Ukeplan 10. klasse uke 39 – 27.09-01.10
Husk pølse- og kakesalg på torsdag! 😊
Dag
Fag
Norsk

Matte

Til tirsdag

Til onsdag

Vi besøker Breidablikk og Ledaal fra
kl.09.30 – 11.30. Møt opp på skolen!
Vi går til og fra skolen, samlet.
Ta med matpakke.
Jobb i (minst) 20 minutter med
oppgaver på trinn 7 (s.43-47) i Matemagisk. Velg den vanskelighets-graden
som passer for deg. Det blir bare
matematikk i siste time i dag (pga tur).

Noter ned 3 likheter og 3 forskjeller på
de to tekstene «Karens jul» og
«Skylappjenta».

«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)

Til torsdag

Les s. 28-41 i «Makt og menneske –
Geografi 10).

Naturfag
KRL

Annet

Jobb med teksten til presentasjonen
din (i Classroom).

Klima og populasjon
PRØVE i kap 3

Få en oversikt over kap 3 og repetere

Gjør oppgaven på Classroom

Hva vil det si å være en kristen?

Jobb med teksten til presentasjonen
din (i Classroom).
Continue with the assignment on
Classroom.
Fysisk aktivitet og helse: Vi har
undervisning til 14:30 (Ikke til 16.00)
Vi har siste runde med beachvolleyball
dersom det er ok vær til det (Ikke
høststorm).

MÅL FOR UKA
Vi ser på hensikt og virkemidler i
samtidstekst.
Vi sammenligner eldre og nyere
tekster.
Kunne regne multiplisere med to
parenteser. Kunne forenkle
algebraiske uttrykk med brøker,
parenteser og potenser. Kunne regne
med kvadratsetningene.
Culture in English speaking countries

Work on the assignment on
Classroom.

Samfunn

Eng. ford.

Til mandag

Jobb i (minst) 30 minutter med oppgaver
på trinn 8 (s.48-55) i Matemagisk. Velg den
vanskelighetsgraden som passer for deg. Se
også forelesning 4.7 om kvadratsetningene
på Campus og svar på kontrollspørsmålene.

Engelsk

Spansk

Til fredag

Husk pølser, kaker og ketchup, sennep og
servietter til salget.
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Jobb med presentasjonen din.
* Husk å levere teksten din på
Classroom!!!
Continue with the assignment
on Classroom.
Husk gymtøy! Det blir løping
rundt Mosvannet på tid dersom
det ikke er høststorm! (sms
sendes som påminnelse)

Kunne framføre en utvidet
presentasjon om deg selv eller noen
andre.

Husk gymtøy!

Kroppsøving: Vi måler en tid rundt
Mosvannet som blir et utgangspunkt
til selvinnsikt og motivasjon for å
klatre opp i kondisjon og sette seg
noen mål de neste månedene.

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE:

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER (uke 42):

Samfunn: onsdag 6. oktober

(NB: endringer kan komme)
Prøve i matematikk torsdag 21. oktober: Algebra

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 tirsdag skal vi en tur til Breidablikk og Ledaal. Vi går samlet fra skolen på morgenen, og er tilbake ca. 12:15.
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.
Fysisk aktivitet og helse:
Onsdag denne uka: På halvårsplan i «Fysisk aktivitet og helse» står det at vi skal ha friluftsliv til klokken 16.00. Det blir det ikke. Vi forlenger beachvolleyball en gang til. Det
blir heller ikke tur uke 41, fordi jeg tok feil av høstferien da jeg lagde periodeplanen (MVH Ellen Sofie

)

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.
Anna er ordenselev denne uka.
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