Time plan 8c
10B

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.3010.00

Matte
Felles areal
Jan

Norsk/
felles
Tonje

Valgfag

Engelsk
Felles
Marianne

Naturfag
Felles m
Tonje

10.1011.10

Engelsk
Felles
Marianne

Samfag
Felles
Tonje

Naturfag
Felles
Tonje

Norsk
Felles
Tonje

Krle
Felles
Tonje

11.4013.10

Gym.
Sykling –
husk hjelm

Matte
Felles areal
Jan

Norsk
Felles
Tonje

Språk/AF

13.2014.20

Kunst og H
Kog H.sal
Marianne

Gym
løping ute
Tonje

Musikk
Musikkrom
Tonje

10B

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.3010.00

Matte
Felles areal
Jan

Norsk
Felles
Tonje

Valgfag

Engelsk
Felles
Marianne

Naturfag
Felles eller
naturfagsro
m -Tonje

10.1011.10

Engelsk
Felles
Marianne

Samfunnsfag
Felles
Tonje

Naturfag
Felles
Tonje

Norsk
Felles
Tonje

Krle
Felles
Tonje

11.4013.10

Gym.
Basseng

Matte
Felles areal
Jan

Norsk
Felles
Tonje

Språk/AF

13.2014.20

Kunst og H
Kog H.sal
Marianne

Gym
Løping ute

Musikk
Musikkrom
Tonje

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

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

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

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

Samfag
utstilling
Tonje

Samfag
Felles
Tonje

Informasjon:
 Denne perioden gjennomføres elevundersøkelsen
 Foresatte får tilsendt en spørreundersøkelsen på mail og vi oppfordrer alle til å
svare.
 Musikk fremføring uke 42
 Uke 43 fagartikkel skrives på skolen

Sosialt mål:
Ta godt vare på alle på trinnet. Vis hverandre hvordan vi ønsker å ha det på denne skolen.
Inkluder og orienter. Vær medmenneske.
«De virkelig store menneskene er de som får andre til å føle seg store» Ukjent

Norsk
Tema: Fagartikkel, lesetrening og rettskriving
Mål:
 Kunne skrive fagtekst
 Repetere rettskriving og rettskrivingsregler
 Nynorsk
 Lese
Arbeidsmetoder:
Lesing: vi leser felles klasse bok «Den enøyde» - skriv logg- fin øving på å skrive
sammendrag, få med det viktigste.
Lese i TXT heftet både bokmål og nynorske tekster.
Rettskriving: oppgaver gitt i timene
Nynorsk: Oppgaver gitt av lærer.
Fagartikkel: Vi har gjennomgått sjanger fagartikkel, og uke 43 er det ½ skrive dag der dere
skrive en fagartikkel. Temaet er naturfag, uke 42 du får utdelt informasjon om hva du kan
velge mellom, du må lese og forberede deg på temaet hjemme.
Hjemmeoppgaver: Lese hjemme hver dag – skriv logg

Matematikk
Tema: Brøk og prosent
Mål:








Vite hva en teller, brøkstrek og nevner er
Lese en brøk
Sammenligne brøker med lik teller
Forkorte og utvide brøker
Sammenligne størrelsen av to brøker
Vite hva en uekte brøk er
Vite hva et blandet tall er

UKE 42
Introduksjon til brøk
Begrepsforståelse

UKE 43
Regning med brøk

Engelsk
Tema: In and out of school
Mål: Lære å lese og skrive dikt. Lære og kunne bruke temarelaterte ord.
Jobbe med grammatikkoppgaver.
UKE 42
Grammatikk, Text J
Les på glosene (ligger også på gloselista på
It’s Learning).
LEKSE: Skumles text E, F, G, H og J til
neste uke. (disse har vi lest på skolen i denne
perioden)

UKE 43
Gjennomgang av tekster vi har jobbet med.
Kapittelprøve + gloser
8C: 24.10
8B: 23.10

KRLE
Tema: Kapittel 2 religioner og livssyn i dag
Mål:
 Mangfoldet av religioner og livssyn i Norge i dag
 Hva religion er, og hvordan du kan møte religionene i dagliglivet
 Hva et livssyn er
 Religiøst liv- mennesket og det hellige
 Å vise respekt for andre menneskers tro og livssyn
Arbeidsmetoder:
Vi jobber med boka side 25-45 gjør ulike oppgaver
Ser på serien utrolige ritualer
Hjemmearbeid: Gjør ferdig oppgaver fra timen

Musikk
Tema: Musisere - Fremføring bluesartist
Mål: kunne enkel notelære: pauser, gå, løpe, hvile noter
Kunne lage en egenkomponert instrumentallåt som varer i 1minutt(min)
Uke 42 fremføring Bluesartist.
Uke 43 Notelære, musisering, lage egne instrumenter.
Hjemmearbeid: Finne og eventuelt lage instrumenter
Deutsch
Tema: Meine Familie
Mål:
Kunne holde en presentasjon av seg selv og familien.

Woche 42
Vi jobber med presentasjon som skal
fremføres torsdag 24.oktober (i uke 43).

Woche 43
Presentasjon – deg selv og din familie

Samfunnsfag
Tema:
Mål:





hvordan vi orienterer oss på jordoverflaten ved hjelp av breddesirkler og meridaner
målestokk, karttegn og de vanligste kartene
hvordan vi lager kart
moderne kartlegging av jordoverflaten.

Arbeidsmetoder:
Vi jobber med boka side 11-23
Egne arbeidshefter og oppgaver
Hjemmearbeid: gjør ferdig oppgaver fra timen

Naturfag
Tema: målinger
Mål:





bruke de vanligste målenhetene og måleredskapene i naturfag
beregne fart
forklare hva vi mener med masse
beregne massetetthet, forklare hva som skal til for at noe skal flyte

UKE
Vi jobber med side 34- 38 ulike oppgaver
Vi gjør eksperiment fredag

UKE
Jobber med sidene 38-44, gjør ulike
oppgaver

Lekse: Gjør ferdig oppgaver fra timen

Lekse gjør ferdig oppgavene fra timen

Kroppsøving
Tema: volleyball/svømming crawl og rygg/styrke
Mål:
vi øver på riktig bein og armtak ved crawl og ryggsøm
blir kjent med volleyball regler,
mottak, underarm og fingerslag, serv og smash
Styrkeøvelser/crossfit
UKE 42
UKE 43
8c gymsal mandag- volleyball
Mandag: Basseng
Tirsdag styrke

Tirsdag: Styrke
Lekse: Styrke øvelser 2 dager i uken, 12 knebøy, 12 situps, 12 harehopp, 12 hælhev, 6 armhevinger
og planke i 23 sekunder

Finsk
Tema: Høst og været
Mål:
Kunne beskrive været og klima
Kunne gradbøye adjektiver

UKE
Retkelle luontoon boka s 72-73

UKE
Retkelle luontoon boka side 74
Muntlig: lage værmelding

Muntlig : Presentere samtale om ferieplaner

Samisk 8
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
UKE 43
Bruke boka Boađe 1- oahppásnuvvat
Bruke boka Boađe 1- oahppásnuvvat
-lesing og jobbe med oppgaver.
-lesing og jobbe med oppgaver.
LEKSER:
Planlegge og skrive om en person du kjenner godt.
Muntlig framlegg om denne personen i neste uke 43.

Spansk
Tema: Capítulo 3 ”El mundo de los libros»
Mål:
 Kunne bøye verb
 Lære bruken av ”Me gusta”
UKE 42

UKE 43

Lekse til torsdag
Øve på å presentere deg selv mest mulig uten
manus (hva du heter, bor, alder, språk du
snakker)
Torsdag:
Muntlig presentasjon
Vi jobber videre med verbbøying
Leseboka s. 14 – 15 m/gloser

Lekse til torsdag: Øve på å bøye verb.
(ser,estar, vivir, comer, hablar)
Torsdag:
Liten verbprøve
Leseboka s. 14-15
Arbeidsboka oppg. A,B,C D

Engelsk fordypning
Tema: Down your spine!
Mål:
- Lære om Halloween tradisjoner i USA.
- Lære ord og uttrykk innen emnet.
UKE 42
UKE 43
Gjøre ferdig kap. om New Zealand.
Grammatikkoppgaver.
Grammatikkoppgaver.

Kunst og håndverk
Tema: Diorama
Mål: samtale om eget prosjekt.
Arbeidsmetoder: Denne uken har vi
vurderingssamtaler.

Uke 43
De som er ferdige med vurderingssamtalen
begynner med å skissere strikke/hekleprosjektet.

Valgfag
Fysisk aktivitet og helse
Vi skal jobbe med et lengre prosjekt på 3 uker. Klassen er delt i 2 grupper.
Gruppe 1: Møter i vadssøhallen i uke 42, 43 og 44.
Tema: Fotball
Gruppe 2: Møter i gymsalen i uke 42, 43 og 44
Tema: Basisøvelser, styrke og planlegging
Teknologi i praksis





Jobbe videre på forskningsprosjekt, utvikle temaet og finne en egen løsning
o Lag gode skisser og modeller
Programmere ferdig minst to program til roboten
Konstruere ferdig verktøy til minst to oppdrag for roboten
Bestemme lagnavn

Natur, miljø og friluftsliv
Tema: Kart og planlegging av turer ut i naturen
Mål:



ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og værforhold
gjøre veloverveide valg av rute og leirplass

Arbeidsmetoder:
Uke 42
-Vi øver med symboler og tegn på kart.
-Hvordan å ta en 6-siffer kart referanse
-Utstyr på tur
Uke 43
-Å orientere oss med kart og kompass
-Hvorfor drar på tur? Og hvor kan vi drar? Vi ser på kart og begynne å planlegge en tur
sammen
LEKSER: Øve på kart, kart symboler og det dere har lært om kart så langt.
Vi skal ha en prøve i Uke 44

