
 
 

Ukeplan uke 11:     Trinn: 8.-10. 
09. mars – 13. mars, 2020 
Fag: Læringsmål for uka: 
Norsk Lyrikk og poesi.  

Matematikk Pytagoras 

Engelsk Grammar: Common mistakes   Book project: Reading and analyzing 

Samfunnsfag Prosjektarbeid 1. verdenskrig. 

Kroppsøving Styrketrening inne på onsdag, ski på tirsdag og torsdag 😊?? 

KRL   

Tysk 8. og 9: Mat: Kunne si si hva man liker og ikke liker, bøye det sterke verbet essen. 10: Tysk historie: Kunne 
fortelle kort om Tysklands historie etter 1871. 

K&H Kunne bruke verktøy innen trearbeid (ev annet materiale). Lese arbeidstegninger og lage gjenstand etter 
tegningen. Kunne vurdere kvaliteten på eget håndverk. 

Naturfag Kunne bruke begrepene strøm, spenning, resistens, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med 
strømkretser. 

 

Informasjon fra skole 

 
Husk gym- og dusjeklær til gymtimene (tirsd, onsd, torsd). 
Ta med langrennsski til gym på tirsdag og torsdag. 
  
Tirsdag er Anne på seminar, så 3. og 4. økta blir norsk fordi vi har  
mistet en del timer i faget den siste uka. 
 
Torsdag er det vitaminsuppe til lunsj. 
 

Johan er tilbake og skal være i praksis hos oss t.o.m. uke 12 😊 

 
Info om aktivitetsdag kommer i eget skriv.   
 
Innkalling til utviklingssamtaler blir sendt ut i løpet av uka.  
 
 
 
Hilsen Aleksander, Anne, Rannveig,  
Betty og Maria. 
 
E-post kontaktlærer; aleksander.skotte@vollanskole.no  
Telefon; 416 13 166 

Klokkeslett Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.35 - 09.20 
Planleggingsdag – 

skolefri for  
Krø Musikk 8.og 9. 

Naturfag 10. 
Krø Aktivitetsdag 

09.20 – 10.50 
elevene Matematikk Musikk 8.og 9. 

Naturfag 10./Krø 
Matematikk  

10.50 - 11.35 LANGFRI 

11.35- 12.35 
 Norsk Tysk/Engelsk 

fordypning 
KRL 8.-10.  

12.35 - 12.50 FRIMINUTT 

12.50 - 13.50 
 Norsk Kunst og 

håndverk 
Samfunnsfag  

13.50 – 14.20 
 Arbeidstime Kunst og 

håndverk 
Samfunnsfag  

Karaktertrekk: 

Å være frimodig 

Bibelvers: 

La ingen forakte deg fordi du 

er ung, men vær et forbilde for 

de troende i ord og gjerning, i 

kjærlighet, troskap og renhet. 

        (1.Timoteus 4,12) 
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Lekseplan       Uke 11 
 

Til tirsdag [10.03] Til onsdag [11.03] Til torsdag [12.03] Til fredag [13.03] 

Engelsk: Les noen sider i 

boka som du har valgt til 

leseprosjektet og skriv 

noen setninger om ukens 

oppgave til «speed-date» i 

morgen. 

 

 

Norsk: Les 20 min i «Å spise 

blomster til frokost», husk å 

ta med boka til skolen 

også.  

 

Naturfag: Les s. 212-219 i 

Eureka 9. Gjør 

oppgavene: Alle på s. 213 

3 og 4 på s. 215, 2,3 og 4 

på s. 217. 

 

Tysk: 8. og 9: Skriv i boka: 
«Zum Frühstück trinke ich…» og 

«Zum Frühstück esse ich…» og 

sett inn de ordene som 

stemmer med deg fra side 74. 
Bruk ord som und (og), eller mit 

(med) hvis du spiser flere 

ting. (Bruk ordbok hvis du 

spiser noe annet enn i listet 

opp i boka) 
 

10: Aufgabe 2, seite158 

Matte: Gjør leksa i 

innleveringsboka di. 

 

Samfunnsfag: Jobb 20 min 

hjemme med prosjektet 

ditt. Er du ferdig øver du til 

framføringa di.  

 

 

 

 


