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Ting å huske på denne uka:
Tema, mål og oppgaver i de ulike fagene:
Norsk
Tema:
Mål:
Oppg.:
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.: Gjør alle oppgavene i matteplanen ned til "Vi finner avstanden i virkeligheten s.127" 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.: Read p.82 and write a review of the film "Bury my heart at Wounded Knee".
Naturfag 
Tema: Puberteten
Mål: Du skal kunne gjøre rede for menstruasjonssyklusen.
Oppg.: Les s.138-141 grundig. Gjør nøkkelspørsmål s.139 og 141. Lag notater til s.138-141. 
Samfunnsfag
Tema: 1.verdenskrig
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Tema: 1.verdenskrig
Mål: Du skal kunne gjøre rede for hvordan 1.verdenskrig utviklet seg
Oppg.: Denne uke: På skolen og hjemme: Prøve å bli ferdig med fagteksten (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.Dersom det blir behov for de fleste i klassen, vil det bli gitt en uke ekstra til arbeidet (men med nye lekser).
KRLE
Tema:
Mål:
Oppg.:
Mat og helse
Tema: Teori og arbeidsoppgave : FISK i kostholdet. 
Mål: Mat og kultur og mat og livsstil.
Oppg.: Les s. 47 i boken matlyst. I verkstedet lages det fiskeretten "Grei sei". Husk prøve i Mat & helse i uke 4 (onsdag 25.januar).

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
Oppg.: Vi arbeider med kapittel 2 og 3. Husk innlevering av hjemmeoppgave i substantiv torsdag 19. januar
Spansk
Tema:
Mål:
Oppg.:
Tysk
Tema: Kunst, - klær/mote / handle / beskrive bilder / adjektivbøyning
Mål: Kunne samtale om og beskrive venner, handle klær i butikk, samt og bøye 
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Mål: Kunne samtale om og beskrive venner, handle klær i butikk, samt og bøye adjektivene riktig.
Oppg.: Lekse til tirsdag: lese og oversette s.62-63. Lekse torsdag skriftlig: Spørsmålene på s. 63 og oppgave 1 s. 64. Prøve i svak adjektivbøyning+gloser s.69
Matte fordypning
Tema:
Mål:
Oppg.:
Norsk fordypning
Tema:
Mål:
Oppg.:
Valgfag
Design - red.: Jobbe videre med nyttårsballdekor. Ha tenkt gjennom før timen hva jobben din blir.
Mål:
Oppg.:
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