ARBEIDSPLAN 9A

_______________________________

Timeplan uke 41
MANDAG 7/10

TIRSDAG 8/10

ONSDAG 9/10

TORSDAG 10/10

FREDAG 11/10

Norsk

Mat & helse
Fårikål

Matematikk

Engelsk

Gym

Norsk
Twitternoveller

Mat & helse
Tilslørte
bondepiker

K/H

Språk/arbeidsliv

Matematikk

Samfunnsfag

Norsk

Valgfag

Musikk

Naturfag

Språk/arbeidsliv

KRLE
Kapittelprøve

Utdanningsvalg

08.30 – 10.00
10.10 – 11.10
11.10 – 12.10
11.40 – 13.10
13.20 – 14.20

Fargekoder Prøver

Presentasjoner Innleveringer Ekskursjoner

INFO:
Husk sko og hårstrikk til M&H!
Leksehjelp hver tirsdag 14.20 – 15.50. K/H rommet 

Norsk
Tema: Argumenterende tekster – debattartikkel
Nynorsk - rettskriving
Mål:
- gjenkjenne ulike måter å argumentere på i tekster
- gjenkjenne de retoriske appellformene i tekster
- argumentere og begrunne meningene dine i egen skriving
UKE 41:
Mandag 7/10: Oppstart argumenterende tekster. PP +
kopihefte. Eksempeltekst: Hundeposer
Nynorsk: Substantiv (hefte)
Lekse til tirsdag 8/10: Oppgave 1-5 s 322 i
nynorskheftet
Tirsdag 8/10: Argumenterende tekster. Debattartikkel.
Eksempeltekst: Ungdom har også en stemme +
oppgaver
Nynorsk: Leksesjekk! Substantiv – fortsettelse.
Engelsk
Tema: England
Mål:
- Kjenne til de ulike delene av the UK.
- Kunne presentere fagstoff foran klassen.
UKE 41
The UK – introduksjon av lærer.
Klassen blir delt inn i grupper og skal presentere sitt land som en del av the UK.
Gruppa skal lage en powerpint presentasjon som skal presenteres for klassen i uke 43.

Matematikk
Tema: Potensregning, kvadrattall, kubikktall
Mål:
- Kunne regne med potenser
- Lære seg kvadrattallene
- Kunne forklare hva kvadratrot er
- Kunne kjenne igjen, bruke og regne med kubikk tall
- Kunne skrive og regne med store og små tall på standardform
- Kunne regne med tierpotenser i praktiske situasjoner
UKE 41
- Teori
- Oppgaver blir utlevert i timene
* Pensum s. 28 – 52, Maximum 9

Samfunnsfag – samfunnskunnskap
Tema:
Mål:
Å kunne forklare hovedprinsippene i FN-pakta, FNs menneskerettighetserklæring, og hvorfor FN ble
opprettet.

UKE 41
Mandag 7/10: FN
Boka s 191 – 199 + Husker du? s 196 og 199
Lekse til mandag 14/10: Husker du? s 196 og
199
Naturfag
Tema: Grunnleggende kjemi
Mål:
- kunne forklare atomenes oppbygging, og hva som skjer når atomer slår seg sammen
- kunne vurdere egenskaper og forbindelser ut fra periodesystemet
- planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner og foreta analyse av
ukjent stoff
UKE 41
- Repetisjon til prøve i kapittel 1 –
grunnleggende kjemi
-> Oppgaveløsning, diskusjon, gruppearbeid
KRLE 9A
Tema: Hinduismen - Buddhismen
Mål: lære om Buddhismen, grunnleggelsen og sentrale trekk ved Buddhismens historie.
UKE 41
Kapittelprøve kapittel 1; Hinduismen
Les s. 39 «Fra prins til munk» til neste uke

Musikk
Tema: Musikk og følelser
Mål:
 Bruke musikkfaglige begreper i presentasjon av egenvalgt musikk
UKE 41
Opphavsrett
Går igjennom leksen fra uke 39
Begreper
Begynne skriveoppgave om opphavsrett
Husk å lagre på It’s Learning eller på minnepenn

Mat og Helse
Tema: Norsk tradisjonsmat
Mål: En selvskreven rett i mange norske hjem nå på høsten er Fårikål. Vi skal lære å kunne
tilberede Norges nasjonalrett påfølgende en tradisjonell dessert, tilslørte bondepiker.
UKE 41
Hovedrett: Fårikål
Dessert: Tilslørte bondepiker
Kroppsøving
Tema:





Kjenne til grunnlegende regler i basketball
Kunne gi pasninger, dribler og skyte
Kunne delta på forskjellige styrketreningsøvelser med egen kropp som belastning.
Kunne praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre gode

UKE41
Basketball i gymsalen- husk innesko!

Spansk
Tema: Mi hermano ha desaparecido
Mål:
- Lære bruk av adjektiv
- Repetisjon av tallene 1 - 100
UKE 41
Jobbe med oppgaver til kapitel 2, og
oppstart av kapitel 3.

UKE

Tysk
Tema: Film
Mål:
Skrive egne replikker til skuespill
Gjøre om et kjent eventyr til egen kortfilm
Woche 41
Vi jobber videre med manus og filmatisering av eventyret.
Ferdig senest torsdag i neste uke (uke 42).

Engelsk fordypning
Tema: Skriving og vokabular
Mål: forbedre skriftlig tekst og arbeid ut ifra tilbakemeldinger.
- Bruke ordbok til å utbedre egen tekst
- Kunne gå gjennom eget arbeid og forbedre
UKE 41
Vi går gjennom teksten dere har fått
tilbakemelding på og skriver fornyet versjon
med tilbakemeldingene dere har fått.

UKE 42
Vi går gjennom innlevet analyse av
sangteksten «In the Ghetto».

Kunst og håndverk
Tema: Ståltråd, metall 3D form
Mål: Du skal i denne oppgaven lage ditt eget lille insekt i stål, i ulike farger. Du skal
utforske 3D form og teknikk med ståltråd.
-

Du skal kunne forme et insekt i 3D form.
Du skal kunne skape et gjenkjennelig insekt i ståltråd med detaljer.
Du skal kunne tegne et insekt med utgangspunkt fra en flora.
Du skal kunne vise formforståelse og utvikle tekniske ferdigheter i arbeid med metall og
ståltråd.

UKE 41 - 45
Prosjektet varer fra uke 41 til uke 45. Dere fortsetter fortløpende med prosjektet disse ukene med
veiledning underveis.
Innlevering: uke 45, 8.november

Valgfag
Fysisk aktivitet og helse
Styrketrening.

Gymsalen.

Natur, miljø og friluftsliv
Ta med klær til å være ute.
Nærmere beskjed om innhold kommer.
Trafikk valgfag
Jobbe videre med reflekskampanjen

