ARBEIDSPLAN FOR 8. KLASSE
MANDAG
08451015
1035-1135
1205-12.50
13.05

-1435

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skolefri

TIRSDAG

UKE: 20
ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Engelsk

Språkvalg

Samfunnsfag
Naturfag

Norsk

Norsk
Engelsk

Matematikk

Musikk

Samfunnsfag

Kroppsøving

Grunnlovsdagen
17. mai

Kontaktinfo: nicolay.lovvold@dyroy.kommune.no Klassetlf: 45846269
Beskjeder/ info:
Ordenselev:

NORSK:

MATEMATIKK

Naturfag:

Vi øver til fagdag!

Onsdag: Språk og identitet
(kurs 6.1) Vi begynner med Dere får tilbake heftet som dere
forberedning av skrivedag i leverte inn, og vi skal begynne å
jobbe med del 2 av
norsk.

Mye naturfag utgår på grunn av

Torsdag: Vi deler ut
forberedelseshefte for
fagdag i norsk. Dere får
den i papirform og delt på
OneDrive.

tidspunkt for gjennomføring.

KRLE

tentamensheftet.
Ordenslekse:

fridager. Det er fortsatt elever
som

ikke

har

gjennomført

naturfagprøven vi hadde i uke 19. De
det gjelder får beskjed om nytt

Linjal, viskelær, skrivesaker,
gradskive og annet utstyr har blitt
utdelt (i noen tilfeller flere
ganger). Dette skal alltid være
med når du møter på skolen.

SAMFUNNSFAG

ENGELSK:

Torsdag: Nytt tema: Hva er
bærekraft? Vi bruker BISON,
diskuterer og lager oss en plan for
hvordan vi kan vise kompetanse i
temaet

Wednesday: we read and work

Fredag: ukas nyhet v/Kaja (må
handle om bærekraftig utvikling)
Takknemlighet

on our log about the English
book we’re reading
For Thursday: practice
irregular verbs for test
Thursday: Irregular verbs test
and new words for next week.
For next Wednesday: Finish
reading the book and writing
the log

MUSIKK

KROPPSØVING

KUNST - OG
HÅNDTVERK

Vi jobber videre med
gitarspill!

Fredag: Forberedning
gruppevis til dans.

Husk å tenke på superhelten din
Hvem er han/hun , hvordan
ser den ut, hva skal du lage den
av? (Oppgaven ligger på One

Hjemmelekse: tenk over ting
du vil ha med i dansen til
gruppa.

Drive, mappe diverse)

SPRÅKVALG
We continue working on the
topice Norwegian Nature.

