Ukeplan 10. klasse uke 50 – 13.12-17.12

Pølse- og kakesalg på torsdag! 😊
Dag
Fag
Norsk
Matte

Til tirsdag

Til onsdag

Arbeid med forberedelse til
fagsamtale/tekst/video om våre to
skriftspråk. For mer detaljer: se
kompetansemål på Classroom.
Fullfør oppgavene (se Classroom) som
har frist mandag kveld denne uka.

«og løpe med utholdenhet i det løpet som er lagt foran oss,
mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender.»
Heb.12:1b-2a (BGO)

Til torsdag

Til mandag

Jobb med øvingsoppgaver til tentamen
(utdelt tirsdag). NB: Hvis du ikke har
fått linjal eller kalkulator, må du gi
beskjed om det i timen i dag!

Kunne regne med prosent på ulike
måter og begynne å forberede for
tentamen.
Read at least 30 minutes at
home this week, in addition to
what you read at school.

Biographies.

Les s. 50-67 i “Makt og menneske –
Historie 10».

Samfunn

Den tredje verden
Gjør oppgave 9 s. 125

Naturfag
Skriv ned tre spørsmål som omhandler
det du har lest på s. 40-83 i «Tro som
bærer». Lever på Classroom.

KRL
Oppgavebok, side 29, oppg. 1.a)

Gjør oppgaven som du finner på
Classroom

Øv til prøven i siste time
på mandag!
Gjør oppgaven som du finner
på Classroom

Gjøre rede for faktorer som kan
forårsake globale klimaendringer og
se på hva som blir gjort i dag
Den store fortellingen.

Kunne snakke om butikker og
bygninger som finnes y en bydel;
kunne forskjellen på “hay” og “está”.

Eng. ford.
Annet

MÅL FOR UKA
Kunne forklare den historiske
grunnen til at vi i dag har to
skriftspråk.

Engelsk

Spansk

Til fredag

Communication and vocabulary
Husk pølse- og kakesalg!
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Husk gymtøy!

Husk gymtøy!

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE:

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER (50 og 51):

KRL: Mandag 20. desember

(NB: endringer kan komme)

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

INFORMASJON TIL HJEMMET:
Ukens Bibelvers er blant Paulus’ siste ord til sin venn og disippel Timoteus. Her blir vi minnet på at livet ikke nødvendigvis handler om hvordan vi starter, men om hvordan vi
avslutter. Det er lett å begynne, vanskeligere å fortsette, men det er bare de som lærer seg å avslutte ordentlig som vinner. 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 pølse- og kakesalg denne uken. Ting gikk veldig mye bedre sist. Men
det er alltid rom for forbedring: En ting jeg har lært meg er at det ofte bare er
8 pølsebrød i en pakke, mens det er 10 pølser i en pakke. Håper derfor at den
første som står oppført på pølsebrød kan ta med to pakker. Da skal det være
nok…
Fordi alle skolene nå er på gult nivå er det ikke lenger mulig å være samlet i
mat- og helserommet på morgenene. Vi åpner tilbudet igjen så snart
koronasituasjonen er annerledes.
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.
Donnel er ordenselev denne uka.
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