ARBEIDSPLAN FOR 9. KLASSE

UKE: 2

10. - 14. januar 2022

08.45 – 10.15
10.35 – 11.20
12.05 – 12.50
13.05 – 14.35

Mandag
Norsk

Tirsdag
Naturfag

Matematikk

Samfunnsfag
Engelsk

Valgfag

Matematikk

Onsdag
Språklig
fordypning
Musikk
Besøk fra politiet

Torsdag
Norsk

Fredag
Mat-og helse

Engelsk
KRLE
Naturfag

Samfunnsfag
Kroppsøving

Kontaktinfo: anita.haraldsvik@dyroy.kommune.no Klassetelefon:455 14260
Beskjeder/ info: Vi er fortsatt på gult nivå ut denne uka. Reduser antall nærkontakter og
hold avstand �
På onsdag får vi besøk av politiet som skal snakke om rus og forebygging.
Hvis alt går som planlagt, skal vi ha en yrkesmesse for ungdomstrinnet 18. januar. “Spranget”
- ungdom møter arbeidslivet. Vi bruker denne uka til å forberede oss 😊😊

Ordenselev: Theia
NORSK
Mandag: Kurs 7.2 Språk og
virkemidler.
Torsdag: Vi forbereder oss til
“Spranget”.

MATEMATIKK

ENGELSK

KAP.2 PLANGEOMETRI

CHAPTER 2: BEYOND

Mandag:
Å regne med trekanter og
sammensatte figurer. Regn 2.62
til og med 2.66.
Det du ikke blir ferdig med på
skolen gjør du hjemme.
Tirsdag:
Repetere trekanter.
Ulike trekanter og Pytagoras
setning.
skolenmin:
Gjøre ferdig læringsstiene i
løpet av uka:
- trekanter
- spesielle trekanter

Homework for Tuesday:
Do activity 19 from last week.
On Tuesday:
Read “Crop circles: Mystery or
hoax?” (airdropped)
+ Crop circles task (paper handout)
For (and on) Thursday:
Preparing Crop circles
presentation.

KRLE

Vi fortsetter med å utforske
kristningen av Norge.

SAMFUNNSFAG

NATURFAG

Tirsdag: Vi forbereder besøket
fra politiet. Er det noe vi lurer
på. Skriver ned spørsmål.

Tema: Signalsystemer i kroppen
Denne uken starter vi på
gruppeoppgaver. Det er opp til

Fredag: ukas nyhet v/William.
(husk at nyheten må ha
sammenheng med rus eller
rusforebygging) Oppgaven
finner du på mappa.

KROPPSØVING

Mat og helse

Svømming – husk badehette.

gruppene selv å planlegge
hjemmearbeid for gruppen.

Språklig fordypning
Engelsk:

VALGFAG

Musikk

Friluftsliv: Vi er ute, ta med godt
med klær

Gitarkurs

Tysk: “Das Weihnachtsfest der
Trolle” + presentasjon “Mein
Weihnachten”

