Ukeplan 10. klasse uke 23 – 06.06–10.06

Takk for en veldig kjekk tur!

«Nå er dere Kristi kropp, og hver for seg
er dere lemmer på Hans kropp».
1.Kor.12:27 (BGO)

Dag
Fag
Norsk

Til tirsdag

Til onsdag

Til torsdag

Til fredag

Til mandag

MÅL FOR UKA

TENTAMEN I MATEMATIKK!
Svar på om du har kalkulator og/eller
linjal på Classroom innen tirsdag kveld
(hvis du ikke har gjort det allerede).
Fortsett å jobbe med øvingshefte for
tentamen (på Classroom og på papir) –
og gjerne tilsvarende oppgaver på
Campus i tillegg. Tentamen blir fredag
denne uka.
ENGLISH MIDTERM

Matte

Engelsk
Samfunn
Naturfag
KRL

Forberedelse til og gjennomføring av
tentamen

Ta med:
• Blyant og viskelær
• 2 blå eller sorte penner
• Linjal (hvis du har fått)
• Kalkulator (hvis du har fått)
• Bøker du tenker er nyttige
(regelbok, Matemagisk,
kladdebøker, blå mappe…)
• PC og lader
• Gjerne korrekturlakk
• En mettende og sunn niste
• Evt ½ liter brus i
originalflaske
• En liten sjokolade eller
tilsvarende snop

Husk vurderingen: “En el médico.”

Spansk
Eng. ford.
Annet
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Preparation for midterm

Denne uke gjelder målene til muntlig
vurdering “En el médico,” som finnes
på Classroom.

PRØVER/INNLEVERINGER DENNE UKEN:
Tirsdag, 7.: skuespill («En el médico») og innlevering av manus.

Kommende prøver / innleveringer:
Spansk skuespill og innlevering av manus.

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

INFORMASJON TIL HJEMMET:
Ukens Bibelvers minner oss om at vi alle er avhengige av hverandre, og at våre handlinger og tanker påvirker mennesker rundt oss. I de næreste relasjonene påvirker vi mye,
men også i klasserommet og i møte med arbeidskollegaer er vår livsførsel, våre holdninger og våre uttrykk med på å påvirke dem rundt oss.
For de som skulle lure, så er datoer for tentamener og prøvemuntlig satt:
- 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.
Filip er ordenselev denne uka.
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