ARBEIDSPLAN FOR 9. KLASSE

UKE: 38

19. ‐ 23. september 2022

Time

Klokka

1.

08:45‐
09:30

2.

09:30‐
10:15

3.

10:35‐
11:30

4.

12:05‐
12:50

5.

12:50‐
13:35

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
Engelsk

Samfunnsfag

Norsk

Engelsk
Språkvalg
Matematikk

Naturfag

KRLE

Matematikk
KRLE

Samfunnsfag

Musikk

Norsk

Naturfag

Kroppsøving

Mat og
Valgfag

helse

13:50‐
14:35

6.

Kontaktinfo: nicolay.lovvold@dyroy.kommune.no Klassetelefon: 458 46 269
Nasjonale prøver i regning mandag 1 og 2 time. Pass på at du har strøm på PC!

NORSK

MATEMATIKK

Husk å lese daglig og før
det inn i leseloggen!!!!

Mandag: Nasjonale prøver
i regning

Tirsdag: Dere får vikar for
Anita er på seminar. Dere
skal gjennomføre nasjonal
prøve på nett. Jeg skal
sende lenke til dere

Fredag: Vi skal trene på å
jobbe med store oppgaver.
Dere kommer til å få en
enkelt oppgave som det er
meningen at dere skal
bruke tid på å
gjennomføre.

Onsdag: Vi tar
kartleggeren i bokmål. Vi
ser litt på Aksjon unge
stemmer og avslutter med
å lese

KRLE

Onsdag og torsdag:
Vi jobber videre med
prosjektet om
verdensreligionene.
Husk at dette skal være
ferdig i neste uke.
Lekse:

ENGELSK

Thursday:
People on the move – task 6c
Freewriting
Reflect on multiculturalism – task 7
Individual work first, then talk and discuss in
class.
Friday:
Conjugate adjectives ‐ task 10
Writing – task 8 and 9
Homework for next Thursday:
Finish task 8 and 9 and share the document with
teacher.

SAMFUNNSFAG

NATURFAG

Mandag: Signalstyrker

Tirsdag: Energi i mat.

Lekse til torsdag: Les s. 16
– 19. Oppgave 3 s. 44

Lekse til torsdag: Oppgave 1, 3, 4 og 5.
Torsdag: Oppsamling av kapittelet.

Torsdag: Gjennomgang av
leksearbeid

Gruppene må vurdere ut
fra hvor langt de er
kommet om de må jobbe
hjemme for å bli ferdig i
tide.
KROPPSØVING

UTDANNINGSVALG

Språklig fordypning

We continue reading “the Shining” by Stephen
King.

Vi spiller slåball ute.
Før vi går ut skal vi snakke
litt om
kompetansemålene i
faget.

Til onsdag skal alle ha lest til og med kapittel 7.
Det er lov å bruke lydbokfunksjonen, men jeg vil
at dere leser samtidig som dere lytter.
Dere skal lese 1 kapittel om dagen HJEMME
(mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag).
Kapitlene er markert med tall i teksten. Opprett
et Word‐dokument og skriv en kort leselogg
hver dag. 😊
Boka finner dere her:
https://anylang.net/en/books/en/shinin
g/read
Lydboka finner dere her:
https://stephenkingaudiobooks.com/the‐
shining/

VALGFAG

Friluftsliv: Planlegge
gapahuk

MUSIKK

Fortsett å jobbe med
musikkoppgaven i
SoundTrap!

MAT OG HELSE

Pizza med hjemmelaget tomatsaus.
Husk forkle og hårstrikk.

VENNER PÅ SKOLEN

VI ER VENNER FORDI VI ER PÅ
SAMME PLASS SAMTIDIG

