Ukeplan 10. klasse uke 8 – 21.02–25.02

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet,

Husk penger til kollekten på storsamlingen på torsdag!

vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt».

Vinterferie neste uke… 😊
Dag
Fag
Norsk
Matte
Engelsk
Samfunn

Til tirsdag

Gal.5:22 (BGO)
Til onsdag

Til fredag

I dag er innlevering av dialektoppgaven
på Classroom.
Se 2 av 3 av disse videoene som er lagt
ut på Classroom på mandag: «Budsjett
i regneark»/ «Bevismetoder 1»/
«Bevismetoder 2».
Complete and correct “Using Irregular
Verbs in Perfect Tense”.

MÅL FOR UKA
Utforske språkleg variasjon og
mangfald i Noreg.
Øving på utregninger i regneark. Øve
på å argumentere og anvende
matematikk.
Grammar

Fattigdom

Nytt tema: Immunforsvar og vaksine.
Les s. 198-204 i «Tro som bærer».
Gjør oppgaven som du finner i
Classroom.

Andre religioner
Gjør oppgaven som du finner i
Classroom.

Eng. ford.
Annet

Til mandag
Husk at søknads-fristen
på vigo er 1.mars!

Complete and correct “Using
Irregular Verbs in Simple Past
Tense” and “Using Irregular
Verbs in Past Participle Form”
Jobb videre med oppgaven på
Fullfør oppgaven på
Jobb videre med oppgaven på
Classroom; «There is no such thing as a Classroom; «There is no such thing as a Classroom; «There is no such
free lunch”
thing as a free lunch”
free lunch”

Naturfag
KRL
Spansk

Til torsdag

Kunne snakke om vær og klima.
Communication and vocabulary

Fysisk aktivitet: Sjekk Classroom for
info om timen!

STORSAMLING!
Pølse- og kakesalg.
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Svømming (Solborg
Folkehøgskole): Husk
svømmetøy og håndkle!

PRØVER/INNLEVERINGER (Ingen er oppført for uke 8):

UKE 9:
VINTERFERIE!

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

INFORMASJON TIL HJEMMET:
Ukens Bibelvers viser oss, som en termostat, hvor like vi er Jesus. Møter mennesker kjærlighet, glede og fred når de møter oss, eller er det andre ting som popper ut av oss?
Som frukten på et tre vokser frem når grenene er koblet til stammen, og stammen er koblet til røttene, kan vi bare bære sann frukt når vi er koblet til Han som er vintreet.
Treet bærer ikke frukt for seg selv, men for at andre skal ha glede av det. Sånn er det også med oss. Frukten som kommer ut av våre liv er først og fremst for at andre skal
kunne ha glede av den.
Det blir svømming på fredagene f.o.m. fredag 25. februar. Siste svømmetime er denne
uken.
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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