Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

KLASSE 9A
14

Man 2.4.

1
2
3
4
5
6
7

uke 14
Tir 3.4.

Påskeferie.

Lekse til tirsdag

Lekse til onsdag

Ons 4.4.

Tor 5.4.

Fre 6.4.

Norsk
Matematikk
Naturfag
Mat og helse
Jobbe med
selvvalgt meny

Engelsk (data)
Tilvalgsfag
Norsk
Jobbe med
selvvalgt meny
Valgfag

Norsk
Engelsk (data)
Naturfag
Jobbe med
selvvalgt meny

Lekse til torsdag
Norsk:
Les s. 238- 245 i
Basisboka. Gjør oppg. 1
s. 246 i Basisboka

Lekse til fredag
Engelsk: Read the text
«Kissin Kate» p.230-235
Naturfag: Les s. 205207 og gjør
nøkkelspørsmålene s.
207
Samfunnsfag: Gjør
ferdig «Finn svar i
teksten» s. 17 og 20

Info:
-

Vi skal jobbe med selvvalgt meny på onsdag, torsdag og fredag. Den ferdige selvvalgte menyen skal
leveres til oss lærere på mandag 9. 4. Dvs. at dersom dere ikke blir ferdige med selvvalgt meny på
skolen, må dere jobbe med denne hjemme i helga.

Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

KLASSE 9A

uke 15

15
1
2

Man 9.04.
Matematikk
Engelsk (data)

Tir 10.04.
Matematikk
Matematikk

3

UDV

Tilvalgsfag

4

Samfunnsfag

5

Norsk

6
7

Naturfag

Lekse til tirsdag
Matematikk: Gjør de to
utdelte oppgavene i
hjemmelekse.

Ons 11.04.

Tor 12.04.
Engelsk (data)
Nynorsk skriveøkt Tilvalgsfag
Samfunnsfag

Mat og helse

UDV

Lekse til onsdag
Matematikk: Gjør de
to utdelte oppgavene i
hjemmelekse.

Norsk

Naturfag

Kroppsøving

Samfunnsfag

- inne

KRLE

Fre 13.04.
Norsk
Engelsk (data)

KRLE

Valgfag

Lekse til torsdag
Engelsk: Understanding
and viewpoints p.236 (
in writing).
Norsk:Gjør oppgave 1,3
og 4 til tekst 10 i
nynorsk. (Kopiark)
Matematikk: Gjør de
to utdelte oppgavene i
hjemmelekse.

Musikk

Lekse til fredag
Engelsk: Read «Boom
Times» p.238-239
Understanding p.240
Naturfag:Les s. 210-211
og gjør
nøkkelspørsmålene s.
211.
Matematikk: Gjør de
to utdelte oppgavene i
hjemmelekse.

Ordenselever:

Skolen:

Lærere:

Uke 14: Øyvind og Hanna
Uke 15: Milica og William

Telefon sentralbord - 755 56430
Telefon teamrom - 755 56454

Kristin – 97583837
Knut Arne - 47309756

Fag – mål – innhold
FAG:

A

B

Mål: gjøre rede for hva som kjennetegner lyrikk, forstå hva vi mener med poetisk språk, forstå og tolke dikt, skrive egne
NORSK tekster, skrive korrekt nynorsk.
Les s. 238-249
Gjør oppgave 1, 7 og 13b i basisboka.
Gjør oppgave 1,2, og 10 i oppgaveboka, du får kopi i fra
lærer.
Nynorsk: Les Tekst 10, gjer oppgåve 1, 3 og 4 (du får kopi i får
lærar).

ENG

Les s. 238-249
Gjør oppgave 1, 4 og 13b i basisboka.
Gjør oppgave 1,2,3,6, 7 og 10 i oppgaveboka, du får kopi i
fra lærer.
Nynorsk: Les Tekst 10, gjer oppgåve 1, 3 og 4 (du får kopi i
får lærar).

Mål: Learn about one state in the USA, and be able to present it in class.
Read an extract from an american novel.
Minitalk.
Make a Power Point presentation from a chosen state in the USA.
You have all English lessons to your disposal at the computer lab. The presentation will be held in week 17.
Task and evaluation criterias will be given on a separate sheep.

NA

Mål: Lære om elektrisitet
Uke 14: Les s. 205- 209 Jobb med nøkkelspørsmål s. 207 og 209 Jobb med oppgave 1, 2,3 og 4 s. 220

Uke 15: Les s.210-213 Jobb med nøkkelspørsmål s. 211 og 213
Mål:
Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i
verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
SAMF. Les s. 22-37. Mange av tallene er utdaterte, finn oppdaterte tall.
Velg også en arbeidsmetode som fungerer for deg, det kan være tankekart, tegneserie, fagfortelling, faktasetninger etc. I
tillegg kan dere velge å jobbe med egne oppgaveark.

KRLE

Mål: Lære om kristendommen i et land utenfor Europa, lære om romersk-katolsk og ortodoks kristendom, misjon,
humanitært arbeid og økomenisk arbeid, trossamfunnene Jesu Kristi kirke (mormonerne) og Jehovas vitner.
Gruppearbeid om noen kristne trossamfunn. Eget skriv kommer.

MATTE

Vi lærer om geometriske figurer
 Kjenne igjen og beskrive rette prismer, pyramider, kjegler, sylindrer og kuler
 Måle og beregne overflate og volum av tredimensjonale figurer.
 Regne med ulike mål for volum.
Egen plan for uke 15 kommer. Timen på onsdag i uke 14 bruker vi til Kikora.
Se læringsfilmer på http://podium.gyldendal.no/maximum/elev/ressursbank/ressursbank

MAT Mål: Gjøre ferdig «selvvalgt meny» og levere den på Fronter innen fristen 9.april.
& HELSE Uke 14: Dere skal jobbe med «selvvalgt meny» på data på skolen. Jobben skal fullføres og leveres på Fronter innen
skoleslutt mandag 9.april.
Uke 15: Kjøttkaker i brun saus (s. 53) og smuldrepai (s. 170).
Forberedelse til uke 15:
https://www.dropbox.com/s/mtbqtw83fv1ufib/Mat%20og%20helse%20uke%2015.docx?dl=0

UDV

Forberedelser til arbeidsuka

