
8. trinn                                     Uke 38-39                                  2018/2019 
Ordenselever: 8A: uke 38 Andreas uke 39 Emil. 8B: uke 38 Othelie uke 39 Sondre  

 

Info: Til uken starter vi med nasjonale prøver. Mandag 17.09 i lesing.   
Foreldremøte tirsdag 18.09 kl. 1715 på formidlingsrommet til småtrinnet.  
DKS torsdag 20.9.18, “Bokstavlig talt” og på fredag får vi besøk av Simen Almås. Han 
overlevde Utøya, og skal holde foredrag for ungdomstrinnet. BlimE-dansen fredag 21.09 
kl 12.00.  
Informasjon om hvordan en bruker mobilskolemeldinger finnes på hjemmesiden til 
skolen, under fanen info.  
 

 
Fag Dette skal vi gjøre Lekse 
 

Norsk 

 

 

Vi starter uke 38 med å gjennomføre 
nasjonal prøve i lesing. Så avslutter vi 
kapitlet om muntlig kommunikasjon, 
og starter å arbeide med 
leseprosesser og ulike strategier.  

Uke 38: 
Mandag nasjonal prøve.  
Mandag uke 39: Kapittelprøve i norsk. Kapittel 1. 
Muntlig kommunikasjon.  
 
I løpet av ukene skal vi ha arbeidet med 
leseprosessen i basisboken: les s. 30 - 63 
  
Det vil bli gitt lekse underveis i perioden, avhengig 
av hvor langt vi kommer i faget. Her er det viktig å 
skrive av leksen som kommer på tavlen! 

 

Matematikk 

 

Vi gjør oss ferdig med første kapittel i 
Faktor 8. Tema er negative tall, 
potenser og regnerekkefølge. 
Elevene foretok en kartleggingsprøve 
i forrige periode, og noen timer vil bli 
brukt til å ta opp temaer som flere 
syntes var vanskelig.  

Til fredag uke 39: Prøv deg selv side 41 og 42 skal 

være gjort som innføring i innføringsboka dere har 

fått utlevert.  

 

Engelsk 

 

 

We continue in the book and work 

with the texts 1D and 2A. 

 

We will continue to work with the 
auxiliary verbs: “to be”, “to have”, 
“to do” 

Week 38: 
 
Group a: 
Monday: Workbook, page 13, exercise 14 and page 
18 exercise 31 
Friday: Read text 2A “From Jim’s diary” (pages 32-

34) and write down the words that you don’t 

understand 

 

Group b: 

Monday: Workbook, page 13, exercise 14 and page 
18 exercise 31 
Wednesday: Read text 2A “From Jim’s diary” (pages 
32-34) and write down the words that you don’t 
understand 
 
Week 39: 



 
Group a: 
Monday: Workbook, page 32, exercise 2 and 3 

Friday: Read the text “Amazing Animals!” (pages 
36) and write down the words that you don’t 
understand 
 
Group b: 
 

Monday: Workbook, page 32, exercise 2 and 3 

Wednesday: Read the text “Amazing Animals!” 
(pages 36) and write down the words that you 
don’t understand 
 

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

 

Naturfag 

 

Vi avslutter kapittelet om økologi og 
begynner på neste kapittel som er 
“Utviklingen av liv på jorda”. Det vil 
bli kapittelprøve fredag i uke 38. 

Lekse til fredag uke 38: Øve til kapittelprøven! Se 
på øvingsarket dere fikk utdelt på skolen. Lykke til!  
Uke 39: Lekse i løpet av uken: Minimum 15 
minutter på Quizlet og øve på begreper til kapittel 
“Utviklingen av liv på jorda”.  

 

Samfunnsfag 

 

 

Vi begynner å jobbe med tema 

identitet og sosialisering, kapittel 2 i 

samfunnsfagsboka.  

Lekse til fredag uke 38. Les side 23 til 29 i 
samfunnsfagboka. 
Lekse til fredag uke 39. Les side 30 til 34 i 
samfunnsfagboka. 

KRLE Vi avslutter kapittelet om “Å undre 
seg”, og bruker litt av tiden i uke 38 
til å repetere før kapittelprøve.  
 
Uke 39 starter vi med nytt tema: 
“Rett og galt”, om etikk og moral.  
 

Lekse til tirsdag (8B) og onsdag (8A) uke 38:  
Lever inn ark med 5 spørsmål og svar fra kapittel 1. 
Spørsmålene skal være utformet på en slik måte at 
det ikke er mulig å svare bare ja/nei på spørsmålet.  
 
Lekse til fredag uke 39: Kapittelprøve, kapittel 1.  
Dere har vært med å utarbeide et øvingsark som 
kan være lurt å se på til prøven. Se over begreper 
og les gjerne en ekstra gang på kapittelet før 

prøven 🙂 
 

Tilvalgsfag 
Engelsk 

We will continue working in the 
book: 
Week 38: pages 25 – 33 
Week 39: pages 40 –47 

Week 36: 

1. day: page 29, exercise “Puzzled” 

2. day: page 33, exercise 1 

Week 37: 

1. day: page 45, Quick ones 1 – 3 

2. day: write a short horror story 

 

Tilvalgsfag 
Tysk 

Vi skal jobbe med teksten 
“Kunterbuntes” s. 14-15, og avslutte 
leksjon 1 med et skriftlig arbeid. 

Hausafgaben bis Dienstag: 
Les tekst 1D, «Kunterbuntes», side 14-15. 
Velg ut de 8 viktigste glosene og skriv dem i 
gloseboka. Øv på «Zungenbrecher», side 15. 
Hausafgaben bis Woche 39: 
Oppgave 5A og 6B på kopiark: Skriv en kort tekst 
der du presenterer deg selv og en venn på tysk. 



 

Hausafgaben bis Woche 40: 
Les tekst 2A, «Das Telefongespräch», side 18 og 
diktene på side 19. Skriv 8 gloser i gloseboka. 
Svar skriftlig på «Worum geht’s?», side 19. 

 

Kroppsøving 

 

Hele klassen:  
Uke 38: Amfi, vi øver til BlimE-dansen 
og vi har bordtenniskonkurranse.  
Uke 39: Innegym. Volleyball og 
fotball er tema.  

Uke 38: 8A har gym på onsdag. Det er utegym, med 
et lite vær-forbehold. Friidrett er tema.  
Uke 39: 8B har gym på onsdag. Det er utegym, med 
et lite vær-forbehold. Friidrett er tema.  
 


