Arbeidsplan 9B uke 35 og 36
UKE 35
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
24/8
Norsk
CB1-2

Tirsdag
25/8
Matematikk
CB1-2

Matematikk
CB1-2

KRLE
CB1-2

Musikk
CB1-2

Engelsk
CB1-2

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

UTDV
CB1-2

Onsdag
26/8
Norsk
CB1-2
Kunst og
håndverk
K og H
Samfunnsfag
CB1-2

Torsdag
27/8
Turdag
Møt på skolen
som vanlig. Ta
med vedkubbe,
mat og drikke.

Fredag
28/8
Valgfag
(Teknologi/
fysisk/trafikk)
UTDV
CB1-2
Kroppsøving
Gymsal/ute

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag
Leksehjelp
Basen

UKE 36
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
31/8
Norsk
CB1-2

Tirsdag
1/9
Matematikk
CB1-2

Onsdag
2/9
Norsk
CB1-2

Torsdag
3/9
Naturfag
Naturfagssalen

Matematikk
CB1-2

KRLE
CB1-2

Mat og helse
Kjøkkenet

Musikk
CB1-2

Engelsk
CB1-2

Kunst og
håndverk
K og H
Samfunnsfag
CB1-2

Fredag
4/9
Valgfag
(Teknologi/
fysisk/trafikk)
UTDV
CB1-2

Mat og helse
Kjøkkenet

Kroppsøving
Gymsal/ute

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

UTDV
CB1-2

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag
Leksehjelp
Basen

Informasjon
 MAT OGG HELSE: Elevene får i oppgave å ta med hjemmefra glass m/lokk i ulike
størrelser. Disse skal brukes til sylting av bær.
 Torsdag 27/8: turdag for trinnet. Ha på klar for å gå ute hele dagen. Ta med en
vedkubbe, mat og drikke.
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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. – Ta vare på dem rundt deg.

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

Fargekoder
Prøver
Innleveringer
Presentasjoner
Ekskursjoner

Norsk
Tema: Falske nyheter og kritisk medieforståelse
Mål:
Falske nyheter og kritisk medieforståelse
Hvordan skille fakta fra meninger? Hva kjennetegner såkalte falske nyheter? Hvorfor lager noen
slike saker?
Arbeidsmetoder: Gjennomgang av medietilsynets nettside om falske nyheter.
Power-point med oppgaver ,-diskusjon.
Jobbe på nettet og lage eksempler på falske nyheter og hvilke konsekvenser disse vil ha for oss
mennesker.
Hjemmeoppgaver:

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 og 36. Her er det mange
forskjellige oppgaver.
UKE 35: arbeid med oppgaveheftet.
UKE 36: gjennomgang av oppgaveheftet.
Hjemmeoppgaver: gjør alle de oppgavene du
Hjemmeoppgave: Du må markere oppgavene
klarer i heftet.
du ikke forstår så du får hjelp til å løse dem.

Engelsk
Tema: The Jewel in the Crown
Mål: Lære om indisk historie og kultur
Uttale og staving
Arbeidsmetoder:
Uke 35: Skriv en tekst om hvordan sommerferien din har vært på engelsk. Skriv om forventningene
dine til dette skoleåret.
Vi jobber med side 204 og 205 – introduksjon om India. Gjør oppgave 1,2 og 3 .
Powerpoint intro.
Side 212: India is divided. Les og oversett. Fortell om innholdet.
Fonetikk L2 og L3.
Hjemmearbeid: Gjør ferdig oppgavene.
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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.
Arbeidsmetoder:
Gjennomgang av Powerpoint, notater, lesing i boka og oppgaver.
Hjemmearbeid:

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.
Hjemmearbeid: Finne sangene som betyr noe for deg.

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 påvirkersamfunnet.
Arbeidsmetoder:
Power Point, klassediskusjon, oppgaver. Oppgave med karakter.
Hjemmearbeid:

Naturfag
Tema: grunnleggende kjemi
Mål: Du skal vite hva dette er: partikler, atomer, grunnstoff, atomnummer, tomrom, skallmodell,
elektron, proton, nøytron, isotop, periodesystemet.
UKE: 35
Hjemmearbeid:
Fokusspørsmål side 13. Oppgave 1,3,4,5 og 6

UKE 36:
Hjemmearbeid:
Fokusspørsmål side 17. oppgave 1,2,3,4 og 5.
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Kroppsøving
Tema: Løp, hopp og kast
Mål:
 Kunne løpe på en mest mulig hensiktsmessig måte ut fra distansen man skal løpe.
 Kunne kaste ball på en hensiktsmessig måte
 Kunne hoppe lengde på en mest mulig hensiktsmessig måte
UKE 35
UKE 36
Løp hopp og kast. Ute.
Løp hopp og kast. Ute.
Kle dere etter forholdene.
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
UKE 35
UKE 36
Leseboka s. 58-61 og s. 68-69 (kopi fra 8. kl
Skrivetimer.
boka)
Skrive e-post om ferien din. Ta utgangspunkt i
-Oppgaver fra arbeidsboka-deles ut
tekstene vi har lest.
-Lære deg uttrykkene s. 61
Leveres inn på itslearning innen onsdag i neste
uke

Valgfag
Fysisk aktivitet og helse
Uke 35: Trening av utholdenhet. Intervalltrening.
Uke 36: Trening av utholdenhet. Langkjøring. Elevene kan velge om de vil løpe eller sykle, men de
som sykler må ha hjelm.
Teknologi i praksis
Prosjekt: «First Lego League»
Vi jobber med prosjektet. Bygger roboter og programmerer dem til å løse oppdrag.
www.hjernekraft.org
Trafikk
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