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Informasjon:
Uke 34: Varanger`n – 10A og B er på tur mandag til onsdag, 10C er på tur onsdag til fredag.

Arbeidsplan uke 34 og 35
Norsk uke 34 og 35
Tema:
Mål:





Presentere fordypningsoppgave
Låne bok/bøker
Repetere kjennetegn på debattartikkel/leserinnlegg
Skrive kortsvarsoppgaver på sidemålet

UKE 34
NN: utlevering av små skriveoppgaver
BM: Intro oppstart av faget m div informasjon

UKE 35

Lekse til første norsktime uke 35: Lån deg
en bok på biblioteket, eller finne èn hjemme,
du vil lese og presentere for klassen.

NN: skriv på oppgave.

Eksempeltekster: debattinnlegg/leserinnlegg

Matematikk
Tema: Personlig økonomi
Mål:
Kunne finne prosentandelen
Kunne beregne lønn og skatt
Vite hva frikort er, og kjenne til prinsipper for tabelltrekk
Kunne begrepene: Bruttolønn, nettolønn, frikort, skattetrekk og tabelltrekk
UKE 34
UKE 35
Mandag: Frikort og skatt
Onsdag: Skatt og beregning av skatt

Engelsk
Tema: Stopover USA
Mål:
 Learn some facts about the USA
 Learn about American migration
 Learn about capital punishment in the USA
UKE 34
UKE 35
Vi blir litt kjent med USA. Hva kan du fra før?
Vi jobber videre med USA. Ser på forskjellige
Hva håper du å lære?
stater. Blir kjent med Route 66.
Oppgaver deles ut av lærer
Informasjon om innleveringsoppgave som kan
jobbes med samtidig som vi jobber med
kapitelet.
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KRLE
Tema: Filosofi og etikk
Mål:

-

Kunne delta i diskusjoner rundt etiske dilemma; både lytte og bidra inn i diskusjonen.
UKE 34
UKE 35
Oppstart og generell intro.
Intro: Hva er egentlig filosofi og etikk? Etiske
dilemma. Vi drøfter og diskuterer.
Samfunnsfag
Tema: Valg
Mål:
Kjenne til partiene som stiller til valg i Vadsø kommune og Finnmark og Troms
fylkeskommune.
Kjenne til politiske skillelinjer i norsk politikk
UKE34

UKE 35
Politiske partier

utgår på grunn av tur
Politiske skillelinjer og viktige saker i
valgkampen
Naturfag
Tema: Celler og arv
Mål:
Kjenne til hva som kjennetegner en levende organisme
Beskrive en dyrecelle og en plantecelle
UKE 34
UKE 35
2. økt
1. økt
Levende organismer
Bruke mikroskop og lupe – forsøke å finne
Fellestrekk for celler med cellekjerne
tøffeldyr og blad
Lage blanding for å prøve å finne tøffeldyr
Dyreceller og planteceller
2. økt
Fredag: Dyreceller og planteceller
Kroppsøving
Tema: Friluftsliv/ Friidrett
Mål:






Kjenne til teknikker for hopp, løp og kast.
Kunne orientere seg ut fra kart og kompass (også fjellkart)
Kunne planlegge og gjennomføre overnattingstur om høsten.
Kunne gjøre greie for allemannsretten
Kunne praktisere friluftsli

UKE 34
Friidrett. Ute.

UKE 35
Friidrett. Ute.
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Samisk 10
Mål: lese, oversette og forstå enkle tekster
UKE 34
Forskjellige oppgaver som skal utføres
(repetisjon).

UKE 35
Forskjellige oppgaver som skal utføres
(repetisjon)
Tegneserie
Samisk på mandager kl. 10.10- 11.10 og på onsdager kl. 13.20-14.20
Spansk
Tema: ¿Estan libres?
Mål:
 Repetición
 Klare å gjenfortelle teksten med egne ord og svare på spansk
UKE 34
Ikke spansk denne uka

UKE 35
Mandag 26.8
Arbeider med teksten til kap.1 ¿Estan libres? P.
6 y 7.
Gramatica : Genitiv og repetisjon,
Forberede presentasjon
Lekser til onsdag: arbeide med presentasjonen
og øve på glosene. Bruk Quizlet
Onsdag 28.8
Gloseprøve kap 1
Forberede munlig presentasjon av kap 1.
framføres mandag 2. September. Du skal svare
på spørsmålene på spansk. Spørsmålene har du
fått utdelt.
Ukens oppgaver s. 4-7: A, B1, C, D, G

Tysk
Tema: Frei sein
Mål:
- Klare å føre fortelle på tysk om forskjellige temaer
- Lære presens perfektum
UKE 34
Repetisjon frå 9. klasse

UKE 35
Oppstart nytt kapitel.
Lese/oversette – lage en tekst om egen
sommerferie.
Jobbe med presens perfektum
Presentasjon av muntlige oppgaver som skal
jobbes med gjennom hele høsthalvåret.
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Engelsk fordypning
Tema: Oppstart og valg av tema
Mål:
Bli klar over hva faget innebærer, og krav til vurdering.
Elevmedvirkning, valg av tema for i år.
UKE 34
Går ut pga «Varanger’n»

UKE 35
Intro: Gjennomgang av fagets formål, og krav.
Skriveoppgave.
Valg av tema. Lærer har valgt 3 av temaene,
elevene velger 3.
Oppstart av tema: «Criminal Minds»

Kunst og håndverk
Tema: Menneskekroppens fremstilling gjennom historien
Mål:
- Dere skal bli kjent med hvordan menneskekroppen er fremstilt i kunsten gjennom historien.
- Dere skal arbeide med tolkning av malerier/kunstverk og diskusjon.
- Dere skal kunne kjenne til ulike kunsthistoriske epoker.
Vi begynner med en gjennomgang av faget og hvordan kunst og håndverk blir gjennom året. Vi går
gjennom de ulike oppgavene dere skal gjøre og andre praktiske ting.
Vi begynner med en gjennomgang av menneskekroppen i kunsthistorien – en kort oppgave.
Dere jobber med et arbeidshefte og diskusjon i grupper.
Varighet: 3-4 uker.

Natur, Miljø og Friluftsliv:
Høsting: Uke 34 – Vi går på tur mot fossen området og kartlegger hva vi kan høste av naturen.
Uke 35 – Vi høster planter til te og saft – ta med turklær

