Arbeidsplan 9B uke 37 og 38
UKE 37
Time/Dag
1.time
(08.3010.00)
2. time
(10.1011.10)
3. time
(11.4013.10)
4. time
(13.2014.20)
14.20
15.20

Mandag
7/9
Norsk
CB1-2

Matematikk
CB1-2
Musikk
CB1-2
Framføring
Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

Tirsdag
8/9
Matematikk
CB1-2
M8,
kartleggingsprøve
KRLE
CB1-2
Engelsk
CB1-2
UTDV
CB1-2

Onsdag
9/9
Norsk
CB1-2

Torsdag
10/9
Naturfag
CB1-2
Atomet

Fredag
11/9
Valgfag
(Teknologi/
fysisk/trafikk)

Kunst og
håndverk
K og H
Samfunnsfag
CB1-2

Mat og helse
Kjøkkenet

UTDV
CB1-2

Mat og helse
Kjøkkenet

Kroppsøving
Gymsal/ute

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag
Leksehjelp
K og H

UKE 38
Time/Dag
1.time
(08.3010.00)
2. time
(10.1011.10)
3. time
(11.4013.10)
4. time
(13.2014.20)
14.20
15.20

Mandag
14/9
Norsk
CB1-2

Matematikk
CB1-2
Øve til nasjonal
prøve
Musikk
CB1-2
Framføring
Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

Tirsdag
15/9
Matematikk
CB1-2
Nasjonal prøve
i matematikk
KRLE
CB1-2

Onsdag
16/9
Norsk
CB1-2

Torsdag
17/9
Naturfag

Fredag
18/9
Valgfag
(Teknologi/
CB1-2
periodesystemet fysisk/trafikk)

Kunst og
håndverk
K og H

Mat og helse
Kjøkkenet

UTDV
CB1-2

Engelsk
CB1-2

Samfunnsfag
CB1-2

Mat og helse
Kjøkkenet

Kroppsøving
Gymsal/ute

UTDV
CB1-2

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag
Leksehjelp
K og H

Informasjon
Foreldremøte: Foreldremøte for 9A, 9B og 9C holdes torsdag 16/9 kl. 19.00.
MAT OG HELSE: Elevene får i oppgave å ta med hjemmefra glass m/lokk i ulike størrelser.
Disse skal brukes til sylting av bær.
Nasjonale prøver
Det gjennomføres nasjonale prøver i lesing, matematikk og engelsk i denne perioden og neste.
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Sosialt mål:
Det er viktig at vi i disse tider overholder koronaregler, MEN, at vi også inkluderer og tar
vare på hverandre på en trygg og god måte.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fargekoder
Prøver
Innleveringer
Presentasjoner
Ekskursjoner

Norsk
Tema: Falske nyheter konspirasjonsteorier, grunnleggende ferdigheter
Mål:
Falske nyheter og konspirasjonsteorier.
Hvordan skille fakta fra meninger? Hva kjennetegner såkalte falske nyheter? Hvorfor lager noen
slike saker?
Øve grunnleggende ferdigheter i skriving og lesing.
Arbeidsmetoder:
Arbeid og prosjekt sammen med samfunnsfag, konspirasjonsteorier.
Muntlig framføring i uke 39.
Hjemmeoppgaver: forberede framføring. Lese i egenvalgt bok minimum 15 minutter hver dag.

Matematikk
Tema: Repetisjon
Mål: repetere, huske og kunne det du lærte i matematikk i 8.klasse
Du får et arbeidshefte med oppgaver som du skal jobbe med i uke 35, 36 og mandag i uke 37. Her
er det mange forskjellige oppgaver.
UKE 37: hvordan løse likninger med
en ukjent og repetisjon av brøkregler.
kartleggingstest M8.
Både del 1 og del 2 gjennomføres på tirsdag.
(Ta med passer.)

UKE 38: mandag: øve til nasjonal prøve.
Tirsdag: nasjonal prøve i matematikk

KRLE
Tema: Hinduismen
Mål:
Kunne forklare kjennetegn på hinduismen som trosretning.
Kunne fortelle om hinduismens oppfatning av verden, tid og verdens opprinnelse.
Kjenne til kulturelle uttrykk, og typiske trekk ved dagliglivet til en troende hindu.
Kjenne til noen av de mest kjente gudene i hinduismen.
Arbeidsmetoder:
Gjennomgang av Powerpoint, notater, lesing i boka og oppgaver.
Hjemmearbeid:
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ENGELSK
Tema: The Jewel in the Crown
Mål:
-Lære om indisk historie og kultur
-Uttale og staving
Uke 37
Fonetikk s.223
Grammatikk
«India is divided» tekst G s.212

Uke 38
Gandhi, tekst F s.210
Fonetikk
Melaskole.no:The story of an empire filmklipp om
Gandhi

Hjemmearbeid:
Lekse til tirsdag i uke 38:
Skriv et sammendrag av teksten «India is divided», lag underoverskrifter.
Lekse til tirsdag i uke 39:
Forklar med egne ord. Hvem var Gandhi, og hvorfor er han en kjent skikkelse i historien?
NB! Skriv på ENGELSK! Skriv 100-200 ord.

Musikk
Tema: Musikk for meg
Mål: utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av
musikalske virkemidler
Arbeidsmetoder:
Arbeidsoppgave på eget ark: «Min spilleliste»
Lag og presenter din egen spilleliste.
Hva hører du? Beskriv sangene med fagbegrepene.
Bruk fagbegrepene, tempo, melodi, rytme, vokal, og sjanger når du forklarer hva du synes om
sangen og hvorfor du liker dem og de følelsene de skaper.
Framføring i musikktimen 7/9 og 14/9.
Hjemmearbeid: Forberede til framføring

Samfunnsfag
Tema: Falske nyheter og konspirasjonsteorier
Mål:
Kunne gjenkjenne og avsløre falske nyheter og konspirasjonsteorier.
Kjenne til ulike konspirasjonsteorier og fortelle om en av dem.
Forstå hvordan konspirasjonsteorier og falske nyheter påvirker samfunnet.
Arbeidsmetoder:
Prosjektoppgave om konspirasjonsteorier, samarbeid med norsk. Oppgave med karakter.
Muntlig framføring i uke 39.
Hjemmearbeid:
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Naturfag
Tema: grunnleggende kjemi
Mål: Du skal vite hva dette er: partikler, atomer, grunnstoff, atomnummer, tomrom,
skallmodell, elektron, proton, nøytron, isotop, periodesystemet.
UKE: 37
Hjemmearbeid:
Fokusspørsmål side 13. Oppgave 1,3,4,5 og 6

UKE 38:
Hjemmearbeid:
Fokusspørsmål side 17. oppgave 1,2,3,4 og 5.

Kroppsøving
Tema: Orientering
Mål:


Kunne orientere seg utfra kart og kompass.
 Kunne gjennomføre et orienteringsløp
UKE 37
UKE 38
Orientering.
Orientering.
Husk å kle dere etter forholdene.
Husk å kle dere etter forholdene.

Spansk
Tema: Amigos uno capítulo 14 y 16
Mål:
Lære ord og uttrykk i forbindelse med ferie
Lære hvordan du forteller om været
Lære deg bøying av verv i presens
Lære deg bruken av ”Me gusta”
Repetere hilsninger og presentasjoner
Spørreord
UKE 37
Skrivetimer.
Skrive e-post om ferien din. Ta utgangspunkt i
tekstene vi har lest.
Leveres inn på itslearning innen onsdag i neste
uke.

UKE 38
Lekse til onsdag: Innlevering av e-post om
ferien din. Oppgaven delt ut i forrige uke.
Mandag:Muntlig aktivitet: hilsninger og
presentasjoner
-grammatikk: Me gusta/me gustan
Amigos dos s. 6. Lese og oversette
Arbeidsboka: s. 5 oppg. E
Lekse til onsdag:
Arbeidsboka s.4 oppg A, s.5 oppg D
Onsdag:
Amigos dos s. 7 m/ gloser-er,-ar,- og –ir verb.
Repetere, Arbeidsboka, s. 4 oppg. A y B
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Engelsk fordypning
Tema: Living life to the full
Mål:
-Kunne snakke om hva som er et godt liv
-Kunne snakke og skrive om sine mål og drømmer på engelsk
-Kunne snakke og skrive om problemer og løsninger
-Kunne skrive filmanmeldelser
UKE 37
UKE 39
Vi ser film i audi.øst
-Vi jobber med oppgaver til filmen.
+ filmanmeldelse.

Kunst og håndverk 9B
Tema: Tegneteknikk
Mål:
-lære å tegne forskjellige ansiktsuttrykk, og andre figurer i tegneseriestil.
-kunne følge mønster og instruksjoner.
Arbeidsmetoder: Individuell.
Ferdige produkter vil bli vurdert.

Valgfag
Fysisk aktivitet og helse
Uke 37: Trening av utholdenhet. Langkjøring. Elevene kan velge om de vil løpe eller sykle, men de
som sykler må ha hjelm.
Uke 38: Ballspill i skolegården

Teknologi i praksis
Prosjekt: «First Lego League»
Vi jobber med prosjektet. Bygger roboter og programmerer dem til å løse oppdrag.
www.hjernekraft.org

Årets oppdrag slippes 12.september!
Trafikk
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