Ukeplan 10. klasse uke 14 – 04.04–08.04
Godhetsuke denne uken. 😊 God påske!

«Men Han ble såret for våre lovbrudd, Han ble knust for
våre synder. Straffen rammet Ham for at vi skulle ha
fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.».
Jes.53:5 (BGO)

Dag
Fag

Til tirsdag

Matte

Kor langt har du kome med din
påskekrim? Jobb minst 20 minutt
heime med teksten.
Se lekse på Classroom (du trenger
regelbok, kladdebok og Matemagisk).

Engelsk

Work on the assignment on Classroom.

Norsk

Samfunn
Naturfag
KRL
Spansk

Jobb med plakaten om årstider.

Eng. ford.

Work on the assignment on Classroom.

Annet

Til onsdag

Til torsdag

Til fredag

INNLEVERING av påskekrim innen kl.
17:00 onsdag ettermiddag.

Til mandag

MÅL FOR UKA
Vi har fokus på skriving.

Se lekse på Classroom om
andregradsfunksjoner. Du trenger
regelboka.

Kunne bruke lineære funksjoner,
eksponentialfunksjoner og
andregradsfunksjoner.
Grammar and spelling

Øv til prøven i siste time torsdag.
Tema: Den kalde krigen, s. 68-91 i
«Makt og menneske – Historie 10».

Den kalde krigen

Gjør lekse på Classroom. Ha boken
tilgjengelig.

Andre religioner

Pølse- og kakesalg!
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Forbered deg til
presentasjonen av plakaten.
Work on the assignment on
Classroom.
Gym: Sjekk Classroom for
informasjon om timen.

Kunne presentere en plakat om en
årstid.
Communication and vocabulary

PRØVER/INNLEVERINGER DENNE UKEN:
Torsdag 7. april: Samfunnsfag.

Kommende prøver / innleveringer:
Fredag 22. april: Spansk skriftlig prøve

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

INFORMASJON TIL HJEMMET:
Ukens Bibelvers minner oss om korset, det absolutte midtpunkt i historien, geografien, teologien og filosofien. Ikke bare representerer korset at det gode overvinner det
onde, og at kjærligheten er sterkere enn hatet. Heller ikke blir det stående som et tomt symbol på noens tro som ikke skal tråkkes på. Nei, korset viser først Guds rettferdige
dom over synden, og deretter Jesu kjærlighet i det at Han tar på Seg denne straffen i det Han blir gjort til synd for oss. Alle mennesker i historien har blitt frelst enten
gjennom å se frem mot korset, eller ved å se tilbake på korset.
Rent geografisk har Gud hatt Sitt folk, og Sitt landområde på jorden, som Han i Sin visdom har utvalgt Seg. Og det var nettopp her Han forsone verden med Seg Selv, og det er
til samme sted Han en dag vil komme tilbake. Vår teologi må alltid ha korset i sentrum. Alt begynner ved korset, og alt slutter ved korset. Det var korset som gjorde det mulig
for alle mennesker å få adgang til Faderen. Og på korset finner vi grunnlaget for alle andre historier i litteraturen, kunsten og filosofien.
Jesu død på korset er for meg dypt personlig, for den har forandret livet mitt. Men det er ikke snakk om en subjektiv opplevelse som er fin for meg å kjenne til, det er faktisk
en objektiv sannhet som alle mennesker må forholde seg til på en eller annen måte. Som C. S. Lewis sa: «Jeg tror på kristendommen på samme måte som jeg tror på at sola
har stått opp: ikke bare fordi jeg ser den, men fordi at det er ved den jeg ser alt annet».
Derfor er dette min bønn, at vi skal se korset, og Han som døde på det, enda klarere, enda tydeligere, og med enda større takknemlighet i hjertene våre, det kommende året.
Takk til alle som har kommet til utviklingssamtalene. Jeg har sagt det før, og sier det gjerne igjen: Skolens flotteste klasse har – rent objektivt – også den beste
foreldregruppa!
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.
Benjamin er ordenselev denne uka.
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