ARBEIDSPLAN 9A

_______________________________

Timeplan uke 34
MANDAG 19/8

TIRSDAG 20/8

ONSDAG 21/8

TORSDAG 22/8

FREDAG 23/8

Matematikk

Engelsk

Gym

Utdanningsvalg

K/H

Språk/arbeidsliv

Matematikk

Samfunnsfag

Valgfag

Musikk

Naturfag

Språk/arbeidsliv

Samfunnsfag

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

Timeplan uke 35
MANDAG 26/8

TIRSDAG 27/8

ONSDAG 28/8

TORSDAG 29/8

FREDAG 30/8

Norsk

Mat & helse

Matematikk

Engelsk

Gym

Utdanningsvalg

Mat & helse

K/H

Språk/arbeidsliv

Matematikk

Samfunnsfag

Norsk

Valgfag

Musikk

Naturfag

Språk/arbeidsliv

KRLE

Utdanningsvalg
LESETIME 

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

Velkommen til et nytt skoleår!
Tirsdag 20/8 er det felles turdag for 8. og 9. trinn. Se eget skriv om turen.
Mandag 26/8 begynner vi å lese bok. Alle må da ha med seg en bok de vil lese og
presentere for klassen. Vi bruker noe av norsktimene på skolen til å lese, men det meste må
nok leses hjemme. Presentasjon for klassen vil være i uke 39.
Onsdag 28/8 vil dere få bruke UTV timen til å lese i boka. HUSK BOKA DI 

Norsk
Tema: Skjønnlitteratur og noveller
Mål:
- Kjenne til kjennetegn og virkemidler i sjangeren novelle
- Kunne diskutere litteratur
- Velge egen litteratur og lese den
UKE 34
UKE 35
TA MED DEG BOKA DI TIL ALLE TIMENE!!
Mandag 19/8: Oppstart! Noveller.
Kjennetegn og virkemidler. Vi leser novellen
Mandag 26/8: Vi begynner å lese i selvvalgt
Rødme og jobber med oppgaver.
bok. Vi fortsetter med temaet noveller.
Tirsdag 20/8: Tur til Røde-kors hytta
Virkemidler og oppbygging.
Tirsdag 27/8: Vi fortsetter med tema noveller.
Lekse til mandag 26/8: Lån deg en bok du vil
Vi leser novellen «At døda et barn», diskuterer
lese og presentere på biblioteket.
og gjennomgår virkemidler + oppgaver. Lesing
i egen bok.
Lekse: Les hjemme i boka di hver dag 
Engelsk
Tema: The Jewel in the Crown
Mål:
 Kjenne til indisk historie, kultur og mat.
 Kjenne til dyr som er typisk for India.
 Kjenne til Mahatma Gandhi (tverrfaglig med Krle)
 Kjenne til en indisk høytid.
UKE 34
UKE 35
Torsdag 22/8: Gjennomgang av ny bok, og Torsdag 29/8:
tema for skoleåret.
Kap. 9 India – The Jewel in the Crown.
Skriving av liten tekst.
Tekst A,B og C
Intro: Kap. 9 India – The Jewel in the
Task 1, 2, 3
Crown.
Matematikk
Tema: Algebra og likninger
Mål:
Kunne trekke sammen enkle bokstavuttrykk
Kunne løse opp parenteser med bokstavuttrykk
Kunne løse likninger
Kunne bruke likningsløsning som et verktøy til å løse utfordringer
UKE 34
UKE 35
Vi repeterer algebra.
Repetisjon algebra.
Trekke sammen bokstavuttrykk
Vi jobber med likninger. Både oppstilte og
Kopier og oppgaver gis underveis
uoppstilte likninger.
Kopier og oppgaver gis underveis

KRLE
Tema: Hinduismen
Mål: kjenne til hva hinduer tror på, kastesystemene, dagliglivet til hinduer og
hinduistiske guder.
UKE 34
UKE 35
Tur med hele skolen
Kapittel 1 «hinduismen»
s. 7 – 14 + oppgaver
Lage oversikt og notater

Samfunnsfag - Samfunnskunnskap
Tema: Kommune og fylkestingsvalgalg
Mål:
- Lære om den politiske prosessen ved kommunevalg.
- Vite hva en kommune er, vite hvilke oppgaver en kommune har og hvordan en
kommune styres.
- Kjenne til hvem som styrer i Vadsø kommune.
UKE 34
UKE 35
Mandag 19/8: Kommune og
Mandag 26/8:
fylkestingsvalg. Hva er en kommune, hvem Politiske partier. Hva er et partiprogram? Vi
styrer en kommune og hvilke oppgaver har
ser på partiprogrammene for partiene i
en kommune? Boka s 107-112.
Vadsø. Hvilke saker er viktigst for de ulike
partiene?
Onsdag 21/8 (UTV timen):
Hva vet vi om Vadsø kommune? Hvem
styrer?
Hvem kan stemme ved et valg? Boka s 113117
Naturfag
Tema: Grunnleggende kjemi
Mål:
Kunne forklare hvordan atomer er bygd opp
Kjenne hvilken ladning protoner, nøytroner og elektroner har
Kjenne til oppbygningen av periodesystemet
Kunne forklare egenskaper til grunnstoffer ut ifra periodesystemet
UKE 34
UKE 35
Lærestoff: Tellus 9. Side 6-13
Lærestoff: Tellus 9. Side 13-18
Nettressurser, videoer
Nettressurser, videoer
Mat & Helse
Tema: Lokal mat
Mål: Bli kjent på kjøkkenet, rutiner, renhold og kjøkkenetikette. Vi utnytter lokale
råvarer til matlaging.
UKE 34
UKE 35
Vi blir kjent på kjøkkenet
Vi plukker bær som skal være til pai neste
uke.

Musikk
Tema: Musikk og følelser
Mål: Kunne fortelle om følelser musikken gir oss, hvordan vi bruker musikk som
underholdning og i dagliglivet.
UKE 34
Vi jobber med begreper knyttet til musikk,
litt av det vi snakket om i fjor. Vi diskuterer
ulik bruk av musikk både i underholdning,
reklamebransjer og eget bruk.

UKE 35
Vi jobber med begreper knyttet til musikk, litt
av det vi snakket om i fjor. Vi diskuterer ulik
bruk av musikk både i underholdning,
reklamebransjer og eget bruk.

Kroppsøving
Tema: Friidrett
Mål:
Kjenne til prinsipper for kast og støt, og kunne utføre dette
Kjenne til treningsmetoder for sprint og mellomdistanse
Kunne delta på sprintøvelser og 800 meter
UKE34
Kast og støt – friidrettsbanen

UKE35
Sprint og mellomdistanse – friidrettsbanen
Spansk

Tema: El primer día de colegio
Mål:
 Repetisjon fra 8. klasse
 Lære bruken av verbet gustar
 Lære spørreordene
UKE 34

UKE 35

Introduksjon til spansk på 9. trinn og
repetisjon fra 8. klasse.

Vi jobber med kapitel 1. Leser, oversetter,
jobber med gloser og oppgaver i oppgaveboka.
Gloser finner du i Quizlet.

Tysk
Tema: Der Körper
Mål:
Repetisjon fra 8.trinn, både ord, grammatikk og uttale
Lære hva ulike kroppsdeler heter på tysk
Lære noen eiendomspronomen på tysk
UKE 34
Repetisjon. Muntlige aktiviteter /
gruppesamtaler.
Text 1A + Aufgaben

UKE 35
Jobbe videre med repetisjon av verbbøyning
(sein og haben).
Eiendomspronomen. Vi jobber med, lærer de
og lærer å bruke de riktig.
Text 1B

Engelsk fordypning
Tema: Turist i egen by
Mål:
Kunne lage en brosjyre og presentere eget arbeid muntlig.
Kunne utforme en brosjyre digitalt ved hjelp av visuelle virkemidler
Kunne formidle informasjon om egen by gjennom sammensatt teks
UKE 34 og 35
Vi begynner med et prosjekt som varer over noen uker. Dere skal bli kjent med visuelle
virkemidler og bruke dette til å lage en turistbrosjyre for egen by: Vadsø.
- Du skal fortelle om byen du bor i til en turist
- Du skal lage en visuell brosjyre om Vadsø
- Etter prosjektet, skal du presentere arbeidet ditt muntlig.
Varighet: 3 uker.

Kunst og håndverk
Tema: Kommunevalg og visuell kommunikasjon
Mål:
Kunne designe en valgplakat i A3 format
Kunne kjenne til ulike partiprogram
Kunne formidle standpunkter for et parti ved hjelp av visuelle virkemidler
Bli kjent med begrepet reklame og plakatkunst.
UKE 34 og 35
I oppstarten av kunst og håndverk blir vi litt kjent med faget og slik dere kommer til å jobbe
i år. Samtidig får dere et kort prosjekt som varer frem til kommunevalget 9.sept.
- Dere skal produsere en valgplakat for et valgt parti
- Dere vil bli bedre kjent med visuelle virkemidler
- Dere skal bli kjent med påvirkningskraften til reklame og virkningen til reklame.

Valgfag
Fysisk aktivitet og helse
Uke 34. Utholdenhetstrening. Korte intervaller. Ute.
Uke 35. Utholdenhetstrening. Langkjøring. Kan velge mellom løping og sykling. Men de
som skal sykle må ha hjelm.
Natur og miljø
Uke 34: Høsting av naturen. Vi skal se hva vi kan høste i nærmiljøet. Vi starter hver time i
gapahuken. Ha med klær til å være ute hver gang.
Uke 35: Høsting

