
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
2 Spanskprøve: Kapittel 4. Uttrykkene s. 14-15. Spørre om veien/forklare veien. Ordenstallene. Tidsadverb.Tyskprøve:Den svake adjektivbøyningen + glosene på side 683 Innlevering avhjemmeoppgavei fransk

Besøk på Helsestasjonen kl.13.00.

Ting å huske på denne uka:
Tema, mål og oppgaver i de ulike fagene:
Norsk
Tema: Å skrive argumenterende tekster
Mål: Gjenkjenne, vurdere og bruke ulike typer argumenter og underbygge påstander. Gjenkjenne bruk av retoriske virkemidler. Lese og skrive argumenterende tekster. 
Oppg.: Du skal jobbe med teksten både på skolen og hjemme. Levering fredag 20. Januar. 

Matte
Tema: Matematikk i dagliglivet
Mål: -kunne bruke likning til å løse problemer-kunne  regne med prosent, fart, målestokk, lønn, skatt, feriepenger og merverdiavgift
Oppg.: Alle oppgavene på ditt nivå i oppgaveplanen skal være gjort i løpet av uka.
Engelsk
Tema: The Wild West
Mål: Know some facts about the "Wild West", Native Americans and their conflict with the European settlers.
Oppg.: Fortellingen din skal deles med meg eller sendes på mail på fredag. Fyll ut egenvurderingsskjemaet og levér det inn.
Naturfag 
Tema: Puberteten
Mål: Du skal kunne gjøre rede for de ulike delene av kvinnens ytre og indre kjønnsorgan
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Oppg.: Les s.134-137 grundig. Gjør nøkkelspørsmål s.135 og 137. Lag notater til s.130-137. 
Samfunnsfag
Tema: 1.verdenskrig
Mål: Du skal kunne gjøre rede for hvordan 1.verdenskrig utviklet seg
Oppg.: Les s.131-135 grundig. Gjør "Finn svar i teksten" s.136. Denne og neste uke: På skolen og hjemme: Skriv en fagtekst (skal leveres digitalt som .doc eller .pdf, minst 3 PC-sider tekst, skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5) der du gjør rede for bakgrunnen for 1.verdenskrig, allianser, hovedtrekkene i krigen, utvikling/bruk av våpen, fredsforhandlingene, virkningene av krigen (rett etter), endringen av Europakartet (før 1914, etter 1918). Ta gjerne med andre punkter du finner interesse for. NB! Ikke avskrift (blir sjekket). Oppgi kilder. Denne fagteksten er i stedet for prøve.
KRLE
Tema: Jødedommen.
Mål: Kunne forklare hva det vil si å være jøde samt kjenne til viktige hendelser i jødedommen.
Oppg.: Tirsdag: Ferdig med oppgavene side 53 og 58. Onsdag: Ferdig med oppgave 1 og 2 side 62.

Mat og helse
Tema: Grønnsaker

NB! PRØVE onsdag 25! Emner: Korn, mel og gryn, belgfrukter, grønnsaker og fisk.
Mål: Kunne fortelle om de ulike grønnsakene, oppbevaring, kvalitetskontroll og næringsinnhold. Kunne lage pizza.
Oppg.: Kunne svare på spørsmålene på oppgavearket og lese på s 43-44 i Matlyst
Gym
Tema:
Mål:
Oppg.:
Fransk
Tema: Venner, skole og skolefag, ukedager, klokka og familie, samt avslutte grammatikkmodulen substantiv
Mål: Kunne samtale om, og beskrive, venner (hvordan de ser ut og er, hva de liker/ikke liker), skoleforhold, ukedager, klokka og egen familie
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liker/ikke liker), skoleforhold, ukedager, klokka og egen familie
Oppg.: Vi arbeider med kapittel 2 og 3, samt litt med hjemmeoppgave i substantiv (innlevering torsdag 19. januar)
Spansk
Tema: Torsdag: Prøve i kapittel 4
Mål: Henvende seg høflig/takke for hjelpen. Spørre om/forklare veien. Ordenstallene og tidsadverb
Oppg.: Les hele kapittel 4 i løpet av uke 1. Vi gjennomgår oppgavesettet og forbereder prøve torsdag 12. januar.
Tysk
Tema:
Mål:
Oppg.:
Matte fordypning
Tema:
Mål:
Oppg.:
Norsk fordypning
Tema:
Mål:
Oppg.:
Valgfag
Design red. Gjøre ferdig dekorasjoner til nyttårsballet.
Mål:
Oppg.: Demokrati i praksis: Vi skal forberede en sak vi vil prøve å påvirke (leksefri skole?)
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