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Informasjon



Til fredag 16.10: Innlevering lydfil India.
Skriving av argumenterende tekst innlevering uke 43.

Sosialt mål:
Det er viktig at vi i disse tider overholder koronaregler, MEN, at vi også inkluderer og tar
vare på hverandre på en trygg og god måte.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fargekoder
Prøver
Innleveringer
Presentasjoner
Ekskursjoner

Matematikk
Tema UKE 39 og 40: GEOMETRI
Mål: Du skal kunne beregne omkrets og areal av geometriske figurer. Du skal kunne måleenhetene
mm, cm, dm, m, km, mil.
Uke 41:
Høstferie 

UKE 42: vi begynner på side 186 i maximum 9.
Du skal gjøre oppgavene: 4.1 - 4.2 - 4.3 – 4.5 –
4.7 – 4.8
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Norsk
Tema: Falske nyheter konspirasjonsteorier, grunnleggende ferdigheter
Mål:
Øve grunnleggande ferdigheter i skriving og lesing bokmål og nynorsk.
Lære argumenterende skriving
Produsere egen tekst med gode argumenter.
Arbeidsmetoder:
Hefte om argumenterende skriving. Samtale og oppgaver underveis.
Tema ender opp med skriftlige innlevering av en egenprodusert argumenterende tekst uke 43.
Oppgaver blir lagt på itslearning.
Hjemmeoppgaver:
Skriving av argumenterende tekst innlevering uke 43.
Planlegge argumenterende tekst og utformingen av denne. Gjøre ferdig oppgaver fra timene. Lese
i egenvalgt bok minimum 15 min.

ENGELSK
Tema: The Jewel in the Crown
Mål:
-Lære om indisk historie og kultur
-Uttale og staving
Uke 41
HØSTFERIE

Uke 42
Jobbe med manus til lydfil. Oppgave med
vurderingsskjema ligger på itslearning.

Hjemmearbeid:
Til fredag 16.10: Innlevering lydfil India.
Oppgave blir lagt på itslearning.

KRLE
Tema: Hinduismen
Mål:
Kunne forklare kjennetegn på hinduismen som trosretning.
Kunne fortelle om hinduismens oppfatning av verden, tid og verdens opprinnelse.
Kjenne til kulturelle uttrykk, og typiske trekk ved dagliglivet til en troende hindu.
Kjenne til noen av de mest kjente gudene i hinduismen.
Arbeidsmetoder:
Gjennomgang av Powerpoint, notater, lesing i boka og oppgaver.
Hjemmearbeid: Les til prøve

Musikk
Tema: Musikk gjennom tidene
Mål: musikk gjennom tidene
Arbeidsmetoder:
Vi lærer om musikk gjennom tidene, ulike sjangere, og ulike tema. Kjennetegn på musikken ulike
perioder. Jobber mot prosjektarbeid med fokus på musikken et tiår.
Hjemmearbeid: Forberede til framføring/innlevering.
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Samfunnsfag
Tema: 1. verdenskrig
Mål:
Kunne forklare hvorfor 1. verdenskrig begynte
Kjenne til forholdene mellom landene i Europa på denne tiden
Vite hvilke land som allierte seg
Kunne si noe om hva som gjorde at skuddene i Sarajevo var gnisten som tente krigen.

Hjemmearbeid:

Naturfag
Tema: grunnleggende kjemi
Mål: Du skal vite at atomer kan reagere med hverandre og danne molekyler. Du skal vite at kjemi
har et «eget språk» og lære deg å lese periodesystemet.
UKE: 41 høstferie 
UKE 42: side 20-27.
Lekse: Gjør fokusspørsmålene side 24 og 26.

Kroppsøving
Tema: Alternativ trening ved skader eller sjukdom
Mål:


planleggje og gjennomføre bevegelsesaktivitetar som kan gjennomførast ved skadar eller
sjukdo

UKE 41
Høstferie

UKE 42
Alternative bevegelsesaktiviteter ved skader og
sjukdom. Både når det gjelder trening på fritid
og gymtimer.

Spansk
Tema: Amigos uno capítulo 14 y 16
Mål:
 Kunne bestille på kafé
 Lære seg ord for måltider og matretter
 Lage sin egen meny
 Kunne si og forstå priser.
UKE 41
Vacaciones de otoño

UKE 42
Mandag og onsdag:
8. klasse boka: Leseboka s. 28 – 31 m/ gloser
Vi skal lage et skuespill om et kafébesøk.
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Engelsk fordypning
Tema: Living life to the full
Mål:
-lage en muntlig presentasjon.
- fremføre for engelskgruppa.
UKE 41
Høstferie.

UKE 42
Vi jobber med muntlig presentasjon.

Mat og helse
Tema: Saft og syltetøy
Mål:
-Kunne bruke av naturens råvarer til å produsere syltetøy og saft.

Kunst og håndverk 9B
Tema: Tegneteknikk
Mål- Jobbe i par, hjelpe hverandre til et godt resultat.
Uke 42
Arbeidsmetoder: Par/ trio
Oppgave :Illusjonsfoto
Resultatet vil bli vurdert med karakter.

VALGFAG
Fysisk aktivitet og helse.
Styrketrening. Gymsalen.

Teknologi i praksis
Prosjekt: «First Lego League»
Vi jobber med prosjektet. Bygger roboter og programmerer dem til å løse oppdrag.
www.hjernekraft.org
Årets oppdrag er klart! Vi begynner på spesialiseringen og jobber mot konkurransen.

Side 4 av 4

