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Info: Vi skal på museet tirsdag 22.10 i første økt. Møt direkte på museet (gamle NRK bygget) kl 08.30

Arbeidsplan uke 42 og 43
Norsk uke 42 og 43 Tema:
NN: Dukketeater
BM: Fordypningsoppgave
Mål:
- BM: Kunne skrive og formidle en fordypningsoppgave, der elevene tar et dypdykk i ulike
tekster og analyserer disse.
- NN: Framføre dukketeater
UKE 42
UKE 43
Finpuss på og fremføring av dukketeater
Fordypningsoppgave: Dere får norsktimene
Fordypningsoppgave
denne uka til å skrive oppgave i selvvalgt tema
innenfor litteratur. Dere må også regne med å
10A: framføring fredag 18/10
jobbe hjemme.

Matematikk
Tema: Geometri
Mål: Kunne regne ut ukjente sider i en trekant ved hjelp av Pytagoras læresetning.
UKE 42
Repetisjon av ulike trekanter.
Bruke Pytagoras læresetning til å regne ut
ukjente sider i en trekant.
s.50-58

UKE 43
Bruke Pytagoras læresetning til å regne ut
ukjente sider i en trekant.
s.50-58

Engelsk
Tema: Capital punishment
Mål:
- Kunne bruke tall og statistikk som grunnlag for tekst om dødsstraff
- Kunne formulere egne meninger om tema og bruke relevante ord og utrykk
UKE 42
UKE 43
Tirsdag: Gloser og word chunks. Lytte til teksten Denne timen får dere vikar. Dere får bruke
– hva mener du om dødsstraff? Quizlet Live
timen til å skrive teksten om dødsstraff.
(Oppgaven leveres ut av meg timen før)
Torsdag: Capital punishment – oppgaver knyttet
til fakta og tall
Skriveboka med teksten i leveres inn etter
timen.
Torsdag: Intro: «A nation of immigrants»

Arbeidsplan uke 42 og 43
KRLE
Tema: Katolsk og ortodoks kristendom
Mål:
Kunne forklare noe av forskjellene mellom katolsk og ortodoks kristendom, og finne særtrekk
ved hver retning.
UKE 42
UKE 42
Forskjellen på katolsk og ortodoks kristendom:
Vi fortsetter med forskjeller og likheter mellom
Selvstudie. Se oppgave og filmene som ligger på katolsk og ortodoks kristendom. Hva er det som
itselarning, velg nivå selv.
kjennetegner de ulike retningene? Vi bruker
venndiagram og kolonneskjema.

Samfunnsfag
Tema: Historie – 2. VK i Norge og Vadsø
Mål:
Kunne fortelle om hendelser fra 2. verdenskrig i Norge og Vadsø.
Kunne se på hvordan hendelse lokalt kan påvirke det globale
Kunne se på hvordan hendelser globalt påvirker det lokale
UKE42
Krigen i Norge – Kopieringsmateriell

UKE43
Krigen i Vadsø – Kopieringsmateriell

Naturfag
Tema: Lys og Syn
Mål:
Kunne forklare hva refleksjon er
Kunne forklare hva lysbrytning er
Kunne tegne lysstråler som reflekteres og brytes
Kunne forklare hva totalrefleksjon er, og hva det brukes til
UKE42
UKE43
Refleksjon
Lysbrytning og totalrefleksjon

10B
Naturfag
Tema: Lys og syn – øyet som ser
Mål etter endt periode som vil strekke seg over flere arbeidsplanperioder:
 Forklare hva refleksjon og lysbryting er, og tegne hvordan lysstråler reflekteres og brytes
 Forklare hva totalrefleksjon er, og hvordan fenomenet utnyttes i optiske fibre
 Beskrive hvordan vi kan lage fargespekter av hvitt lys

Arbeidsplan uke 42 og 43


Bruke begrepene refleksjon og brytning til å forklare resultatene av forsøk med lys og
farger
 Beskrive ulike metoder som brukes for å gi bedre syn
 Gjennomføre muntlig gruppeprøve etter endt arbeid
UKE 42
UKE 43
Naturfagstimen flyttes fra mand. 14.10 til fred
Mandag og fredag:
18.10. Da har vi to økter med naturfag og
Jobb med kapittelet – les / noter/diskuter.
oppstart med nytt kapittel; Lys og syn.
Samarbeid med læringspartnere / gruppe
Intro Lys og syn – kapitteloversikt.
Jobb med kapittelet – les / noter.
Velg strategi for læring. (Tips på utlevert ark)
Dere må regne med å jobbe hjemme også.
Samarbeid med læringspartnere / gruppe

Kroppsøving
Tema: Grunntrening. Styrke

Mål:



Kunne delta på forskjellige styrketreningsøvelser med egen kropp som belastning og kunne forklare hvordan
dette påviker kropp og helse
Kjenne til grunnleggende prinsipper for styrketrening.

UKE 42
Styrketrening. 10A i Vadsøhallen, 10B i
gymsalen

Samisk 10
MÅL:- presentere og fortelle om andre på samisk
oversette enkle setninger
lese og forstå enkle tekster
skrive enkle fortellende setninger i nåtid og fortid
bruke papirbaserte og digitale ordbøker
UKE 42
Bruke boka Boađe 2- Bures fas.
Skrive om en person de kjenner godt.
Muntlig framlegg om denne personen.
Jobbe med skriftlig/muntlig oppgaven

UKE 43
Styrketrening. 10A i Vadsøhallen, 10B i
gymsalen

UKE 42
Bruke boka Boađe 2.
Lese og jobbe med arbeidsoppgaver.
Skrive om en person de kjenner godt.
Muntlig framlegg om denne personen.
Jobbe med skriftlig/muntlig oppgave

Arbeidsplan uke 42 og 43
Spansk
Tema: Halvårsprøve
Mål:
-Kunne vise at du skjønner innholdet i en spansk tekst.
-Kunne skrive sammenhengende tekst på spansk i tilknytninger til gitte oppgaver.
UKE 42
UKE 43
Vi starter arbeidet med halvårsprøve. Vi jobber Fortsetter arbeidet med halvårsprøve.
med denne i timene.

Tysk
Tema: Kapitel 2 og grammatikk
Mål:
- Kunne forstå og kunne bruke den bestemte og ubestemte artikkel på tysk
- Repetere spørreord på tysk
- Lære bruken av personlig pronomen i dativ
UKE 42
UKE 43
Denne perioden har vi ekstra fokus på
Denne perioden har vi ekstra fokus på
forskjellige grammatiske temaer og jobber med forskjellige grammatiske temaer og jobber med
oppgaver knyttet til dette. Oppgavene legges ut oppgaver knyttet til dette. Oppgavene legges ut
på It`s Learning. Vi leser også enkelte tekster
på It`s Learning. Vi leser også enkelte tekster
knyttet opp mot grammatikken.
knyttet opp mot grammatikken.
Onsdag 23/10: Prøve i presens perfektum

Engelsk fordypning
Tema: Criminal Minds
Mål:
-Du skal kunne skrive en filmanmeldelse etter gitte rammer.

UKE 42

UKE 43

Vi avslutter filmen «Catch me if you can», med
påfølgende filmanmeldelse.

Innlevering av filmanmeldelse.

Arbeidsplan uke 42 og 43
Kunst og håndverk
Tema: Digital redigering, foto og GIMP
Mål:

•
•
•

Du skal kunne bruke og beherske GIMP som redigeringsprogram Du skal kunne
vurdere ulike budskap i reklame
Du skal kunne designe produkter ut fra krav for form og funksjon fra oppdragsgiver.
Du skal kunne beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av
skisser og digitalt arbeid.

Fordypningsoppgave:
I denne oppgaven skal du jobbe med grafisk design i flere ulike formater. Du skal bli kjent
med redigeringsprogrammet GIMP og bruke dette i ulike oppgaver. Siste del av oppgaven
inneholder foto og her skal vi lære å ta gode bilder og bruke eget foto i redigeringsarbeid.
Prosjektet går frem til uke 49 og 50
Lykke til med fordypningsprosjektet!
Valgfag
Natur, Miljø og Friluftsliv
Kartlegging av et naturområde – Feltarbeid og rapportskriving.
Sal og Scene
Vi jobber fram mot filmframvisning
Norsk GNO
Tema: Mat
Mål: Kunne navn på frukt, grønnsaker og det vanligste ingrediensene
Kunne fortelle have en spiser til frokost, lunsj og middag
Kunne fortelle hva en liker/ ikke liker
UKE 42
UKE 43
Måltidene
på skolekjøkkenet
Frukt og grønnsaker
Vanlige ingrediensene (storfekjøtt, svinekjøtt,
Hva koster de…
kylling, fisk, laks, torsk, makrell, egg, margarin,
smør, olje, mel, ris, pasta, vann, melk, saft ,
juice, brus)

