Arbeidsplan 9B uke 7 og 8
UKE 7
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
15/2
Norsk
CB1-2

Tirsdag
16/2
Matematikk
CB1-2

Onsdag
17/2
Norsk
CB1-2

Matematikk
CB1-2

KRLE
CB1-2

Musikk
CB1-2

Engelsk
Innlevering,
muntlig
UTDV
CB1-2

Kunst og
håndverk
K og H
Samfunnsfag
CB1-2

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

Torsdag
18/2
Fagdag

Fredag
19/2
Valgfag
(Teknologi/
«Skyttergravskrig, fysisk/trafikk)
vinter»
UTDV
CB1-2
Oppmøte på
Skistadion
Kroppsøving
Gymsal/ute

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag
Leksehjelp
K og H

UKE 8
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
22/2
Norsk
CB1-2

Tirsdag
23/2
Matematikk
Test i Pytagoras

Matematikk
CB1-2

KRLE
CB1-2

Musikk
CB1-2

Engelsk
CB1-2

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

UTDV
Innlevering
musikk

Onsdag
24/2

Torsdag
25/2

Fredag
26/2

Vinterferie!

Informasjon
 Torsdag 18.februar: Fagdag for hele trinnet. «Skyttergravskrig om vinteren».
o Møt opp ved skistadion kl. 08.40
 Ha med egen SPADE, godt merket
 Varme klær og sko for å være ute i snøen hele dagen
 Gjerne ekstra buff, votter og ullsokker
 Mat og drikke, gjerne grillmat, vi lager bål
 Vedkubbe
 Sitteunderlag
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Sosialt mål:
Samarbeid. Kunne jobbe på lag med dine medelever. Kunne jobbe sammen med medelever du
ellers ikke er så mye sammen med.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fargekoder
Prøver
Innleveringer
Presentasjoner
Ekskursjoner

Norsk
Tema: Grammatikk og grunnleggende ferdigheter i hovedmål og sidemål
Mål:
Grunnleggende ferdigheter i skriving
Grammatikk i hovedmål og sidemål
Skrive korte tekster på skolen
Uke: 7
UKE: 8
Jobbe med grunnleggende ferdigheter i lesing
Jobbe med grunnleggende ferdigheter i lesing
og skriving.
og skriving.
Oppgaver og tekster blir gitt timene.
Oppgaver og tekster blir gitt timene.
Hjemmearbeid: lese minst 15 minutter i egen bok hver dag.

Matematikk 9B
Tema: Geometri Pytagoras
Mål: Du skal kunne regne med Pytagoras.
Du skal kjenne til egenskapene til en 30-60-90 grader trekant og en 45-45-90 graders trekant og
regne med Pytagoras for å finne sidene i trekantene.
Uke 7:
UKE 8:
Oppgaveløsning med Pytagoras
Tirsdag 23.februar test i matematikk: Pytagoras.
Husk linjal og kalkulator.
Hjemmearbeid: Du må ha linjal, blyant, viskelær og kalkulator til hver mattetime.
Matematikk 9BC – Tommy sin gruppe
Tema: Geometri Pytagoras + Grunnleggende ferdigheter
Mål:
Du skal kunne regne prosentreging med rabatt
Du skal kunne regne med Pytagoras.
Du skal kjenne til egenskapene til en 30-60-90 grader trekant og en 45-45-90 graders trekant og
regne med Pytagoras for å finne sidene i trekantene.
Uke 7:
UKE 8:
Innføring – Grunnleggende ferdigheter og
Mandag: Rette innføring, og jobbe mot prøven i
pytagoras.
morgen tirsdag 23. februar.
Leveres etter timen på tirsdag
Tirsdag 23.februar test i grunnleggende
Bruke ressursene i itslearning
ferdigheter og pytagoras
Husk linjal og kalkulator.
Hjemmearbeid: Du må ha linjal, blyant, viskelær og kalkulator til hver mattetime.
Jobb med kikoraoppgaver
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Engelsk
Tema: The Emerald Isle s.150-173
Mål:
-Kjenne til irsk historie, og konflikten mellom irer og engelskmenn.
Uke 7:
Limericks
The Empty steps
Hjemmelekse:
Muntlig innlevering:
filmreview, sendes inn på itslearning innen
tirsdag 16/2 kl.23.59

UKE 8:
Grammar
«Bloody Sunday»
Hjemmelekse:

Samfunnsfag
Tema: I diktaturenes skygge
Mål:
Hvordan Stalin fikk makten i Sovjet.
Industrialisering og kollektivbruk i Sovjet.
Hvordan kommunismene ville styre landet.
Hvordan Mussolini fikk makten i Italia.
Hvordan fascistene ville styre landet.
Gjennomføre skyttergravskrig med og mot medelever.
Uke 7:
UKE 8:
Historie, kapittel 6
Historie, kapittel 6
Begrep å lære denne perioden: krystallnatten, diktaturstat, Nürenberglovene, militarisering,
industrialisering.
Praktisk læring: fagdag torsdag 18/2 «Skyttergravskrig om vinteren». Vis hva du har lært!
Naturfag
Tema: elektrisitet
Mål: lære å bruke opp riktig mengde reststrøm
Kunne forklare hva elektrisk strøm, spenning og resistans er og kjenne måleenhetene for dem.
Tegne og koble enkle elektriske kretser
Forklare forskjellen på serie- og parallellkobling.
Uke 7:
UKE 8:
Nytt kapittel: Elektrisitet.
9 B: vinterferie på torsdag.
Du skal lære hva strøm, spenning og resistans
Du skal lære hva strøm, spenning og resistans
er. Kapittel 4, side 100 – 105.
er. Kapittel 4, side 100 – 105.
9B: jobber med side 105-110.
Hjemmearbeid:
KRLE
Tema: Kristendommen kap 4
Mål:
- Ha kjennskap til ulike syn på Bibelen
- Kjenne hovedtrekk i kristendommens historie fra 1500-tallet og frem til i dag
Uke 7:
UKE 8:
Vi jobber med side 107-109 i Horisonter 9, ulike Vi jobber med side 110-114 i Horisonter 9,
måter å lese bibelen på.
Kristendommens historie.
Hjemmearbeid:
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Prøve i temaet etter vinterferien.
Musikk
Tema: Protestsanger
Mål:
- kunne forklare hvordan musikk/sanger og protester har påvirket hverandre
- Kjenne til ulike sanger som er knyttet til forskjellige protester (krig, klassekamp,
menneskerettigheter mm)
Uke 7:
UKE 8:
Gruppeoppgave: lage musikkvideo.
Gruppeoppgave: lage musikkvideo.
Innlevering tirsdag 23/2.
Hjemmearbeid:
Forberede gruppeoppgave, lage musikkvideo. Finne/lage utstyr/kostymer til innspilling.
Innlevering av gruppeoppgaven, musikkvideo: tirsdag 23/2.

Mat og helse
Tema: Sunt kosthold
Mål:
- Lage mat som gir grunnlag for god helse
- Kjenne til hvilke næringsstoffer som kroppen trenger
- Drøfte hvordan kosthold og helse henger sammen, og kunne si noe om hvor bra eget
kosthold er i forhold til det å ha en god helse
Uke 7:
UKE 8:
Toast og grillpølser på bål.
Forberedelse til «sundt måltid»
Kroppsøving
Tema: Dans/ kroppsbeherskelse
Mål:
 Kunne stå på hode, framoverrulle
 Kunne fiksere og balansere kroppen
Uke 7:
UKE 8:
Kroppsbeherskelse
Kroppsbeherskelse
Husk å kle deg godt til uteaktiviteter!
Kunst og håndverk
Tema: Geriljabroderi
Mål:
-tegne eget broderimønster
-følge mønsteret og brodere dette på aidastoff.
-montere broderiet
Uke 7 og 8
Vi jobber med geriljabroderi
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Spansk
Tema: Genitiv, refleksive verb og spansktalende land
Mål:
 Lære bruk av refleksive verb
 Lære bruk genitiv- s på spansk
 Kunne bruke riktig pekeord: este, esta, estos og estas riktig
 España, Chile, Argentina, Cuba
Uke 7:
UKE 8:
Mandag:
Mandag:
Rutinas diarias: skrive og levere inn etter mønster fra Vi starter opp et arbeid om Spania,
forrige uke. Leveres på slutten av timen til
Argentina, Chile og Cuba. Nærmere
godkjent/ikke godkjent.
informasjon kommer.
onsdag: prøve refleksive verb og pekeord bruk quizlet
Oppgaver om genitiv på ark deles ut.
Hjemmearbeid: Øve til prøven
Engelsk fordypning
Tema:Let’s og to the USA
Mål:
Kjenne til byer, stater, severdigheter, historie, kjente personligheter, skole og kultur i USA.
Uke 7
Two American Teenagers- Two American Cities
Washington DC
Typical American Life
Hjemmearbeid:

UKE 8

Fysisk
Tema: Vinteraktiviteter
Mål: Lek og aktivitet med ski og skøyter.
Uke 7:
Ski/ skøyter. Melding om hva og hvor kommer
på its learning

UKE 8:
Vinterferie.

Teknologi i praksis
Koding
Mål:
Lære om koding gjennom utforsking og utprøving. Jobbe med koding på PC.

Trafikk – Morten sin gruppe
Mål:
-

Kjenne til riktig plassering i trafikken

Uke 7:
Jobber med innleveringsoppgave om «Plassering i
trafikken» på skolen. Se IL for mer informasjon.
Oppgava skal leveres senest fredag 5. mars på IL

UKE 8:
Vinterferie. Ingen undervisning.
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