Arbeidsplan 9B uke 45 og 46
UKE 45
Time/Dag
1.time
(08.3010.00)
2. time
(10.1011.10)
3. time
(11.4013.10)
4. time
(13.2014.20)
14.20
15.20

Mandag
2/11
Norsk
CB1-2

Tirsdag
3/11
Matematikk
CB1-2

Onsdag
4/11
Norsk
CB1-2

Torsdag
5/11
Naturfag
Naturfagssalen

Matematikk
CB1-2

KRLE
CB1-2

Mat og helse
Kjøkkenet

Musikk
CB1-2

Engelsk
CB1-2

Kunst og
håndverk
K og H
Samfunnsfag
CB1-2

Fredag
6/11
Valgfag
(Teknologi/
fysisk/trafikk)
UTDV
CB1-2

Mat og helse
Kjøkkenet

Kroppsøving
Gymsal/ute

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

UTDV
CB1-2

Fredag
13/11
Valgfag
(Teknologi/
fysisk/trafikk)
Samfunnsfag
CB1-2
Prøve i 1VK.
Kroppsøving
Gymsal/ute

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag
Leksehjelp
K og H

UKE 46
Time/Dag
1.time
(08.3010.00)
2. time
(10.1011.10)
3. time
(11.4013.10)
4. time
(13.2014.20)
14.20
15.20

Mandag
9/11
Norsk
CB1-2

Tirsdag
10/11
Matematikk
CB1-2

Onsdag
11/11
Norsk
CB1-2

Torsdag
12/11
Naturfag
Naturfagssalen

Matematikk
CB1-2

KRLE
CB1-2

Mat og helse
Kjøkkenet

Musikk
CB1-2

Engelsk
CB1-2

Kunst og
håndverk
K og H
Samfunnsfag
CB1-2

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

UTDV
CB1-2

Mat og helse
Kjøkkenet

Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag
Leksehjelp
K og H

Informasjon




Innlevering i engelsk: siste frist er tirsdag 10/11.
Fredag 13/11: prøve i samfunnsfag, 1.VK.
Mandag 16/11: Lærerne har planleggingsdag, og elevene har fri!

Side 1 av 5

Sosialt mål: Å spille hverandre gode.
Hva kan du gjøre for å spille andre gode?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fargekoder
Prøver
Innleveringer
Presentasjoner
Ekskursjoner

Norsk
Tema: Noveller
Mål:
- Lese utvalgte noveller
- Kjenne til sjangertrekk ved noveller
Uke 45:
Vi leser noveller og jobber med kjennetegn og
oppgaver til

Uke 46:
Vi leser novellen «Å døde et barn» og jobber
med oppgaver til

Hjemmearbeid: lese minst 15 minutter i egen bok hver dag.

Matematikk
Tema: Geometri
Mål: Du skal kunne regne omkrets og areal av: rektangel, kvadrat, forskjellige trekanter, rombe,
parallellogram, trapes, sammensatte figurer og sirkel.
Uke 45:
UKE 46:
Oppgaver på ark og oppgaver i boka side 204 til Oppgaver på ark og oppgaver i boka på side 204
211.
til 211.
Hjemmearbeid: Gjør ferdig alle oppgavene på ark til onsdag 11.november.

Engelsk
Tema: England –past and present
Mål:
-Kjenne til hvordan engelsk språk har blitt påvirket av andre språk gjennom historien.
-kunne forklare forskjellen på Storbritannia og England
Uke 45:
UKE 46:
Intro: The United Kingdom
INNLEVERING AV TEKST INNEN KL.21.00!
Les s. 36-37
Les s.40-41. Oppg.6. Søk og finn ut hvem disse
Jobbe med leksa.
personene var/er. Les s.228 St.George
Hjemmearbeid:
Til tirsdag 10/11: INNLEVERING:
Oppgave 2 s. 37. Individuell oppgave. Skriv en tekst der du planlegger en ferie i England. Les i
oppgaven hva du skal ha med. Skriv minst 500 ord. Vurderes med karakter.
Leveres i mappe «Holiday in England» på itslearning.

Side 2 av 5

Samfunnsfag
Tema: 1. verdenskrig
Mål:
Kunne forklare hvorfor det blir en verdenskrig
Kunne fortelle om hvordan krigen ble utkjempet, skyttergrav, våpen, slagmarken.
Kunne si noe om hvordan livet var for de som ikke var soldater
Kunne forklare hvordan freden skapte hat og bitterhet i Tyskland
Uke 45:
UKE 46:
Var 1. vk en verdenskrig?
Fredag 13/11: PRØVE 1. vk. Boka s 13 - 37
Slutten på krigen og krigens tapere og
seierherrer.
Hjemmearbeid: Øv til prøven fredag 13/11

Naturfag
Tema: kroppen
Mål: Du skal kunne tegene og beskrive en nervecelle og gi en oversikt over nervesystemet hos
mennesker. Du skal kunne tegne og forklare hvordan sansene og nervesystemet fungerer sammen
i styringen av kroppen.
Uke 45: side 40-46
UKE 46: side 47-52
Hjemmearbeid: gjøre ferdig tegninger og fokusspørsmål på side 47.

KRLE
Tema:
Mål:
Forklare kjennetegn på buddhismen.
Kunne fortelle om buddhismen: tro, handlinger, historie, symboler, organisasjon og følelser.
Uke 45:
UKE 46:
Selvstendig arbeid – buddhismen.
Selvstendig arbeid – buddhismen
Hjemmearbeid: Jobb med oppgaven dersom du trenger det. Husk fagsamtale tirsdag 17.
november. Da må du være ferdig med lærestoffet.

Gym
Tema: Basketball/ Styrketrening
Mål:






Kunne motta ballen, sende pasning, drible og skyte
Kunne praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre gode
Kunne delta på forskjellige styrketreningsøvelser med egen kropp som belastning.
Kjenne til grunnleggende prinsipper for styrketrening.
Forstå viktigheten av styrketrening i forhold til egen helse.

Uke 45:
Basketball. Teknikk og spill.

UKE 46:
Utvalgte styrkeøvelser med egen kropp
som belastning.
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Kunst og håndverk 9B
Tema: Illusjonsfoto
Mål:
-lage fotokunst
Uke 45:
Pararbeid: Med individuell innlevering

UKE 46:
Innlevering av illusjonsfoto.

Hjemmearbeid:
Samle på plast som kan brukes til neste kh-oppgave. Plastposer, plastemballasje, kaffeposer etc.

Spansk
Tema: Amigos dos capítulo 2 “Qué vamos a hacer hoy?”
Mål:




Kunne fortelle om dagliglivet ditt og hvordan du organiserer en vanlig dag
Lære deg og forstå bruken av verbet ir a + infinitiv

Uke 44:
UKE 45:
Mandag:
Mandag:
-Amigos dos s. 8 og 9 m/ gloser
-Oppgaver med bruken av ir a
-Arbeidsboka: s. 8 oppg. A, B y A
-Arbeide med presentasjonen (se under)
Onsdag:
Lekse til onsdag: Lag en plan over uka di lik den
Grammatikkprøve: Bøye –er,-ar og –ir verb og
på side 8 i leseboka. Denne skal presenteres
kunne bruke de korrekt i setninger + bruk av me muntlig.
gusta/me gustan + spørreord
Øv på Quizlet
Onsdag:
Arbeidsboka:
Framføring
s. 9 oppg. B y C. s. 10 oppg. D y E. s. 11 oppg. H
Hjemmearbeid:
Uke 44: til onsdag- forberede deg til grammatikkprøve
Uke 45: til onsdag-forberede deg å legge fram ukeplanen din

Fysisk
Uke 45:
Volleyball

UKE 46:
Volleyball

Teknologi i praksis
Mål:
Arbeide med konkurransen «First Lego League».
Skrive ferdig rapporter og sende inn til dommerne.
Programmere roboten til å løse flest mulig oppdrag.
Konkurransen er i Kirkenes på lørdag 7/11. De som ønsker å være med, og få muligheten til å
komme videre i turneringen, må vise sin interesse.
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