Informasjon om uken
til elever og foresatte

Ukeplan for 8. klasse uke 4, 25.1-29.1

Det har vært godt å få samle klassen igjen! (Vi feiret dette onsdag) Sosialt er det kjekkere, vi flere
muligheter når det gjelder samarbeidsformer, og undervisningen på skolen er enklere å gjennomføre.
Elevene har taklet denne perioden godt, men nå håper vi på litt ro og stabilitet rundt organiseringen :)
Vi minner om planleggingsdagen på mandag. Elevene har fri.
-Vi har begynt å lese “Løven, heksa og klesskapet” (1.bok i Narniaserien) Boka skal ligge i sekken!
-Vi vil også utvide elevbiblioteket vårt. Forslag til bøker mottas fra både elever og foreldre!
Fortsatt minner vi om: Ha alltid på/med klær som kan brukes ute (uavhengig av vær).
Lue, skjerf/hals, hansker/votter, varmt skotøy, overtrekks-bukse og ulltøy (og vindtett og vanntett de
dagene det er nødvendig). De som fryser lett må kle seg best. Prøv samtidig å ha tøy dere kan bevege dere i.
(Tynn ull innerst, fleece og så vindtett er flott!)
Ta med vannflaske HVER DAG, og gjerne litt ekstra mat om dagen din er lang.
Alle må ha med head-set til undervisningen, også til bruk for overføring av undervisning mellom rommene.
Annet obligatorisk utstyr er som før:
-Mappe til ranselpost
-Ferdig oppladet mac
-Pennal med gråblyant, viskelær, blyantspisser med beholder, liten linjal, liten saks og 5 fargeblyanter.

Ordenselever

Julia og Rebecca

Vurderinger

Fredag: Innlevering i norsk (Narnia) Neste uke: Tirsdag: Innlevering av samfunnsfag: 1800-tallet Torsdag:
innlevering kunst og håndverk: Illustrasjonsoppgave.
Bursdager
Månedens Bibelvers

1.Petersbrev 5:7

“Kast alle bekymringene deres på Ham, for Han har omsorg for dere.”

Månedens verdi
Kontaktinfo

Tilgivelse
Sidsel: sidsel.lynge@danielsen-skoler.no
Astrid Karin: astridkarin.strand@danielsen-skoler.no
Skolen: duh.haugesund@danielsen-skoler.no
Klassekontakter: Stine Marie Johannesen Heimestøl (mor til Sigrun Amanda)
smjoha@online.no
Silje Lønning (mor til Siren)
siljela@gmail.com
FAU-kontakter: Vigdis Alice Wik (mor til Astor)
vawik@hotmail.com
Karl Martin Hansen (far til Mathias)
karlmartinhansen@me.com

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Samfunnsfag:
Den industrielle revolusjon

Gym:
Møt i klasserommet .
Husk gymtøy.

K&H
Animasjon og eventyr
Arbeid med
gruppeoppgave
K&H
Animasjon og eventyr
Arbeid med
gruppeoppgave

(Norsk)
Forfatterbesøk fra
“Den kulturelle skolesekken”

Matte
Oppsummering matematikk,
potenser, kvadratrøtter. Arbeider
videre i heftet.

1
08.30
09.15
2
09.15
10-00

3
10.10
10-55

10.55
11.35
4
11.35
12.20
5
12.20
13.05

PLANLEGGINGS-

DAG
Lunsj

Norsk:
Eventyr og fortellinger
Narnia-boka

Forts.

Arbeidstime:
Norsklekser og andre lekser
gjøres denne timen.

Samfunnsfag:
Vi fortsetter på oppgaven om
1800-tallet.

K&H
Animasjon og eventyr
Arbeid med
gruppeoppgave

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Matte
Potenser
Vi jobber med filmene 4.5-4.8
i timene
Matte
Vi jobber med filmene 4.5-4.8
i timene

Språk /Arbeidslivsfag
Spansk: gloseprøve og nytt
kapittel! Parte 3, Mi colegio

Matte
Potenser
Vi jobber med filmene 4.54.8 i timene

6
13.15
14.00

Naturfag
Kjemi

7
14.00
14.45

Naturfag
Kjemi

Tysk: gloser (se teams)
Forts.

Engelsk
Narnia filmen Reisen til det ytterste
hav

Samfunnsfag:
Vi fortsetter på oppgaven om 1800tallet.
SVØMMING

Engelsk
Narnia filmen Reisen til det
ytterste hav
Engelsk
Narnia filmen Reisen til det
ytterste hav
Naturfag
Kjemi- Begrepsprøve

Forts.
(Tilbake på skolen 15.00)

Lekser til:
Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Norsk:
(frivillig)
Les og arbeid med oppgaven
om Narnia-boka.

Spansk: Gloser: Tallene som står på
s. 45.

Kunst og håndverk: Husk ting du
må ha med til for å lage
animasjonsfilmen. Alle som har
kamerastativ/stativ til mobil tar
med "
%
$
#

Norsk:
Innlevering av oppgaven fra boka:
Løven, heksa og klesskapet

Tysk: Gloser (Se Teams)
Samfunnsfag: Jobb minst 20
minutter med oppgaven om 1800tallet

Naturfag:
Lekseprøve der du skal forklare 3
begrep:
Kjemisk reaksjon
Faseovergang
Atom
Engelsk: I dag skal du levere inn
oppgaven om hunderasen.
Innleveringen ligger åpen i
Teams for innlevering innen
midnatt i kveld torsdag. Arket
med overskrift kan du levere til
meg i engelsktimen.

