Ukeplan 10. klasse uke 49 – 06.12-10.12

mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender.»

Julekonsert på tirsdag! 😊
Dag
Fag
Norsk

Matte

Til tirsdag

Til onsdag

Les i 30 minutter i dokument på Classroom
om «Våre to skriftspråk: bokmål og
nynorsk.» Det finnes tre versjoner:
begynnende, middels og høy.
Det blir ingen mattetimer denne uka, men
ikke fortvil! Det blir lagt ut lekser på
Classroom og Campus. Det er viktig å gjøre
disse for å være best mulig forberedt for
det vi skal gjøre videre.

Bli ferdig med tabellen “Las tiendas”.
**Husk å ta med ark hjem!!!**

Eng. ford.
Annet

Til fredag

Julekonsert tirsdag kl. 18:00.
Velkommen! 😊

Til mandag

MÅL FOR UKA
Kunne forklare den historiske
grunnen til at vi i dag har to
skriftspråk.
Kunne regne med prosent på ulike
måter. Kunne regne med
prosentpoeng, vekstfaktor og
gjentatte prosentvise endringer, og
begynne å forberede for tentamen.
Prepare for midterm on Thursday.

N
T
A

Forbrukervekst, forbrukermakt og
miljøtrussel

Les s. 70-81 i «Tro som
bærer». Svar på «Hva
husker du?» 1-4, s. 82.
Lever på Classroom.

M

KRL
Spansk

Til torsdag

E
Les s. 34-49 i “Makt og menneske –
Historie 10».

Naturfag

Heb.12:1b-2a (BGO)

T

Engelsk
Samfunn

«og løpe med utholdenhet i det løpet som er lagt foran oss,

Gjør oppgaven som du finner på Classroom

E
N
!

Husk gymtøy!
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Beskrive drivhuseffekten og gjøre
rede for faktorer som kan forårsake
globale klimaendringer
Den store fortellingen.

Kunne snakke om butikker og
bygninger som finnes y en bydel;
kunne forskjellen på “hay” og “está”.
Communication and vocabulary
Husk gymtøy!

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE:
Matteprøve: Torsdag 16. desember.

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER (50 og 51):
(NB: endringer kan komme)
KRL: Mandag 20. desember

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

INFORMASJON TIL HJEMMET:
Ukens Bibelvers minner oss om hva som virkelig gir motivasjon til å holde ut. Med Jesus som forbilde kan vi alle løpe våre egne løp, og vinne det løpet som Gud har for oss. Vi
trenger ikke å sammenlikne oss med andre, for vi har hver våre løp å løpe. La oss være slike som holder ut, tar gode valg, og som holder ut til vi kan ha gode avslutninger på
det vi gjør.
Det er julekonsert på tirsdag denne uken. For elevene er det obligatorisk, men jeg håper at så mange som mulig at foreldrene også kommer. Inviter gjerne med dere øvrig
familie, slikt og venner til denne høytidsstunden.
Denne uken er det engelsktentamen på torsdag. Jeg håper dere gir elevene litt mindre
husarbeid å gjøre hjemme, slik at de kan forberede seg best mulig… 😊
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.
Delet er ordenselev denne uka.
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