Time plan 8c
10B

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.3010.00

Matte
Felles areal
Helge

Turdag. Møt
opp til vanlig
tid – se egent
skriv

Valgfag

Engelsk
Felles
Marianne

Naturfag
Felles m
Helge

10.1011.10

Engelsk
Felles
Marianne

Naturfag
Felles
Helge

Norsk
Felles
Tonje

Krle
Felles
Tonje

11.4013.10

Gym.
Basseng/gym
sal

Norsk
Felles
Tonje

Språk/AF

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

Vi går til
Silstadhaugen.

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

Samfag
Felles
Tonje

13.2014.20

Kunst og H
Kog H.sal
Marianne

Musikk
Musikkrom
Tonje

10B

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.3010.00

Matte
Felles areal
Helge

Norsk/
felles
Tonje

Valgfag

Engelsk
Felles
Marianne

Naturfag
Felles m
Helge

10.1011.10

Engelsk
Felles
Marianne

Samfag
Felles
Tonje

Naturfag
Felles
Helge

Norsk
Felles
Tonje

Krle
Felles
Tonje

11.4013.10

Gym.
Basseng/gym
sal

Matte
Felles areal
Helge

Norsk
Felles
Tonje

Språk/AF

13.2014.20

Kunst og H
Kog H.sal
Marianne

Gym
Gymsal
Tonje

Musikk
Musikkrom
Tonje

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

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

Samfag
Felles
Tonje

Info:






Velkommen til ungdomsskolen og nytt skoleår!
Tirsdag 20/8: Turdag. Vi skal være ute og gå tur hele dagen. Husk å ha på klær og sko for å
være ute.
Husk å finn en nyhet til hver samfunnsfag time – du velger selv hva slags nyhet
Vi bestemmer en bli kjent ettermiddag, vi skal gjøre ulike aktiviteter sammen, spise og hygge
oss – hvilke dag passer for de fleste?
8c lager en plan til klassekasse – kan dere arrangere ball for mellomtrinnet? Eller ha fest for de
aller minste 2-4 klasse?

Sosialt mål
Bedre sammen
Sammen er vi sterkere. Vi trenger alle litt hjelp og støtte av og til. Hvem kan du hjelpe i dag?
Hvordan kan du bidra til at klassen får et godt arbeidsmiljø der alle trives?

NORSK: skriving, lesing og digitale ferdigheter
MÅL:
ARBEIDSMETODER:
Skrive en sammenhengende tekst med flere
kapitler om deg selv.

Individuell skriveoppgave. Vi jobber med
oppgaven på skolen, men for å bli ferdig må du
også jobbe hjemme.

Lese korte tekster og løse oppgaver til disse.
Lese korte tekster og løse oppgaver til disse.
Øve digitale ferdigheter knyttet til skriving.
Vi øver digitale ferdigheter på PC.
Lekser: Lese 15 minutter hver dag.

ENGELSK:
MÅL: kunne snakke om reising i inn og
utland med hverandre, lære å skrive
uformelt brev hvor vi bruker glose til
kapitlet.

ARBEIDSMETODER:
Kapittel 1; Intro til temaet, lyttetekst B, Tekst D, Text
F.
Begynner på skriveoppgave: Reisebrev til et
familiemedlem.

Lekser: øv på glosene, disse skal brukes i skriveoppgaven.

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 34
Mandag 19/8 – Vi blir kjent med matteboka
– repetisjon av begreper - enkle
regneoppgaver – vi legger bind på bøkene

UKE 35
Mandag 27/8 – Alle teller Kartleggingsprøve
Tirsdag 28/8 – Mattemagi. Lek med tall.

Oppgave til turen: finn minst tre vekster
som du tar med til naturfagstimen
tirsdag.
Tirsdag 20/8 – Utgår pga tur til Silstadhaugen

NATURFAG:
MÅL:
- Finne og bli kjent med ulike vekster
- Lære nye begreper
- Skrive en enkel fagtekst
- Bli kjent med forsøk som metode
- Bli kjent med ulike viktig personer innenfor faget

UKE 34
Onsdag: Bli kjent med boka -Snakke om
funnene fra turen til Silstadhaugen –
undersøker og svarer på spørsmål. Blir kjent
med begreper.
– legger bind på boka
Fredag: Vi skriver en enkel fagtekst basert på
egne funn. – vi leser hverandres tekster.
Begynner med 1. kapittel BISON blikk

Lekse: gjør ferdig oppgaver fra timen

UKE 35
Onsdag. Kap 1 – hvordan gjør vi forsøk- vi ser på
oppskriften som vi skal bruke – leser s 7-12
oppgaver
Fredag – Naturfagsalen – blir kjent med rommetFortsette fra forrige time. Jobber videre med
kapittelet, side 12-19.

KRLE: Filosofi og etikk
MÅL:
 Kunne forklare hva filosofi er.
 Kunne forklare hva eksistensielle spørsmål er.
 Kjenne til Sokrates og hans metode: den filosofiske samtalen.
 Kjenne til den filosofiske oppblomstring i Europa på 1700-tallet.
 Kunne forklare begrepene etikk og moral.
 Kunne diskutere etiske spørsmål.

UKE 34

UKE 35

Onsdag 21/8 – Diskusjoner om hva filosofi er.
Lese i boka. Gjøre oppgaver.

Onsdag 28/8 – Lære om begrepene etikk og moral.
Gjør aktiviteter og oppgaver knyttet til disse
begrepene.

Samfunnsfag: Demokrati og styreform
MÅL: Hvordan fungerer skolesamfunnet og lokalsamfunnet – vi velger elevrådsrepresentant og ser på
ulike demokratiske prosesser.
Valg – bli kjent med demokratiet som styreform

UKE 34

UKE 35

Kap 1 bisonblikk – vi leser og samtaler om de
ulike temaene- blir kjent med begreper – velger
elevrådsrepresentant - legger bind på boka

Begynner hver time med nyheter
Jobber videre med kap 5

Bisonblikk på kap 5 – vi leser og blir kjent med
begreper- løser oppgaver

Lokalvalget- hvilke partier kjenner vi til – samle
inn valgmaterialet til bruk i skolen

Nyheter: viktig og følge med lokalt og sentralt,
finn en nyhet du vil presentere – kan være hva
som helst

Kunst og Håndverk: Diorama
MÅL: bli kjent med alle verktøy på kunst
og håndverksrommet.

ARBEIDSMETODER:

Vi går litt rundt og blir kjent med K&H rommene,
Diorama: Skape dybdevirkning og fremme snakker litt om arbeidsmetoder vi bruker, hvordan vi
ordner og organiserer rommet, og hvordan vi rydder
et valgt tema i et diorama.
etter oss.
Lekser: Bestem deg for hvilket tema/utsnitt ditt diorama skal vise, bruk litt tid hjemme til å se etter
inspirasjon på nettet. Det ligger også eksempelbilder på It’s Learning i fagmappen.

KROPPSØVING: Orientering/Løpetrening/Basseng
MÅL:
Orientering:
- Kunne orientere seg ut i fra kart
- Kunne gjennomføre stjerneorientering innenfor en rimelig tid
Løping:
- Kunne løpe på en mest mulig hensiktsmessig måte ut i fra distansen man skal løpe
- Kjenne til og delta på ulike former for kondisjonstrening
- Kjenne til grunnleggende prinsipper for kondisjonstrening
- Forstå viktigheten av kondisjonstrening i forhold til egen helse
Basseng:
- Kunne flyte og svømme på mage og rygg – linjeholdning-pil og ubåt - Kunne ha hodet under vann
- Kunne dykke

UKE 34

UKE 35

Basseng - turdag

DEUTSCH:
MÅL:
Kunne si hva du heter, hvor du bor, hvor
du kommer fra og hvor gammel du er på
tysk
Kunne hilse på ulike måter på tysk
Kunne telle til tjue på tysk
Kunne si kort om
interesser/fritidsaktivitetene dine

Mandag 26/8 – Basseng
Tirsdag 27/8 – løp UTE

ARBEIDSMETODER:
Muntlige aktiviteter - presentere seg selv
Fokus på uttale av typiske tyske lyder

Samisk 8
Mål: lese, oversette og forstå enkle tekster
UKE 34
Forskjellige oppgaver som skal utføres
(repetisjon).

UKE 35
Forskjellige oppgaver som skal utføres
(repetisjon)
Tegneserie
Det blir samisk på mandager kl. 13.20-14.20 Den siste ½ timen finner vi ut av i løpet av
den første uka.

