Ukeplan 10. klasse uke 7 – 14.02–18.02

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet,
vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt».
Gal.5:22 (BGO)

Dag
Fag
Norsk

Matte

Til tirsdag
Korleis skal de kome vidare med
oppgåva om dialektar? Kva kan de
gjera heime og kva gjer de på skulen?

Til onsdag
Korleis skal de kome vidare med
oppgåva om dialektar? Kva kan de
gjera heime og kva gjer de på skulen?

Se videoer på Classroom om problemløsningsstrategier. Vi skal øve på å
bruke dette denne uka og neste uke.

Engelsk
Samfunn
Naturfag

Til fredag

Se lekse på Classroom

MÅL FOR UKA
Utforske språkleg variasjon og
mangfald i Noreg.

Kristin er på studiet i dag. Dere
kommer til å jobbe med oppgaver i
modellering og personlig økonomi.

Sette opp plan for nedbetaling av lån
i regneark. Øve på å argumentere og
anvende matematikk.
Geography.

Se lekse på Classroom.

Fattigdom
Nytt tema: Immunforsvar og vaksine.

Se
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/
68267 på Elevkanalen. Bruk Feide for å
logge deg inn.
Jobb med presentasjonen din.

Andre religioner

Jobb med presentasjonen din.

Jobb med presentasjonen din.

Fysisk aktivitet: Sjekk Classroom for
info om timen!

Svømming (Solborg
Folkehøgskole): Husk
svømmetøy og håndkle!

Eng. ford.
Annet

Til mandag

Ta med MinID og
pin-kodebrev. Vi
søker på vigo!
Se homework on Classroom

KRL
Spansk

Til torsdag
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Kunne framføre en presentasjon om
ditt drømmehus. Husk å
dobbeltsjekke målene til oppgaven.
Communication and vocabulary

PRØVER/INNLEVERINGER (Ingen er oppført for uke 8):
KRL: Innlevering 11. februar
Spansk: 18.feb.: Muntlig presentasjon om «La casa de mis sueños.»

UKE 9:
VINTERFERIE!

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

INFORMASJON TIL HJEMMET:
Ukens Bibelvers er blant Jesu mest kjente utsagn, og viser at vi må være overbærende med hverandre, at vi tåler flisen i vår brors øye. Jesus sier at det er fint å hjelpe andre
med deres problemer, men enda viktigere at vi ser at vi har ofte mer enn nok å jobbe med i egne liv. Det er enormt stor forskjell på å bry seg om hverandre, og det å bry seg
med hverandre. La oss være slike som bryr oss om hverandre! Ydmykhet er en viktig del av overbærenhet.
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.
Christine er ordenselev denne uka.
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