Ukeplan 10. klasse uke 40 – 04.10-08.10

Høstferie i neste uke. Nyt den! 😊
Dag
Fag

Til tirsdag

Til torsdag

Skriveøkt. Repeter gjerne tekstene
«Karen», «Karens jul» og
«Skylappjenta». Filmen om
Skylappjenta finnes på You Tube.

Norsk

Matte

Til onsdag

«Du skal ære din far og din mor, så dine dager kan
bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.»
2.Mos.20:12 (BGO)

Jobb i 30 min. med øvingsoppg. som
ligger på Classroom. Velg det nivået
som passer for deg. Skriv tydelige
utregninger i Lekse-/innføringsbok, og
sjekk med fasit etterpå. NB: ALLE må ta
med blyant og viskelær til timene fra
nå av!

KRL
Spansk
Eng. ford.

Les teksten som du finner på
Classroom og gjør oppgavene der.

Kunne regne multiplisere med to
parenteser. Kunne forenkle
algebraiske uttrykk med brøker,
parenteser og potenser. Kunne regne
med kvadratsetningene.
Complete the assignment on
Classroom.

Culture in English speaking countries

Prøve i første time torsdag.
Øv på alle spørsmålene i margene i kapittel
1 i «Makt og menneske – Geografi 10» (s.
14, 19, 27, 33 og 41).

Naturfag
Se videoene på Classroom, og besvar
spørsmålet.
Gjør oppgaven som du finner på
Classroom.
Continue with the assignment on
Classroom.

Annet
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MÅL FOR UKA
Skriveøkt på onsdag.

Jobb i (minst) 30 minutter med oppgaver
for å forberede deg til prøven, som er
torsdag uke 42. Du kan jobbe med
oppgaver fra Matemagisk, Campus eller
Classroom, men du må skrive tydelige
utregninger i Lekse/innføringsbok.

Forbered ett spørsmål du trenger å ha
besvart før prøven på torsdag.

Samfunn

Til mandag

Innlevering på Classroom for
andre gang - nå med karakter:
ENTEN analysen av “Karen” eller
“Karens jul” ELLER et dikt av Bj.
Bjørnson

Work on the assignment on Classroom.

Engelsk

Til fredag

Klima og populasjon

Gjør oppgave 1 og 4 s.22

Kunne si hva vekstdeling og
reduksjonsdeling er
Filosofi, filosofer og filosofihistorie

Gjør oppgaven som du finner på
Classroom.
Complete the assignment on
Classroom.
Husk gymtøy! Det blir løping
rundt Mosvannet på tid dersom
det ikke er høststorm! (SMS
sendes som påminnelse)

Kunne snakke om noe som har
skjedd.
Communication and vocabulary
Husk gymtøy!

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE:

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER (uke 42):
(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 minnet på at i tillegg til å være takknemlig til Gud, vår skaper og Far i himmelen, for at Han har skapt oss og gir oss livet hver dag, skal vi også være
takknemlige for at våre jordiske foreldre har gitt oss livet. Jesus er tydelig på hvor stor ære og takknemlighet foreldre skal ha i Mark.7:10-12. Ingen annen «from» gjerning
kan erstatte den direkte hedringen en skal gjøre av mor og far. Og elevene i 10. klasse har ALL mulig grunn til å både adlyde, hedre, elske og være takknemlige for sine flotte
foreldre!
I neste uke er det høstferie. Jeg håper alle benytter anledningen til å slappe av, samle krefter, og å gjøre det som gir energi og overskudd.
Det har den siste tiden vært en del som har kommet på skolen uten å ha spist frokost hjemme, og uten å ha med seg skikkelig matpakke. Jeg håper dere som foreldre kan
være med på å hjelpe de flotte ungdommene til å spise før de drar hjemmefra, og å ha mat som gir energi i løpet av dagen. 😊
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.
Leah er ordenselev denne uka.
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