva eventyret 
handler om. Skriv leksa som en sammenhengende tekst, ikke en liste. Skriv leksa i 
skriveboka di, eller lever på It’s Learning. Gjør ferdig leksa til fredag.  
 

Matematikk 

 
Mål: Vi kan plassere både naturlige tall, negative tall, brøker og desimaltall på en 

tallinje. 
Blå  
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mailto:postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no


 
 

Gul  

Rød  

Gruppa:  

Engelsk 
 

 

Mål: Kunne lese og forstå engelsk tekst 

A Read: “The world’s oldest first grader” on p. 55-57 in Stages 8. Write: 
Understanding 1 on p. 57. Write full sentences in your notebook or on It’s 
Learning.  

B Read: “The world’s oldest first grader” on p. 55-57 in Stages 8. Write: 
Viewpoints 2 on p. 57. Write full sentences in your notebook or on It’s Learning. 

C Read: “The world’s oldest first grader” on p. 55-57 in Stages 8. Write: A 
summary of the text “The world’s oldest first grader”. What is the text about? 
Write at least 8 sentences in your notebook or on It’s Learning. 

Naturfag 

 

 

Mål: Skrive en forsøksrapport. 

Lekse: Skriv forsøksrapporten til forsøk: “mentos og brus”. Innleveringsfrist fredag 30.09 

Samfunnsfag  

 

 
 

Mål: Kunne gi eksempler på at folk har kjempet for medbestemmelse og demokrati. 
Hold deg oppdatert på ukas nyheter!                                       

Lekse: Ingen lekse denne uka. Vi jobber videre med den amerikanske og franske 
revolusjon på skolen.  

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter.  

KRLE  
 

Mål: Vi lærer mer om Jødedommen 

Lekse: Gjør deg kjent med følgende begreper: Toraen, Kosher, Sabbat og Synagoge 

Tysk 

 

Mål: Jeg kan stave ord på tysk, hilse og si hade og svare på hvordan jeg har det 

Lekse: Øv deg på å stille spørsmålet “Wie geht’s?” og 3 ulike svar: Test deg selv ved å 
få noen hjemme til å spørre deg 😊  
 
Tirsdag uke 41 (etter høstferien) blir det en muntlig vurdering i det vi har lært 
til nå - mer informasjon blir gitt i timen uke 39 og lagt ut på itslearning  

Engelsk 
fordypning 

 

Mål: Kunne lese og forstå engelsk tekst 

Lekse: Les teksten “once you have tried it, you will be hooked!”, denne ligger på It’s 
Learning. Gjør skriftlig oppgave “5 Quick ones”. Leksa leveres på It’s Learning.  
 
 
 

Spansk 

 

Mål: kunne hilse, fortelle om seg selv, stille spørsmål til andre, tall (1-20), kunne bøye 
noen AR-verb  

Lekse: Øv på hvordan du bøyer verbet “Hablar” (å snakke)  
 
Yo hablo = jeg snakker 
Tú hablas = du snakker 
Él, ella, usted habla = han/hun/den/det/De snakker 
Nosotros hablamos = vi snakker 

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
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
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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


Vosotros habláis = dere snakker 
Ellos, ellas, ustedes hablan = de snakker  
 
NB! Prøve om det vi har gått igjennom tirsdag uke 41! Se målark på 
itslearning  
 

+ jobb 5 minutter på duolingo hver dag 😊  
KRØ Mål: Bedre kondisjon 

 Mandag - løpe Coopertest. 
Elever som har ulike skader og ikke kan løpe, tar med seg sykkel og 
hjelm. 
Husk gymtøy innesko og utesko 

Fysisk 
aktivitet og 
helse 

Mål: 
 

Lekse: Ta med utstyr til både inne og uteaktivitet da værmeldingene melder om  
svært ustabilt vær neste uke.  

Musikk  

Mål: 
 

Lekse:  

 

 


