Ukeplan 10. klasse uke 2 – 10.–14.01

Gratulerer med dagen, Julie! 😊
Dag
Fag
Norsk
Matte
Engelsk
Samfunn

Til tirsdag
MATTE-TENTAMEN I DAG!
Ta med: PC, mattebøker, blå mappe,
øvingshefte, blyant, viskelær, 2
penner, gjerne korrekturlakk. Ta også
med linjal og kalkulator om du har.
(Dere som ikke har fått kalkulator og
linjal, får låne dette på skolen). Ta med
en god niste, og i tillegg kan du ta med
½ liter brus og en liten sjokolade eller
litt snop.
Husk å repetere Geogebra ved løsning
av likningssett (to ukjente) før
tentamen.

Til onsdag

«Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i
Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjøttet, men
etter Ånden.»
Rom.8:1 (BGO)
Til torsdag

Til fredag

Til mandag

Fagsamtale/innlevering av tekst el.
Video.

Kunne forklare den historiske
grunnen til at vi i dag har to
skriftspråk.
Kunne regne med oppgavene på
tentamen, og kunne regne med
valuta og merverdiavgift.

Se på videoene på Classroom om
«Renter på sparing og lån» og
«Merverdiavgift (moms)». Skriv ned i
regelboka det du blir bedt om på
Classroom.
Read at least 30 minutes at
home this week, in addition to
what you read at school.
Lytt til podcasten "Formuleringen av
"den palestinske narrativen" - Saeb
Erekat og Osloavtalen", som du finner
på Classroom. (Ca. 40 minutter)

Biographies.

Svar på spørsmålene om podcasten,
som ligger på Classroom.

Naturfag

Israel og Midt-Østen

Gjør oppgave 9 s. 125

Gjøre rede for faktorer som kan
forårsake globale klimaendringer og
se på hva som blir gjort i dag
Kirkesamfunn

Gjør oppgaven som du finner
på Classroom

Kunne beskrive et hus med bruk av
“hay” og “estar”; kunne snakke om
forskjellige type hus.
Communication and vocabulary

Arbeid med oppgaven om
kirkesamfunn.

KRL
Gjør oppgaven som du finner på
Classroom

Spansk
Eng. ford.
Annet

Design og Redesign må levere inn
tallerken og skisser i dag tirsdag. Jeg
kommer innom klasserommet og
henter disse.

Husk gymtøy!
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MÅL FOR UKA

Husk gymtøy!

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE:

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER (50 og 51):

Matte: Tentamen tirsdag 11. januar

(NB: endringer kan komme)

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

INFORMASJON TIL HJEMMET:
Ukens Bibelvers er blant Paulus’ mest kjente ord. Og det er en grunn til det; her er evangeliet oppsummert på en klar og lettfattelig måte: Fordømmelse tilhører ikke oss som
tror på Jesus. Det er ikke våre evner, egenskaper, karakter eller godhet som gir oss rettferdighet, men det er Guds gode gave som blir gitt oss som tror på Ham. Troen er full
visshet om det en håper, en overbevisning om ting vi ikke ser (Heb.11:1), og når vi lever i dette er vi også fri fra all form for nederlagstenkning og fordømmelse. Det er det
godt å starte 2022 med!
Vi fortsetter med pølse- og kakesalg denne uken. Nye lister kommer. Jeg vil igjen berømme alle for
innsatsen som legges ned, både når det kommer til vareteling, agurksalg og annet.
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. Inntil videre kan 10.
klasse gå rett til klasserommet når man kommer om morgenen.
Det blir svømming på fredagene f.o.m. fredag 28. januar, og de neste fem fredagene frem til
vinterferien.
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.
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