ARBEIDSPLAN FOR 8. KLASSE

UKE: 3

17. – 21. januar 2022

MANDAG
08451015

1.
2.
1035-1135 3.
1205-12.50
4.
5.
13.05
-1435
6.

Språkvalg
Norsk
Valgfag

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

KRLE

KRLE

Norsk
Engelsk

Samfunnsfag

Norsk

Samfunnsfag
Naturfag

Matematikk

Engelsk

Musikk

Kunst- og
håndverk

Kroppsøving

Matematikk

Kontaktinfo: anita.haraldsvik@dyroy.kommune.no Klassetlf: 45514260
Beskjeder/ info:
Yrkesmessa er utsatt pga at vi ikke kan samle flere enn 30 stk. Vi får bare glede oss til vi
får gjennomført den �

NORSK:

MATEMATIKK

ENGELSK:

Mandag: Kurs 8.3. Vi
jobber i grupper med å
forstå og forklare
bøyningene i substantiv,
personlig pronomen og
adjektiv.

Tirsdag:

Onsdag: Vi lager plakat for
å vise de ulike
bøyningsformene og
forklare de andre gruppene
hvordan reglene er.

Dere vil få utdelt en

Vi

Onsdag: Oppstart av nytt tema;
Jødedommen
Hva kan du om tema fra før?
Torsdag: Hva vil det si å være
jøde?
Noen ord og begreper:
trosbekjennelse, pakt, Toraen,
Tanak, pesach, kosher, syangoge,
sabbat, rabbiner.

om

de

to

heftene dere jobbet med sist
uke + at vi går gjennom
oppgavene dere hadde i lekse.

ny leselekse på tirsdag.
Fredag:
Vi leser gjennom leseleksa, og
jobber med oppgaver.

Fredag: Vi leser nynorsk

KRLE

snakker

SAMFUNNSFAG
Tirsdag: Vi skal jobbe med kap 6:
Hva er økonomi? Vi lager tokolonnenotat.
Torsdag: Ukas nyhet v/Nidal.
Husk at nyheten må handle om
personlig økonomi, levestandard
eller livskvalitet.

NATURFAG:

Vi jobber videre med presentasjon
om økosystem.

MUSIKK

KROPPSØVING

Begrep som dere må forstå: Innebandy – husk gymtøy og
innesko!
NOTE – TONE – SKALA –
RYTME – PULS –
BETONING – PAUSE –
TEMPO - G-NØKKEL
TAKT OG TAKTARTER
Noteverdier:
Hel, ½, ¼, åttendedel
Stoffet finner du delt på
OneDrive i mappa
“Musikk_2008_elev/teori”

SPRÅKVALG
Dette er siste uka dere har
til å jobbe med
presentasjonen deres!
Neste uke starter vi med
fremføring �
Oppgaven ligger tilgjengelig
i OneNote.

VALGFAG

KUNST - OG
HÅNDTVERK
Vi jobber med prosjektet om
gjenbruk av tekstiler.

