Ukeplan 10. klasse uke 19 – 09.05–13.05

Skolefotografering på tirsdag!

«Alt dere gjør, gjør det av hjertet, som
for Herren og ikke for mennesker».
Kol.3:23 (BGO)

Dag
Fag
Norsk
Matte

Til tirsdag
Lekse på Classroom

Til onsdag

Til torsdag

Lekse på Classroom

Se på noen forelesninger om
programmering på Campus (kap 7), ut
fra der du tenker ditt nivå er.
Ellers: Dere som var borte under
prøven sist torsdag, tar den i dag.

Les artikkelen
https://ung.forskning.no/befolkningshi
storie-statistikk/slik-har-norgeforandretseg/1868961?msclkid=12fa8cf3cf7d11
ecb86168d11298c146

Spansk
Eng. ford.
Annet

MÅL FOR UKA
Vi les bok og gjer oppgåver til kvart
kapittel.
Friske opp kunnskaper om
blokkprogrammering og lære en del
tekstprogrammering.

Finish your five paragraph
essay.

5 paragraph essay

Arbeid videre med din samfunnsfaglige
undersøkelse.

Newton`s1.-2. og 3.lov side 180-182183 er svært viktig. Skal kunne, gi
eksempel på og bruke disse tre
lovene i oppgaver. Videre fra «vei,
fart og tid» i kap. 9 – til kap.10 om
energi side 192 – 196. Hva sier
energiloven?
Livssynshumanisme

Naturfag

Les s. 175-179 i «Tro som bærer». Svar
på spm. 5-10 s. 180. Lever på
Classroom.

KRL

Til mandag

Lekse på Classroom
Jobb med oppgaver om
programmering på Campus (kap 7), ut
fra der du tenker ditt nivå er. Se også
filmer om tekstprogrammering i
Python som er lagt ut på Classroom.

Engelsk
Samfunn

Til fredag

Øv på kroppsdeler og verb “doler”.
Les teksten som du finner på
Se under materiell “el cuerpo” på
Classroom, 2 ganger, høyt.
Classroom: quizlet og “ejercicio
interactivo”.
Work on the assignment on Classroom.
Fys.ak.: Timene frigjøres til turgåing i
grupper. Turen kan gjennomføres i
løpet av uken - når det passer best for
deres gruppe. Mer info på Classroom.
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Øv til “minuto loco” (om “el
cuerpo”)

Kunne planlegge et legebesøk.

Work on the assignment on
Classroom.
Gym: Sjekk Classroom for
informasjon om timen.

Communication and vocabulary

PRØVER/INNLEVERINGER DENNE UKEN:

Kommende prøver / innleveringer:

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

INFORMASJON TIL HJEMMET:
Ukens Bibelvers minner oss om at grunnleggende er det vi gjør, presterer og får til motivert av vår kjærlighet og hengivenhet til Gud, ikke til mennesker. Ja, det kan – og bør –
også komme mennesker til gode, men det er Gud vi tjener, og det er Han som er grunnen til at vi i det hele tatt kan gjøre noe som helst.
På tirsdag er det skolefotografering. Da blir det tatt både klassebilder og portrettbilder. Husk å gre håret før du kommer på skolen denne dagen…
På torsdag har elevrådet sagt at det er «Blå temadag» på skolen. Da skal alle ha på blå klær, og det er lov å både male ansiktet blått, og farge håret blått (helst ikke
permanent farge…)
For de som skulle lure, så er datoer for tentamener og prøvemuntlig satt:
- Norsk hovedmål og sidemål: 24. og 25. mai.
- Engelsk: 8. juni.
- Matematikk: 10. juni.
- Prøvemuntlig: Trekkdag: 13. juni, tentamen: 15. juni.
Fag blir bekjentgjort på trekkdagen.
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.
Martah er ordenselev denne uka.
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