Arbeidsplan 8B uke 42 og 43

UKE 41
Time/Dag
1.time
(08.3010.00)
2. time
(10.1011.10)
3. time
(11.4013.10)
4. time
(13.2014.20)

Mandag
14/10
Norsk
CB1-2

Tirsdag
15/10
Kroppsøving
Basseng

Onsdag
16/10
Valgfag

Torsdag
17/10
Matematikk
CB1-2

Fredag
18/10
Matematikk
CB1-2

Samfunnsfag
CB1-2

Norsk
CB1-2

Engelsk
CB1-2

Naturfag
Naturfagsrom

Engelsk
CB1-2

Norsk
CB1-2

Kunst og
Naturfag
håndverk
Naturfagsrom
K og H
Språk/fordypning Samfunnsfag
CB1-2

Kroppsøving
Gymsal

Musikk
CB1-2

KRLE
CB1-2

Mandag
21/10
Norsk
CB1-2

Tirsdag
22/10
Kroppsøving
Basseng

Onsdag
23/10
Valgfag

Torsdag
24/10
Matematikk
CB1-2

Samfunnsfag
CB1-2

Norsk
CB1-2

Engelsk
CB1-2

Naturfag
Naturfagsrom

Engelsk
CB1-2

Norsk
CB1-2

Kunst og
Naturfag
håndverk
Naturfagsrom
K og H
Språk/fordypning Samfunnsfag
CB1-2

Kroppsøving
Gymsal

Musikk
CB1-2

KRLE
CB1-2

UKE 42
Time/Dag
1.time
(08.3010.00)
2. time
(10.1011.10)
3. time
(11.4013.10)
4. time
(13.2014.20)

Fredag
25/10
Matematikk
CB1-2
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Info:
 Eystein er borte fra skolen og med 14/10 til og med 18/10.
o Henvendelser kan rettes til skolen direkte, eller Jan Ittelin





jan.ittelin@vadso.kommune.no
I denne perioden gjennomføres elevundersøkelsen på skolen. Samtidig blir
foreldreundersøkelsen sendt ut på epost for foresatte, og vi oppfordrer alle til å svare.
Mandag 21/10: muntlig framføring av bokanmeldelse.
Tirsdag 22/10: muntlig framføring av bluesprosjekt.
Onsdag 23/10: prøve i engelsk.

Sosialt mål:
Si noe positivt til dine medelever, ikke fall for fristelsen til å erte når noen gjør feil.

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

Fargekoder
Prøver
Innleveringer
Presentasjoner
Ekskursjoner

Norsk
Tema:
Mål:
 Kunne skrive fagtekst
 Repetere rettskriving og rettskrivingsregler
Arbeidsmetoder:
o Lesing: Låne og lese egen bok
o Leseforståelse – oppgaver i timene.
o Rettskriving: oppgaver gitt i timene
o Nynorsk: Oppgaver gitt av lærer.
o Fagartikkel: Vi har gjennomgått sjanger fagartikkel, og uke 43 skal dere ha ½ skrive dag
der dere må skrive egen fagartikkel ut i fra et gitt emne.
Hjemmeoppgaver: Lese minst 15 minutter hjemme hver dag. Muntlig presentasjon av
bokanmeldelse mandag 21/10.

Matematikk
Tema: Brøk og prosent
Mål:






Lese en brøk - Vite hva en teller, brøkstrek og nevner er
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

Hjemmearbei
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KRLE
Tema: Kapittel 2 religioner og livssyn i dag
Mål:
 Mangfoldet av religioner og livssyn i Norge og verden 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: Blues
Mål
Lage og framføre en presentasjon over bluesens historie og en utvalgt bluesartist.
Framføres for klassen tirsdag 22/10.
Arbeidsmetoder:
Skrive en fagtekst og presentere muntlig egenvalgt bluesartist. Oppgaveark og vurderingskriterier
ligger på itslearning.
Hjemmearbeid: Lage og framføre en presentasjon over bluesens historie og en utvalgt bluesartist.
Framføres for klassen tirsdag 22/10.

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:

Naturfag
Tema: Jorda – den levende planeten
Mål:
Kunne fortelle hvordan jorda ble dannet
Kunne forklare hvordan jordoverflata endrer seg
Kjenne til hvordan livets utvikling på jorda deles inn i ulike perioder
Hjemmearbeid
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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

Spansk
Tema: Capítulo 3 ”El mundo de los libros»
Mål:



Kunne bøye verb
Lære bruken av ”Me gusta”

UKE 42
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

UKE 43
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

Deutsch
Tema: Meine Familie
Mål:
Kunne holde en presentasjon av seg selv og familien.
Woche 42
Woche 43
Vi jobber med presentasjon som skal
Presentasjon – deg selv og din familie
fremføres torsdag 24.oktober (i uke 43).

Engelsk fordypning
Tema: Down your spine!
Mål:
-

Lære om Halloween tradisjoner i USA.
Lære ord og uttrykk innen emnet.

UKE 42
Gjøre ferdig kap. om New Zealand.
Grammatikkoppgaver.

UKE 43
Grammatikkoppgaver.
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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
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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
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