ARBEIDSPLAN FOR 10. KLASSE
0845-1015
1035-1135
1205-1250
1305-1435

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

MANDAG
Matematikk
Matematikk
Norsk
Norsk
Valgfag
Valgfag

UKE: 18

TIRSDAG
Fordypning
Fordypning
Fordypning
Engelsk
Norsk
Norsk

ONSDAG
Naturfag
Naturfag
Matematikk
Matematikk
Engelsk
Engelsk

TORSDAG
Kunst & Håndv.
Arbeidsplantime
KRLE
Norsk
Samfunnsfag
Samfunnsfag

3. - 7. mai 2021

FREDAG
Kroppsøving
Kroppsøving
KRLE
Naturfag
Kunst & Håndv.
Kunst & Håndv.

Kontaktinfo: Anita Sæbbe Haraldsvik, anita.haraldsvik@dyroy.kommune.no Klassetlf: 458 32124

Beskjeder/ info: 5 uker igjen til uka med muntlig eksamen � Her er det bare å brette opp armene og
gi alt!!!!
Ordenselev: Tom-Kristian

NORSK
Mandag: Kurs 4.7 Blogg, kåseri og
essay
Tirsdag: Kurs 5 Skjønnlitteratur
Lekse til torsdag: Les kurs 5.4
Torsdag: Skrive utkast til fortelling
ut fra kurs 5.4 Skrivemåter,
synsvinkler og tid i fortellinger

MATEMATIKK
ENGELSK
Kap.6 Målinger og beregninger Monica’s group:
Volum og overflate
English literature
Læringsmål:
•
Kunne beregne volum og
overflate av ulike romfigurer
•

Kunne gjøre rede for

π og

bruke det i beregning av
volum

Mandag: Matteprøve
• Omgjøring av enheter
•

Konstruksjon, beregning av
areal og omkrets av ulike
figurer.
HUSK Å TA MED
PRØVEBOKA, PASSER OG
LINJAL!

Til onsdag: Volum og overflate av
terning og prisme. Regn 2 oppgaver
av hver romfigur.
På skolen fortsetter vi fra s. 247
– 255.
Du velger selv antall oppgaver og
nivå.

KRLE
Torsdag: Mormonkirken. Litt om
Jehovas Vitne
Fredag: Vi jobber med oppgaver til
kap 8

SAMFUNNSFAG
Vi jobber med ett opplegg fra
Verdens Beste Nyheter

The Perks of Being a Wallflower.
Reading +
making chapter
summaries
Follow your
reading
schedule.

Frida`s group
Finish reading the second short
story. Make a short presentation
where you include:
- Short summary
- What was good? (Discuss)
- What could have been
better? (Discuss)
The presentation should be 2-3
minutes long. Power point/collage is
optional.
Presentations (first story) on
Tuesday.
Presentations (second story) next
Tuesday.
NATURFAG
Tema: Energi for framtiden
Starter gruppearbeidet.
Fremføring neste uke.
Lekse: Forberede deg til
presentasjonen. Husk at alle på
gruppa må vite om hele
presentasjonene innhold i tilfelle
noen på gruppa er borte på
presentasjonsdagen.

KUNST OG HÅNDVERK
Nytt tema.

KROPPSØVING
Svømming.

Trearbeid. Oppgaven gjennomgås
på torsdag og vi starter tegne og
måle arbeidet på fredag.

Dikt om livets utfordringer
Selv om verden innimellom kan føles tung,
må du huske på at du fremdeles er ung,
med tomme livsark fremfor deg,
må du finne frem blyantene og tegne i vei.

Skrevet av: Redaksjonen i tekstforslag.com

FORDYPNING
Engelsk: Underveisvurdering ~ Tenk
over til tirsdag:
• Hvordan har din innsats i
faget vært?
• Hvor vurderer du deg selv
på karakterskalaen?
• Hva blir viktig for deg å
gjøre mot standpunkt?
Presentasjon av oppgave forts!

