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Norsk uke 41. Tema: NN; manusskriving. BM; fordypningsoppgave
Mål:


Kunne skrive og formidle en fordypningsoppgave, der elevene tar et dypdykk i ulike tekster
og analyserer disse.
 Kunne formidle tekster på nynorsk
 Kunne lese og oppfatt innhold
UKE 41: 7.- 11. oktober
Økt 1: Jobb med manus til dukketeater (NN)
Økt 2: Jobb med dukketeater- planlegging av framføring (NN)
Økt 3: Dukketeater (NN):
Framføring uke 42
LEKSE: Les 15 minutter hver dag i selvvalgt bok
10A: Klassen har vært så heldig å få billetter til teaterstykket Romeo og Juliet, torsdag 10. oktober
kl 19 i kultursalen (gamle sentrum skole). Møt opp i god tid. Senest kl 18.45.
Det vil være foredrag om stykket på skolen samme dag.
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Norsk GNO
Tema: Mat og drikke
Mål:
Kunne bruke høflige uttrykk
Kunne fortelle hva en liker/ikke liker, hva en vil ha / ikke vil ha
Kunne navn på vanlige matvarer og retter
UKE
UKE
bruk digitale ordbøker og finn ut ord for ulike
muntlig øvelser
mat og drikke
Lese oppskrift

Naturfag 10:Tema: Celler og arv
Mål:


Øve og gjennomføre prøve

UKE 41
Tirsdag: Jobbe med målark / quizlett til prøve
fredag 11. oktober prøve – Bisonblikk på nytt kapittel hvis tid.

Engelsk
Tema: Stopover USA
Mål:
- Kjenne til systemet med dødsstraff i USA og kunne argumentere for egne meninger
knyttet til dette.
- Kunne bruke tallmateriale som grunnlag for diskusjon
Tirsdag:
Repetisjon av det politiske systemet.
Introduction: Capital punishment in the USA.

Torsdag:
Capital punishment – egne meninger og
diskusjon.

Matte
Tema: Personlig økonomi
Mål: Gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån, og sparing, sette opp budsjett og
regnskap ved å bruke regneark og gjøre greie for beregninger og presentere resultatet

UKE 41
Mandag: Repetisjon av kapittelet.
Onsdag: Kapittelprøve – Bisonblikk på nytt kapittel hvis tid
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KRLE
Tema: Katolsk og ortodoks kristendom
Mål:
Mangfold: Kunne forklare hovedforskjeller mellom katolsk og ortodoks kristendom.
Vi bruker våre fem kjennetegn – tro, praksis, historie, organisasjon/felleskap og
symboler/steder
UKE 41
Intro: katolisisme – noen typiske trekk
Historie og organisasjon: Hva har Paven med dette å gjøre?

Samfunnsfag
Tema: Verdens geografi
Mål:
Mål: Å kunne lese ulike typer kart for å lokalisere ulike land og regioner.
Kjenne til landskapsområder i ulike verdensdeler
UKE 41
Mandag: Nord-Amerika og Sør-Amerika
Onsdag: Oseania og Antarktisk

Kroppsøving
Tema:


Mål: Kjenne til grunnleggende prinsipper for kondisjonstrening.

UKE40
Kondisjonstrening innendørs i Vadsøhallen. Husk innesko!

Samisk 10
Mål:
lese, oversette og forstå enkle tekster i nåtid, fortid og fremtid
lese og referere hovedmomenter i en tekst
oversette enkle setninger
enkel setningsanalyse - grunnleggende bøyningsformer av verb og nomen

UKE 40
ČAKČALUOPMU

UKE 41
Bruke boka Boađe.
Lese og jobbe med arbeidsoppgaver.
Lekser til torsdag gis i timen
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Spansk
Tema: Kap. 4 En la discoteca
Mål:
- Repetisjon av presens perfektum
UKE 41
Arbeidsbok: Oppgave A, E, F, G og H. til kap. 4
Arbeidsark
Onsdag: Framfør oppgave G
Vi starter på halvårsprøve neste uke

Tysk
Tema: Text 1B
Mål:
- Lære hvilke verb som ikke får forstavelse ge i presens perfektum

UKE 41
Mandag: Jobbe videre med innleveringsoppgaver i tysk. Se it`s Learning for nærmere instruks.
Onsdag: Jobbe med verb som ikke får forstavelsen g i presens perfektum

Engelsk fordypning
Tema: Criminal Minds
Mål:
-Du skal kunne skrive en filmanmeldelse etter gitte rammer.
UKE 41
Vi begynner å se filmen «Catch me if you can», med påfølgende filmanmeldelse.
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
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Lykke til med fordypningsprosjektet!

Valgfag
Sal og scene
41: Arbeide med manus og innspilling av kortfilm eller filmdubbing. Blir det premiere fredag uke
42 som planlagt?
Natur, Miljø og Friluftsliv
Prosjekt: Registrering av et naturområde
– feltarbeid
– klær etter vær!
Trafikk

