ARBEIDSPLAN FOR 9. KLASSE

UKE: 3

17. - 21. januar 2022

08.45 – 10.15
10.35 – 11.20
12.05 – 12.50

Mandag
Norsk

Tirsdag
Naturfag

Matematikk

Samfunnsfag
Engelsk

Valgfag

13.05 – 14.35

Matematikk

Onsdag
Språklig
fordypning
Musikk
KRLE
Samfunnsfag

Torsdag
Norsk

Fredag
Mat-og helse

Engelsk
KRLE
Naturfag

Samfunnsfag
Kroppsøving

Kontaktinfo: anita.haraldsvik@dyroy.kommune.no Klassetelefon:455 14260
Beskjeder/ info:
Yrkesmessa er utsatt pga at vi ikke kan samle mer enn 30 stykker. Vi får bare glede oss til
vi får gjennomført den �

Ordenselev: Mathias
NORSK

MATEMATIKK

Mandag: Fortsettelse kurs 7.2 Språk
KAP 2: PLANGEOMETRI
og virkemidler. Let etter eksempler i
tekster dere liker. Disse skal vi skrive Mandag og tirsdag:
Vi fortsetter med trekanter og
inn i en kalender �
Pytagoras setning.
Torsdag: Vi fortsetter på oppgaven.
Deretter går vi på Oppslag: Å skape Oppgaver som skal gjøres avtales
på skolen – du kan skrive dem
tekster – en kreativ prosess
her: …………………………………………………
…………………………………………………………

ENGELSK
CHAPTER 2: BEYOND
For Tuesday:
5 Verbs: find – forget
For Thursday:
5 verbs: forgive – go
Crop circles: mystery, or
hoax?
Prepare a presentation or a
speech where you inform your
audience what they are,
where you can find them and
who or what made them.
BE CONVINCING!

Presentation starts Thursday.
KRLE

Onsdag: Paulus
Torsdag: Martyrdød. Velg en
martyr du skal presentere.

SAMFUNNSFAG
Tirsdag og onsdag: Vi jobber med
å beskrive sentrale lover, regler
og normer vedr rus og rusbruk.
Finner fakta og bruker digitale
ressurser for å kunne presentere
gyldige funn.

NATURFAG
Tema: Signalsystemer i
kroppen
Denne uka arbeider vi med
gruppeoppgaven.
Husk å fordele hjemmearbeid

Fredag: Ukas nyhet v/Leo (husk
at nyheten må ha sammenheng
med rus og/eller forebygging).
Oppgaven finner du på mappa.

i gruppa slik at dere kommer i
mål med arbeidet

KROPPSØVING
Innebandy – husk gymtøy og
innesko!

VALGFAG

Mat og helse
Lakseburger m/salat, aioli og
stekte potetbåter.
Ta med forkle og hårstrikk
Musikk
Gitarkurs:
Em – D

Språklig fordypning
Engelsk: Følg halvårsplanen
din �

Tysk: “Das Weinachtfest der
Trolle” - øv på å
lese/oversette. Husk
uttalereglene.

