Ukeplan 10. klasse uke 38 – 20.09-24.09

Husk storsamling på torsdag! 😊
Dag
Fag

Til tirsdag

Se på YouTube-videoen som er lagt ut
på Classroom om figurtall og gjør
oppgaven som er tilknyttet denne. Du
trenger regelboka!

Engelsk
Samfunn

Til mandag

MÅL FOR UKA
Lese samtidslitteratur og se på unges
oppvekstvilkår.
Få mer kontroll på likninger.
Kunne finne mønstre i figurtall.
Kunne multiplisere to parenteser.
Kunne forenkle algebraiske uttrykk
med brøker parenteser og potenser.
Culture in English speaking countries

Les s. 20-27 i «Makt og menneske –
Geografi 10».

Klima og populasjon
Repetere kap 3, få en oversikt over tema
og jobb gjerne med oppgaver s. 60-61.
STORSAMLING!
Teknisk team og lovsangsteam møter kl
07.45.

KRL

Eng. ford.
Annet

Til fredag

Campus: Enklere nivå: Gjennomgå og svar
på oppg. i forelesn 4.2 og 4.3. Jobb i tillegg
med oppgaver tilknyttet 4.2 i minst 20
minutter. ELLER: Mer utfordring:
Gjennomgå og svar på oppg i forelesning
4.3, 4.4 og 4.6. Jobb også med oppg
tilknyttet disse i minst 15 min.

Naturfag

Spansk

Til torsdag

Levere analyse av ett av diktene til Bj.
Bjørnson på Classroom.
I dag har vi norsk de fire første timene.

Norsk

Matte

Til onsdag

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting
deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og
påkallelse med takksigelse.»
Fil.4:6 (BGO)

Få en oversikt over kap 3 og repetere
Hva vil det si å være en kristen?

Jobb med teksten til presentasjonen
din (i Classroom).

Gjør oppgaven som du finner på
Classroom.

Gjør oppgaven som du finner på
Classroom.

Continue with the assignment on
Classroom.

Continue with the assignment on
Classroom.

Complete your digital story, as
given on Classroom.
Husk gymtøy!

Storsamling. Husk penger til kollekten!
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Kunne planlegge en utvidet
presentasjon om deg selv eller noen
andre.

Husk gymtøy!

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE:

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER:

Prøve i naturfag torsdag 30. sept.
Innlevering/presentasjon i spansk: fredag, 01.okt.

(NB: endringer kan komme)

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

INFORMASJON TIL HJEMMET:
I ukens Bibelvers blir vi oppmuntret til å kaste alle våre bekymringer på Gud, og heller la det som er en bekymring i dag bli til et takkeemne i morgen. Han har omsorg for oss,
og vil oss alltid det beste.
På torsdag er det storsamling. Der er også foreldre hjertelig velkomne til å være med, om dere har tid og anledning til det. Det blir også samlet inn penger til våre fadderbarn
i Albania, India og Sør-Afrika. Om du vil ha med penger til dette vet jeg at de blir godt forvaltet. Og om vi som de eldste på skolen er med på å gi er eksempelets makt stor…
Neste tirsdag skal vi en tur til Breidablikk og Ledaal. Vi går samlet fra skolen på morgenen, og er tilbake omtrent til storefri.
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.
Filip er ordenselev denne uka.

Side 2 av 2

