Ukeplan 10. klasse uke 35 – 30.08-03.09

Husk foreldremøte 7. september! 😊
Dag

Til tirsdag

Til onsdag

Norsk

Repeter novellen «Faderen» s. 170 –
172 i boka du fikk låne på skolen. Finn
eventyrtrekk i teksten. Hva mener
presten med det han sier helt på
slutten?

Les teksten «Karens jul» s. 194 – 200 i
boka lånt på skolen. Skriv et kort
referat av teksten (ikke mer enn 100
ord). Hva er hensikten med teksten?
På hvilken måte skiller denne teksten
seg fra tekster vi har lest av Bjørnson?

Matte

Gjør to hele oppgaver på s. 26-28. De
siste oppgavene er vanskeligere enn
de første. Les om nødvendig
forklaringer på s. 25-28.

Fag

Engelsk
Samfunn

«Du kroner året med Din godhet, og Dine
spor er fulle av overflod»
Sal.65:12 (BGO)

Til torsdag

Gjør 3 hele oppgaver på Trinn 3 (s. 29-31)
og 3 hele oppgaver på Trinn 4 (s. 32-33). Vi
begynner å jobbe med oppgavene i timene
på tirsdag.

Sosiale mediers påvirking
Skriv ned

Kunne si noe om egenskapene til
hydrokarboner
Hva vil det si å være en kristen?

Gjør oppgaven som du finner på
Classroom.

Kunne beskrive utseende; kunne
snakke om klesplagg og priser.

Skriv ned tre ting du kan «fylle deg med»,
som kan bære god frukt i eget liv.
Gjør oppgaven som du finner på
Classroom.
Bokbind på “Chicos chicas 3”, både
elevbok og oppgavebok.

MÅL FOR UKA

(Repetisjon: ) Kunne løse oppstilte
ligninger og forenkle algebraiske
uttrykk, med og uten parenteser og
brøker.
Working on vocabulary

Svar ordentlig på spørsmålene ang.
«The social dilemma»

KRL

Eng. ford.
Annet

Til mandag

Vi fortsetter å se på unges
livssituasjon i ulike tekster og
sammenligner disse.

Naturfag

Spansk

Til fredag

Gjør oppgaven som du finner på
Classroom.

Husk pølser/pølsebrød/kake til salget!
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Husk gymtøy!

Husk gymtøy!

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE:

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER:
(NB: endringer kan komme)

Vennlig hilsen
Sturla Sævereide
e-post: sturla@skg-skole.org

INFORMASJON TIL HJEMMET:
Det har vært en god førsteuke i 10. klasse. Flott at så mange har skjermfrie uker på hjemmebane også. Dette er siste skjermfrie uken vår.
I ukens Bibelvers blir vi påminnet at Gud har gode planer for oss, og at Hans vilje for oss er at vi skal leve i Hans velsignelser hver dag, hver uke, hver måned og hvert år. Det
er min bønn til Ham at Han skal krone dette året med Sin godhet, og at vi på andre siden kan se tilbake på at Han har gitt oss alt vi trenger av kunnskap, glede, visdom,
kjærlighet og samhold som vi trenger.
Vi kommer i gang med pølse- og kakesalg denne uken, slik at vi får samlet inn alt vi trenger til avslutningsturen til våren. E-post om dette ble sendt dere foreldre i forrige uke.
Det blir foreldremøte tirsdag 7. september. Først er det felles møte for hele skolen kl. 18:30-19:15. Deretter vil
rektor informere om avslutningsturen 19:15-19:30, før vi går opp i klasserommet og har vår del av foreldremøtet
der. Vi er nok ferdige før 20:30. Dersom du ikke har anledning til å komme må vi få beskjed om det.
Ellers minner jeg igjen om at skolens bygg og område er mobilfri sone. Vi har sett hvordan enkelte elever står og
går med nesa ned i mobilen til lenge etter at det har ringt inn på morgenen. Derfor skal det være mobilfritt fra
kl. 08:15. Telefoner som blir inndratt som følge av dette må hentes i administrasjonen på slutten av dagen, og
det blir sendt melding hjem til foreldre.
Husk at dersom dere ønsker å ha melk, eller annen drikke på skolen, må dere gå inn på www.skolelyst.no, og
melde dere på ordningen.
Hvis dere ønsker å kontakte meg er e-post den desidert raskeste måten å komme i kontakt på. Jeg besvarer så
raskt jeg kan.
La oss fortsette å be for landet vårt og situasjonen i verden, at Gud skal gripe inn og at det hele skal bli et
vitnesbyrd om Hans godhet og allmakt.
Martah er ordenselev denne uka.
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