Time plan 8c
10B

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.3010.00

Matte
Felles areal
Jan

Norsk/
felles
Tonje

Valgfag

Engelsk
Felles
Marianne

Naturfag
Felles m
Tonje

10.1011.10

Engelsk
Felles
Marianne

Samfag
Felles
Tonje

Naturfag
Felles
Tonje

Norsk
Felles
Tonje

Krle
Felles
Tonje

11.4013.10

Gym.
Sykling –
husk hjelm

Matte
Felles areal
Jan

Norsk
Felles
Tonje

Språk/AF

13.2014.20

Kunst og H
Kog H.sal
Marianne

Gym
løping ute
Tonje

Musikk
Musikkrom
Tonje

10B

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.3010.00

Matte
Felles areal
Jan

Norsk
Felles
Tonje

Valgfag

Engelsk
Felles
Marianne

Naturfag
Felles eller
naturfagsro
m -Tonje

10.1011.10

Engelsk
Felles
Marianne

Samfunnsfag
Felles
Tonje

Naturfag
Felles
Tonje

Norsk
Felles
Tonje

Krle
Felles
Tonje

11.4013.10

Gym.
Basseng

Matte
Felles areal
Jan

Norsk
Felles
Tonje

Språk/AF

13.2014.20

Kunst og H
Kog H.sal
Marianne

Gym
Løping ute

Musikk
Musikkrom
Tonje

Natur og miljø:
TIP:Base c felles
Fysisk: gymsal

Natur og miljø:
TIP:Base c felles
Fysisk: gymsal

Eng:cb3
Spansk: felles
Tysk: cb 1-2
AF: Verksted

Eng:cb3
Spansk: felles
Tysk: cb 1-2
AF: Verksted

Samfag
utstilling
Tonje

Samfag
Felles
Tonje

Informasjon:
Nasjonale prøver i Engelsk: 19.09
Nasjonale prøver lesing: Onsdag 18 .09
Naturfag: ta med tre ulike stoffbiter a 3x3 cm hjemmefra til fredag 20 sept.
Norsk: Bokpresentasjon tirsdag og onsdag uke 39
Naturfag: Prøve 27 sept

Sosialt mål:


Tenk kritisk, se på valgmulighetene, vær oppmerksom på mulige konsekvenser og ta din
egen avgjørelse.
Ta gode beslutninger og vurder dine egne valg kritisk.

Det er ikke nok å ta en bestemmelse, man må også dette den i verk. (B.Ring)

Norsk
Tema:







Kunne skrive fagtekst
Repetere rettskriving og rettskrivingsregler
anmeldelser med fokus på bokanmeldelse, husk bokanmeldelse på egen bok uke 39
Lese nynorske tekster
Språklige virkemidler
Vi begynner med felles klasse bok – den enøyde uke 39

Uke 38
Lese i TXT heftet både bokmål og
nynorske tekster.
Språklige virkemidler: oppgaver på ark
Rettskriving og skriveregler med fokus på
tegnsetting, eget hefte
Fagartikkel: gjennomgå sjangeren
fagartikkel.

Uke 39

Fagartikkel: gjennomgå sjangeren fagartikkel
Fremføring bokanmeldelse tirsdag og onsdag
Torsdag; vi begynner på felles klassebok –
leselekser med loggskriving –

Lekse: Lese 15.min hver dag.

Musikk
Tema:
Mål:
 kunne redegjøre for bluesens historie.
 Skrive fagartikkel om en bluesartist og blues generelt
Arbeidsmetoder: Skrive fagartikkel og presentere muntlig en bluesartist.
Hjemmearbeid: jobbe med fagartikkel

Engelsk
Tema: In and out of school
Mål:
 lære om forskjellene mellom amerikanske, britiske og norske skolesystemer.
 Lære formen på ulike dikt og skrive dikt selv.
 Grammatikk: present simple.
 Lese og forstå ulike tekster om skole.
 Lyttetekster om skole
Uke 38

Uke 39

Intro til temaet
Lyttetekster; britiske norske/amerikanske elever
forteller
Amerikansk/britisk/norsk skolesystem
Muntlig oppgave: skoleuniformer

Text E + oppgaver til teksten
Text J + muntlig diskusjonsoppgaver

Homework: Les text E, p.38-40 til 18.09.19(8B) og 23.09.19(8C)

MATEMATIKK: TALL OG TALLFORSTÅELSE
MÅL:
- Løse et problem med regning ved å vurdere hvilken informasjon du trenger
- Finne ut hvilken regneart du bør bruke for å løse et problem
- Regne med de fire regneartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon)
- De matematiske begrepene sum, differanse, produkt, kvotient, ledd og faktor
- Gjøre overslag med de fire regneartene
- Navnet på forskjellige tall (naturlige tall, hele tall, partall, oddetall og primtall)

UKE 38

UKE 39

De fire regneartene

Oppsummering av de fire regneartene

Matematiske begreper - overslag

Prøve

Samfunnsfag
Tema:
Mål:
 Få kunnskaper om medbestemmelse og demokrati i skolen.
 Kunne forklare hva demokrati som styreform innebærer.
 Kunne forklare styreformen i Norge.
Arbeidsmetoder:
Kap.1 side 13 og kap.5 s.87. Vi jobber med oppgaver i timen.
Vi øver på begreper om demokrati, og dere vil få en test på dette på skolen på slutten av
perioden.
Lekser: Øve på begrepene til testen uke 41

Naturfag
Tema: Naturfag og vitenskap – forsøk, kunnskap og teknologi
Mål:
 Beskrive noen viktige kjennetegn ved naturvitenskapen
 Forklare hva vi mener med teknologi
 Fortelle om kjente forskere og oppfinnere
 Planlegge og gjennomføre forsøk for å teste hypoteser
 Skrive logg og rapporter fra forsøk
 Arbeide og bruke utstyr på laboratoriet på en trygg måte
UKE38
Vi avslutter kapittel 1 – skriver ned viktige
punkter, svarer på spørsmål – gjør oppgaver
tester ut hypoteser hjemme
Fredag: Forsøk – vi tester ut hvor brennbare
ulike tekstiler er– ta med tre ulike stoffbiter
a 3x3 cm hjemmefra til fredag 20 sept.

UKE
Forbereder oss til prøve fredag, hva skal vi
kunne

Prøve fredag 27.sept

Lekse: teste ut hypotese hjemme- skriv ned resultatet og presenter for klassen
Lese til prøve fredag 27 sept

Kunst og håndverk
Tema: Diorama
Mål: skape et utsnitt av en verden i en eske ved bruk av sammensetning av ulike materialer.
Arbeidsmetoder: Vi fortsetter på prosjektene våre. Husk at ingenting av selve esken inni
skal synes, bruk tid til detaljer og vær nøye når du jobber.
Innlevering + vurderingssamtale i uke 42 og 43

Kroppsøving
Tema:
Mål:
 bruke nærområde til fysisk utfoldelse, utholdenhetstrening,
 flyte på mage/rygg
 crawl beinspark og armtak
 dykke
UKE 38
UKE39
Mandag: Sykling – husk hjelm – uten hjem
Mandag: Basseng
må man gå
Tirsdag: løping – ute – vi testerløpekondisen
vår på banen.
Tirsdag: Løping – ute
Lekse: Varm opp og løp 7 intervaller a 20 sek tre dager denne uka -

Finsk
Tema: Friluftsliv
Mål: Kunne lese og oversette tekster om friluftsliv
Kunne lage tankekart og gjenfortelle en tekst
Kunne skrive om sine egne turer ut i naturen

UKE
Les teksten Melomaan på side 45 i
Luontoon retkelle boka
Lag et tankekart og gjenfortelle teksten
Vurdering: flyt og uttale.

UKE 39
Finsk timene på torsdag den 26 og fredag
den 27. 09. går ut. Eleven skal lese teksten
Syyslomasuunnitelmia på 52. og svare på
spørsmålene på arket.
Lekse til 11.10. Skriv en tekst om hobbyer
eller friluftsliv. Teksten skal være på 80120 ord
Samisk 8

Mål: lese, oversette og forstå enkle tekster
- Ulikestavelsesverb leat og bálkestit
- Kasus- nominativ, akkusativ/ genitiv, lokativ og illativ i entall og flertall
- Å ha = lokativ +s
- Personlig pronomen i nom, akk/gen og lok
UKE 38
UKE 39
Giella sámis I
Giella sámis I
Kap.2
Kap.2
+ arbeidsoppgaver
+ arbeidsoppgaver
LEKSE til neste time: Bøye verbet LEAT og bálkestit

Deutsch
Tema: Presenter deg selv
Mål:
Kunne stille enkle spørsmål ved å bruke spørreordene wie, was, wo
Kunne si litt om sin nærmeste familie på tysk (yrker, hobbyer…)

WOCHE 38
Spørreordene
Text 2B, Seite 30
Aufgabe 8, Seite 32

WOCHE 39
Kein deutsch

