
 FROLAND SKOLEKOMMUNE 

UNGDOMSSKOLE 

4820 FROLAND 

 

Ukas fokus: 

Hvordan kan du 

påvirke andre på en 

positiv måte? 

 

                                               LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 9 

                    Mandag 1. - fredag 5.mars 2021 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

E-post: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  

 
Kontaktinformasjon til kontaktlærerne på 8.trinn: se skolens 

hjemmeside.  

  

Det blir ikke svømming for 8B denne uken. Sam Eyde bruker 

svømmehallen. Ta med klær til å være i gymsalen. 

 
Uke 10: Elevstyrt utviklingssamtale. Se egen innkalling. 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9    Prøve i 

fremmed-

språk 

 

10   Matteprøve   

 

 

Fag Lekser 

Norsk 

 
8C: Lesetime 
hver torsdag. 

Husk boka di! 

Mål: kunne gi eksempler på ord fra alle ordklassene og fortelle hva som 

kjennetegner dem.  

Lekse: Repeter ordklassene i tabellen, s. 71. Lag din egen tabell i et dokument 

på dataen eller i boka. Gjør oppg. 5 s. 71. Hvis det er noen ord du ikke klarer å 

plassere, skriver du dem inn under tabellen.  

Dette jobber vi med på skolen: Vi jobber med ordklasser, kap. 5 i Fabel.  

 

 

Matematikk 

 

Mål: Kunne grunnleggende regneregler for algebra og ligninger. 

1 Gjør 4 valgfrie oppgaver fra side 234-235 i grunnboka. Dette er 

repetisjonsoppgaver fra kapittel 3 og god øving til matteprøven i uke 

10. 

2 Gjør 4 valgfrie oppgaver fra side 234-235 i grunnboka. Dette er 

repetisjonsoppgaver fra kapittel 3 og god øving til matteprøven i uke 

10. 
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3 Gjør 4 valgfrie oppgaver fra side 234-235 i grunnboka. Dette er 

repetisjonsoppgaver fra kapittel 3 og god øving til matteprøven i uke 

10. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Siste del av kapittel 3 (sette prøve på ligninger og tekstoppgaver som skal løses 

som ligninger) + repetisjon av kapittelet. 
 

Engelsk 

 

 

Mål: Vi begynner med et nytt emne i Stages 8: School’s Out. 

Alle Dersom noen ikke har gjennomført skuespillet av ulike grunner – skal 

gruppen være klar til å gjennomføre det i uke 9. 

A Les diktet “What Can You Do With a Football” på s. 146 i Stages 8. 

Gjør oppgave 1, s 247 og lag en liste med alle sportene du kan (på 

engelsk). 

B Les diktet “What Can You Do With a Football” på s. 146 i Stages 8. 

Gjør oppgave 4 (Creative Corner), s. 147 i stages 8. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Stages 8: Schools Out. 

Naturfag 

 

Mål: Vite hvordan grunnstoffene er organisert i periodesystemet 

A Les side 149-152 og gjør oppgave 1 og 14 på side 167. 

B Les side 149-152 og gjør oppgave 2 på side 167. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Side 149-152 – periodesystemet 

Samfunnsfag  

 

Mål: Hold deg oppdatert på ukas nyheter!         

Vi avslutter tema om Napoelonskrigene med å snakke litt om Napoleonskrigenes 

konsekvenser for Norge.  
NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter.                                                     

Finn ut hva diktet om Terje Vigen handler om – skriv en kort forklaring. 

Dere kan finne informasjon på internett eller Kosmos s. 177. 

Dette jobber vi med på skolen:  

Avslutningen av Napoleonskrigen – dokumentar og Kosmos 8.  
KRLE  

 

 

Mål: ha kjennskap til fortellinger som jødedom, kristendom og islam har 

felles. 

Alle Ingen lekser denne uken, kun en time i KRLE. 

Dette jobber vi med på skolen: Denne uken har vi kun en time i KRLE. Vi 

jobber med Det gamle testamentet, kap. 3 i Store spørsmål. 

Tysk 

 

Mål: Test i måloppnåelse. 

Skriftlig prøve på torsdag: Dette må du kunne: 
- Uttrykke klokketidene. Side 74 

- Tyske navn på dyr, entall, med den bestemte artikkelen. Side 89 

- Tekst B side 88 og tekst C side 90. 
- Bøye og bruke sterke og svake verb i presens. Side 227-233. 

Dette jobber vi med på skolen: 
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Engelsk 

fordypning 

 

Mål: Kunne formidle informasjon om tekster/filmer vi har sett på skolen. 

Skriftlig prøve på torsdag: 

Pensum: Prinsesse Diana, Mahatma Gandhi, Matt Groening, Micheal Oher (Blind 

Side). Dere kan finne informasjon i Om the Move 137, 141 og 146-147 (Oher: Film 

– sjekk internett eller notatark dere skulle skrive under filmvisning).  

Dette jobber vi med på skolen: 

 

 

Spansk 

 

Mål: Test i måloppnåelse. 

Prøve på torsdag. Dette må du kunne: 

 Verbene hablar, comer, vivir, ser, estar, tener og querer. 

 Fargene 

 Tall til 100 

 Ukedagene og månedene og dato.  

 Matretter, frukt og grønt (kap.7) 
 
Dette jobber vi med på skolen: 

Vi øver til prøven. 

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

Dette jobber vi med på skolen: 

Mandag:                                                               Torsdag: 
8A og 8B: Basistrening og fotball                    8A og 8C: Dans 
8C: Gåtur                                                              8B: Innebandy 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: Være i bevegelse. Øve på å organisere aktiviteter for andre. 

Grupper som skal gjennomføre opplegget sitt: 

Gruppe 5: Torjus, Kamilla, Julian og Victoria M. 
Gruppe 6: Gabriel, Tuva, Jonas S. og Ingrid 

 

 


