
10. trinn                                                                   Uke 38                                                                       2018/2019 
Ordenselever: Eirik og Henrik 

Info:  
Onsdag: Foreldremøte fra kl. 18.00 - 19.30. Se egen innkalling. 
 

Fredag: Foredrag i Amfi med Simen Almås kl. 09.00 - 10.00. «Tilbake til livet». Om og med Simen Almås 

som har jobbet seg tilbake til livet etter en eksplosjonsulykke som 13-åring, og overlevde Utøya i 2011. 
Se hans hjemmeside: https://www.almasforedrag.no/  

BlimE-dans kl. 11.45. Vi danser i skolegården.                                                                           

Fag Dette skal vi gjøre Lekse 
 

Norsk 
Språk er makt  

 Masse-media 

 

Gjennomføre debatt. 
Arbeide med språk og medier. 
Skriftlig sidemål:  Lag ei 

avisforside med  
tema: Den kalde krigen  
 

Skriftlig sidemål:  Lag ei avisforside med 

tema: Den kalde krigen  
 

 

Matematikk 

 

Mandag: Innsetting av tall i formler. 
Tirsdag prøve kap 1. 
Starter på kap 2. 

Lekse til tirsdag: Repetere til prøven. 

Lekse til fredag: Regne 2 nr videre i 

oppgaveboka. 

 
Engelsk 

 

Chapter 3 – On the edge 

 

In-class writing 

 
Grammar: the continuous tenses:  
Present: I have been working in the 
garden all day. 
Past: I had been working for hours 
and needed a break.  
Future: I will be working hard next 
week.  

Read text 3A “King of the hill” (page 68).  
 

Workbook: Ex. 1, 3, and 4 page 62.  

 

Engelsk  
extra 
 

 

Chapter 3 – On the edge 
 

In-class writing 
 

Read text 3A “King of the hill” (page 86).  
 

Workbook: Ex. 2, 3 and 8 pages 46 – 47. 
Personlige pronomen er de ordene du kan 
bytte ut, for eks.  
Henry --> He.             Patricia --> Her.  

 

Naturfag 

 

Kap 1 celler og arv. Side 30 – 35. 
Prøve kap 1 i uke 39. 

 

 

Samfunnsfag 

 

Prosjekt: Verdensdelene, forbruk og 

etikk 

 

Folkeopplysningen på NRK.no: Hvor 

farlig er egentlig sukker? 

 

 

KRLE 
 

 

Katolsk og ortodoks kristendom   
Vi jobber med sidene 30 til 43 denne 
uka. 

Til onsdag: s 36-37-38. 
Hva heter de sju sakramentene? 

https://www.almasforedrag.no/


Tilvalgsfag 

Engelsk 

 

#18 – Choices, choices... 
- What career is right for you? 

   Take our test and find out! 

- Meet Simon, a cashier at Tesco 

- Film: Harry Potter and the  
   philosopher's stone 

 

 

Tilvalgsfag 

Matematikk 
 

 

  

 

Tilvalgsfag 

Tysk 

Vi jobber videre med kapittel 2 
(Tekst 2A og begynner med B) 

Tirsdag: Les tekst 2B og noter glossene som 
er ukjente 

Torsdag:  “Wie sieht dein Tag aus?”: Beskriv 
din hverdag 

 

Kunst & håndverk 

 

Male bilde  

 

Kroppsøving 

 

Vi har orientering ute i siste økt. Ta 
med skifteutstyr. 

 

Valgfag Fysisk aktivitet: Utegym 

 
Design og redesign: 
produktproduksjon. Husk å ta med 
arbeidsklær! 

 

 


