Ukeplan 10. klasse uke 44 – 01.11-05.11
Velkommen til utviklingssamtaler! 😊
Dag
Fag

Til tirsdag

Norsk

Les ferdig kap. 11 + 12 +13 i
«Herman». Lever oppg. på Classroom

Matte

Lekse er lagt ut på Classroom. Du
trenger ikke skrive noe denne gang. Til
timen, husk: blyant, viskelær og linjal.

Engelsk

Work on the assignment on Classroom.

Samfunn

Til onsdag

«Skitne vitser, tåpelig prat eller historier som er nedbrytende, skal dere holde
dere unna. Tenk på at dere tilhører Gud– og slike ting passer seg ikke for
Guds barn. Det burde være naturlig for dere å holde en viss standard. Dere
burde heller ha Gud som samtaleemne og bruke tiden på å takke Ham i
bønn.»
Ef.5:4 (BGO-HVER)

Til torsdag

Les ferdig kap. 14+15+16+17+18 i
«Herman». Lever oppg. på Classroom

Work on the assignment on
Classroom.
Les s. 8-21 i «Makt og menneske –
Samfunnskunnskap 10».

Les s. 22-33 i «Makt og
menneske –
Samfunnskunnskap 10».
Finn argumenter for/mot
genteknologi og vær
forberedt på en debatt i
timen på fredag.

Husk pølser/pølsebrød/kaker til salget!
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Demokrati og folkestyre

Kunne si fordeler og ulemper med
genteknologi

Jobb med oppgaven på Classroom
Gjør oppgaven som du finner på
Gjør oppgaven som du finner på
Classroom.
Classroom.
Work on the assignment on Classroom. Work on the assignment on Classroom.

MÅL FOR UKA
Vi leser “Herman” med fokus på
virkemidler, tema og unges
livssituasjon.
Kunne modellere en situasjon. Kunne
forklare og regne ut likning med to
ukjente.
Philosophy and philosophers

Lekse er lagt ut på Classroom. Du trenger
regelbok i tillegg til PC. Til timen, husk:
blyant, viskelær og linjal.

KRL
Eng. ford.
Annet

Til mandag

Les ferdig “Herman”. Lever
oppg. på Classroom

Naturfag

Spansk

Til fredag

Filosofi, filosofer og filosofihistorie
Gjør oppgaven som du
finner på Classroom.
Work on the assignment on
Classroom.
Husk gymtøy!

Kunne fortelle om noe som har
skjedd; kunne noen dyrenavna.
Communication and vocabulary
Husk gymtøy!

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE:

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER (uke 42):
(NB: endringer kan komme)

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!
Velkommen til utviklingssamtaler denne og neste uke. Papirene blir sendt hjem denne uken. Fint om dere tar dere tid til å lese gjennom på forhånd, slik at vi kan diskutere
ting som er uklart, eller om det er noe dere ønsker å ta opp.
Skolen har bestemt at det skal være mulig for ungdomsskoleelever å være inne på rommet ved siden
av mat og helse-rommet når man kommer på morgenen. Det åpner kl. 07:45, og det vil også bli servert
grøt for dem som ønsker det nesten hver dag.
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.
Maria Kimberly er ordenselev denne uka.

Side 2 av 2

