
  

FROLAND SKOLE 

UNGDOMSTRINNET 

4820 FROLAND 

 

Ukas fokus: 

GI MINST EN POSITIV 

KOMMENTAR TIL EN 

MEDELEV HVER DAG. 

 

              

LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 36 

Mandag 31.august - fredag 4.september 2020 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Husk klær til kroppsøving, mandag og torsdag. Det er og en fordel å ha med 

en drikkeflaske med vann. 

 

Prøver: 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

36      

37 

 

    Nasjonal 
prøve lesing 

38      

39      
 

 

Fag Lekser 

Norsk 
 

 
 

Mål: Øve til nasjonal prøve 

Lekse:  

A  Tenk gjennom oppgave 1 og 2 s. 339 i utdelt hefte (BOKFINKEN). 

 Les Eros og Psyke s. 339-342 i utdelt hefte. 

 Gjør oppgave 3 s. 342 i heftet. 

B  Tenk gjennom oppgave 1 og 2 s. 339 i utdelt hefte (BOKFINKEN). 

 Les Eros og Psyke s. 339-342 i utdelt hefte. 

 Gjør oppgave 4-7 s. 342 i utdelt hefte. 
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Matematikk 

 

Mål: Bli kjent med titallsystemet. 

Oppgavene står på de utdelte heftene. Husk at du bare skal gjøre oppgavene til ett av 
nivåene. 

1 Oppgave 1.133 + 1.134 + 1.138 + 1.141 

2 
Oppgave 1.227 (velg ut 3 av regnestykkene som du skal gjøre) + 1.228 + 

1.230 + 1.232 

3 Oppgave 1.319 + 1.320 + 1.321 + 1.322 

 

Engelsk 
 

 

Mål: Se på forskjeller og ulikheter mellom norsk og noen engelskspråklige land 

A   Les teksten THE WORLD´S OLDEST FIRST GRADER, s. 55-57 i utdelt hefte 
(samme hefte som forrige uke). 

 Pugg glosene på s. 55. 

 Gjør oppgave 1 a – d s. 57. Skriv fullstendige svar i kladdeboka. 

B  Les teksten THE WORLD´S OLDEST FIRST GRADER, s. 55-57 i utdelt hefte 
(samme hefte som forrige uke). 

 Pugg glosene på s. 55. 

 Gjør oppgave 2 a - c  s. 57. Skriv fullstendige svar i kladdeboka. 

Naturfag Mål: Du skal kunne forklare energipyramide, nedbrytere og karbonatometskretsløp.  
 

Les side 14 – 20 i hefte du får utdelt på skolen. Skriv ned i skriveboka hva disse 
ordene betyr; energipyramide, nedbrytere og karbonatomets kretsløp.  

Samfunnsfag  
 

 
 

Mål: Hold deg oppdatert på ukas nyheter!                                                           

A Tenk over følgende spørsmål: Hva er grunnen til at det er viktig å lære om nettvett 
og bruk av kilder? Kan du gi noen eksempler på hva som kan skje hvis man ikke har 
kunnskap om dette?  
Forklar begrepene (dette skriver du ned i skriveboken din): deepfake og partisk. 

B  

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter.  

KRLE  

 

Tema: Religioner og livssyn i dag.  
 
Alle Les gul rute på s. 31 i boka.  

Svar deretter på spørsmålet: På hvilke måter kan en religion komme til uttrykk på? 
 

Tysk Mål: Kunne navn på de vanligste fargene. Kunne navn på noen klær. 

Alle Lekse til torsdag: Les og oversett C. Kleidung side 15. Gloser side 22 fra og med 
“die Hose” til og med “und”, ikke “Regenbogen”. 

Engelsk 
fordypning 

Mål: Vi jobber med tema rollemodeller 

Alle Vi fortsetter å jobbe med mini-prosjekt om rollemodeller. Husk å ha med 
skrivebok du jobbet med på torsdag i uke 35. Mini-prosjektet skal være ferdig i 
løpet av uka.  

Mål:   Kunne hilse, og kunne presentere seg på spansk. 
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Spansk Alle Lekse til torsdag: Les og oversett hele side 10. Det er viktig at du leser flere 
ganger! Les ordene sakte til du har “taket” på dem. Gloser side 112: Hvor er du 
fra? Fra, en by, som, nord, Hva/Hvilke? Språk, norsk, engelsk, spansk. 
Husk også å repetere bøyingen av hablar, comer og vivir i entall. 

KRØ Mål: 

Alle Vi er ute såfremt været tillater det. Rullering, frisbee, styrke, ballspill og 
friidrett.  

Fysisk 
aktivitet og 
helse 

Mål: 
 

Alle Vi er ute. Husk at dere kan bruke garderobene i fysisk aktivitet og helse. 

Musikk  

Mål: 
 

Alle  

 

 


