ARBEIDSPLAN FOR 9. KLASSE

UKE: 47

22. - 26. November 2021
08.45 – 10.15
10.35 – 11.20
12.05 – 12.50
13.05 – 14.35

Mandag
Norsk

Tirsdag
Naturfag
Samfunnsfag

Matematikk

Engelsk

Valgfag

Matematikk

Onsdag
Språklig
fordypning
Musikk
KRLE
Utdanningsvalg

Torsdag
Norsk

Fredag
Mat-og helse

Engelsk
KRLE
Naturfag

Samfunnsfag
Kroppsøving

Kontaktinfo: anita.haraldsvik@dyroy.kommune.no Klassetelefon:455 14260
Beskjeder/ info: Tusen takk for hyggelige utviklingssamtaler � Husk å ta med
kalendergavene i løpet av uka �
Ordenselev: William
NORSK

MATEMATIKK

Mandag: Kurs 8.2. Vi gjennomgår
KAP.2 PLANGEOMETRI
tema, jobber i lag på tavla og
gjør oppgaver.
Spesielle trekanter s. 78:

FOOD FOR THOUGHT
For Tuesday:
5 verbs: to drink – to feed
a) What will we eat in the

Til torsdag: Les fortelinga
Blottaren i barnehagen. Strek
under gode måtar å skrive på
nynorsk.
Torsdag: Vi diskuterer teksten.
Kurs 8.4 Nynorske verb

ENGELSK

future?
- give examples of
Regn minst 5 oppgaver fra 2.21 –
2.27 + skolenmin.cdu.no

future foods
b) Find reasons why we
have to rethink what we
eat
c) Find names of experts
or organisations that
give reliable information
on these topics.

Regn minst 5 oppgaver fra 2.28
- 2.33

Husk også skolenmin.cdu.no

For Thursday:
Read the text: “Future foods”
Make a future-menu on iPad.
The menu must have different
dishes for starters, main
courses and desserts.

KRLE

SAMFUNNSFAG

NATURFAG

Tema denne uken: Kjønnsroller i Les s 7-17 i heftet til tirsdag
Tema; Dyreceller og
religion.
Vi jobber med oppgave 2 på s 44 planteceller, fotosyntese og
Les teksten Kvinner tar ordet
på tirsdag og fredag (Lag en
celleånding
på skolenmin til onsdag.
informasjonsbrosjyre/film)
Denne uka tar vi litt repetisjon
om celler og vi jobber med
viktige prosesser som skjer i
cellene.

Ukens spørsmål: Hva er
celler? Hvordan er celler
bygget opp? Hvorfor er
fotosyntesen viktig? Hva
skjer i celleåndingen?

KROPPSØVING

Badminton � Husk innesko og
gymtøy �
VALGFAG
Friluftsliv: Ut på tur i
nærområdet �

Mat og helse
Planlegge praktisk prøve.

Musikk

Språklig fordypning
Engelsk: Se halvårsplanen din

Tysk:»Wohin fahren wir?» s
62-63. Skriv gloser og øv på
oversettelse

