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Timeplan Uke 7

Informasjon:

1.

Norsk

Norsk

Klassens time

Norsk

Norsk

2.

Norsk

Engelsk

Krle

Engelsk

Engelsk

3.

Krle

Matte

Matte

Matte

Matte

4.

Musikk

Samfunnsfag

Samfunnsfag

KRØ

5.

Naturfag

Leksehjelp

Samfunnsfag

Kunst&håndv.

6.

Naturfag

Kunst&Håndverk

Kunst&Håndv.

Mat&Helse

Mat & Helse denne uka.
Lekser leveres i oddetallsbok denne
uka
Helsesykepleier kommer til torsdag
Ha på deg varmt tøy. Det er kaldt
ute i friminuttene

Ukas mål:
Norsk: Jeg kan navnet på forskjellige filmsjangere. Jeg kan skrive en refleksjonslogg om en film jeg har sett.
Jeg må øve til prøven i kapittel 6.
Engelsk: I can talk about the Native Americans, their culture, the tribes, their way of living in America and so on... I can
present one of the 50 states
Matte: :
- Kunne tegne søyle- og linjediagram
- Kunne finne typetall, median og gjennomsnitt
- Kunne finne sannsynlighwten og finne alle muligheter når flere ting kombineres

Lekser
Tirsdag
Norsk: Skriv ned titlene på fem filmer du har sett. Bestem hva slags sjanger filmene tilhører; komedie, drama,
action, skrekk, dokumentar osv
Matte: gjøre oppg.80 og 81 s.69.
Engelsk: Make a simple drawing of a native American and write 5 sentences about the natives.
Onsdag
Matte: gjøre oppg.82 s.70.
Mat og Helse de tre siste timene
Torsdag
Norsk: Skriv en refleksjonslogg til en film du har sett
Matte: gjøre oppg.83 s.70.
Engelsk: Engelskprøve med fokus på kapittel 4
Fredag
Norsk: Norskprøve: Fokus på kapittel 6 i 6B-boka
Matte: gjøre oppg.84 og 85 s.70.
Engelsk: Make a presentation of an American state you like ( Florida?) Follow the pattern(mønster) on page 136
Important words: Focus on words from chapter 4
Learn 5 irregular verbs: sell - sold - sold, send - sent - sent, speak - spoke - spoken, swim - swam - swum, take - took -taken



