Ukeplan for 9. klasse uke 3, 18. –
INFO:

Kommende vurderinger:
Bursdager
Månedens bibelvers
Ukens verdi
Ukens livsmestringsmål
Ukens ordenselever
Kontaktinfo

22. januar

Skolen er på rødt nivå til og med mandag 18. Vi planlegger både for hjemmeskole og vanlig skole resten av uke.
Mandag: Tverrfaglig dag. Vi blir for det meste i misjonskirken og gymsalen.
Tirsdag: Hjemmeskole via Teams (eller vanlig skole). Husk å sjekke at utstyret virker før tirsdagsmorgen
Onsdag-Fredag: Vanlig skole eller kohortskole.
Husk å ta med headset, vann og fulladet Mac.
Ta med niste og drikke på mandag
Det blir svømming på fredag. Fredager vil det også bli nyhetsquiz fra nå av.
Vurdering i Samfunnsfag
Ingen bursdager denne uken!
Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet!
For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»
Josva 1:9
Trygghet
Lære minst to ulike knuter.
Malin og Olav, Julie og Hans
Kjersti: kjersten@danielsen-skoler.no
Øyvind: oeyvinds@danielsen-skoler.no

Vær modig og sterk!

Skolen: duh.haugesund@danielsen-skoler.no

La deg ikke skremme,
og mist ikke motet!

Med ønske om en god uke
Hilsen oss i 9. klasse

For Herren din Gud
er med deg overalt
hvor du går.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1
08.30
09.15

Tverrfaglig dag

Samfunnsfag:
Møt opp på Teams kl. 08.30
Emne: Det går mot en ny krig
Arbeid med innleveringsoppgave

Språk/Arbeidslivsfag:

Matte:
Tema: Formlikhet og Pytagoras
Emne: Pytagoras
Pytagoras' setning på spesielle trekanter

Matte
Tema: Formlikhet og Pytagoras
Emne: Pytagoras

2
09.15
10-00

Ta med niste, drikke, mac
og gymklær

Undervisning og arbeid på Campus
Inkrement

Naturfag
Tema: Energi
Emne: Vi forbereder fagsamtale

Vi møtes utenfor skolen
kl. 08.30

Norsk:
Teams
Emne: Novelle
Motiv, tema og budskap

Arbeidslivsfag:
Vi fortsetter med å produsere
handlenett
Spansk:
¡Hemos estado en Barcelona!
Husk gloseprøve

3
10.10
10-55

Norsk:
Teams
Emne: Novelle

TYSK: Glose prøve. Se Teams

10.55
11.35
4
11.35
12.20

Lunsj
Ta med egen drikke
KRLE:
Møt opp på Teams kl. 11.35
Emne: Hinduismen.

Lunsj
Ta med egen drikke
Norsk
Emne: Novelle

5
12.20
13.05

M&H:
Møt opp på Teams kl. 12.20
Introduksjon til temaet og
gjennomgang av hjemmeoppgave.

Naturfag:
Tema: Energi
Emne: Utfordringer ved
energiproduksjon

6
13.15
14.00
7
14.00
14.45

Tema: Maten i verden og matregler i
ulike religioner

Motiv, tema og budskap

Vi bruker også tid på å gjøre leksen til
fredag
English:
-Negation (grammar)
-Comma rules
-Listening to AudioBooks

Praktiske oppgaver

NYHETSQUIZ
Norsk:
Tema: Novelle
Motiv, tema og budskap

Lunsj
Ta med egen drikke
Samfunnsfag:
Møt opp på Teams kl. 08.30
Emne: Det går mot en ny krig
Vi fortsetter arbeidet med
innleveringsoppgave

Lunsj
Ta med egen drikke
English:
-Negation (grammar)
-Comma rules
-Listening to AudioBooks

Musikk
-Musikalske virkemidler
-Fortsette på presentasjon

Svømming:
Svømmeprøve med
livredningsprøve.

Lekser
Tirsdag

M&H: Les s. 97-102 og svar på spørsmål 1 og
3 s. 102 i Matopedia teoribok.
Jobb med hjemmeoppgaven “Stekt ris”.
Oppgaveteksten finner du på It´s Learning.

Onsdag

Spansk-gloser:
Alle:
he (jeg har) + hablado (snakket)
Has (du har) + hablado (snakket)
Ha (han, hun, det har) + hablado
(snakket)
Hemos (vi har) + hablado (snakket)
Habéis (dere har) + hablado
(snakket)
Han (de har) + hablado (snakket)
Se s. 73
Høy måloppnåelse: det over +
Todavía no – fortsatt ikke
Últimamente - i det siste
Esta semana – denne uka
Esta mañana - i dag tidlig
TYSK: Gloser. Se Teams

Torsdag

Fredag

Naturfag:
Se på tankekartet du har skrevet ut. Prøv å
lære deg det meste du har fått med.

Matematikk:
Lag en videoinnspilling der du viser
og forklarer en av følgende
oppgaver:

Matematikk:
Arbeid minst 15 minutter med oppgaver på
Campus Inkrement. Arbeid med oppgaver
innenfor emnet Pytagoras

Grønn
□ Jeg vet hva en 45-45-90-trekant
og en 30-60-90-trekant er.
Rød

□ Jeg kan finne de ukjente
sidene hvis jeg kjenner en av
sidene i en 45-45-90-trekant.
Vis et eksempel med utregning

Videoen leveres på Teams i
oppgaven “Innlevering 2”

