
9. trinn                                     Uke 19                         2021/2022 
Ordenselever: Celina og Jørgen 
Info:  
Torsdag: Langdag til kl. 17.30 for elevene. Elevene har bakt pizzasnurrer som vi skal spise. I tillegg vil de få 
mulighet til å handle seg mat i sentrum. Det vil være aktiviteter på skolen og vi avslutter dagen med å se 
filmen “Verdens verste menneske”. Filmen hadde sin verdenspremiere på filmfestivalen i Cannes, hvor 
Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller. Hun ble med det den første norske skuespilleren 
til å motta pris i Cannes. Manuset er skrevet av Eskil Vogt og Joachim Trier. 
 

I neste uke starter vi opp med utviklingssamtaler. Se egen innkalling for tidspunkter. IUP blir publisert 
fortløpende på Skooler. Det er fint hvis dere har lest gjennom disse i forkant av utviklingssamtalen.  
 

Datoer for tentamen:  
Mandag 23. mai: Norsk (bokmål)  

Mandag 30. mai: Engelsk  

Torsdag 2. juni: Matematikk 

Fag Dette skal vi gjøre på 

skolen 

Lekser 

Norsk 

 

 

Mandag: Skolen min 

Les novellen “Carl”. 

Let i bildet. 
 

Tirsdag: Plantime 

 

Onsdag: Mat og helse-prøve. 

Diverse norskoppgaver 

etterpå.   

Diktat: datter, forelskelse, ungdom, diskutere, begynne, 

forskjellen, offentlig, begrunnelse, interessant, tenke. 
 

Ukas ord: fremmedkriger (eng. foreign fighters). 
En fremmedkriger er en privatperson som av ideologiske eller 

idealistiske årsaker velger å kjempe i væpnede konflikter 

utenfor sitt eget land, og uten betaling. En fremmedkriger er 

derfor ikke en leiesoldat som verver seg til krigstjeneste mot 

betaling. 

Matematikk 

 

Åpen oppgave.  

Tema: Hus og hage. 

Se oppgavetekst. 

Lekse til torsdag.  

Jobbe med åpen oppgave. 

Engelsk 

 

 

Quizlet: Cruel criminals 

 

Create your own comic strip:  

https://www.storyboardthat.c

om/storyboard-creator  
 

If there is time: Exercises: 35, 

36 and 38 on page 141. 
 

Practice the use of 

Ordnett.no. 

Thursday 

Glossary test from “Cruel Criminals”. There will also be 

questions from the text. 
 

⭐Voluntary homework 

Read “The Hitchhiker” on pages 142 – 146. Answer ex. 43 

on page 147.  

 

Engelsk Extra Quizlet: Cruel criminals 

 

Lag din egen comic strip:  

Torsdag 

Glosetest fra teksten “Cruel Criminals”.  

Det vil også dukke opp spørsmål fra teksten.  

https://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1474159.ece
https://skolenmin.cdu.no/komponent/61b08a376f21f2d631c595c5/0?_=norsk/noveller-60ddaaa84330943721d9955d-61b0c2becfc5f7773b18b9bd
https://skolenmin.cdu.no/komponent/finn-substantiv-5ebd53751ac1c50010c00c9e?_=9-trinn/norsk/grammatikk-og-rettskriving-6017fed9e7a900344d92f5d0-60ddaaa84330943721d9955d-5e9eb7e9eec01f0017090302
https://skolenmin.cdu.no/komponent/finn-substantiv-5ebd53751ac1c50010c00c9e?_=9-trinn/norsk/grammatikk-og-rettskriving-6017fed9e7a900344d92f5d0-60ddaaa84330943721d9955d-5e9eb7e9eec01f0017090302
https://skolenmin.cdu.no/komponent/finn-substantiv-5ebd53751ac1c50010c00c9e?_=9-trinn/norsk/grammatikk-og-rettskriving-6017fed9e7a900344d92f5d0-60ddaaa84330943721d9955d-5e9eb7e9eec01f0017090302
https://quizlet.com/694768460/cruel-criminals-flash-cards/
https://quizlet.com/694768460/cruel-criminals-flash-cards/
https://quizlet.com/694768460/cruel-criminals-flash-cards/
https://www.storsteinnesskole.net/wp-content/uploads/2022/04/Create-your-own-comic-strip.pdf
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://quizlet.com/694768460/cruel-criminals-flash-cards/
https://quizlet.com/694768460/cruel-criminals-flash-cards/
https://quizlet.com/694768460/cruel-criminals-flash-cards/
https://quizlet.com/694768460/cruel-criminals-flash-cards/
https://www.storsteinnesskole.net/wp-content/uploads/2022/04/Create-your-own-comic-strip.pdf
https://quizlet.com/694768460/cruel-criminals-flash-cards/


 

 

https://www.storyboardthat.c

om/storyboard-creator  
 

Hvis det blir tid: Oppgave 35 

side 141. 
 

Øve på å bruke Ordnett.no. 

Naturfag 

 

Vi jobber med kapittel 7 I Nova 

“sex - og det som skjer etterpå”. 

https://helsesista.no/ 

 

Oppgaver I Nova s. 232 gjør 7. 1 tom. 7.7. 

Samfunnsfag 

 

 

Velferdsstaten 

Kapittel 6. i 

samfunnsfagsboka. 

Statsbudsjett og Norges 

oljeproduksjon. Side 270 – 

277. 

Forarbeid til filmen “verdens 

verste menneske”. Tematikk: 

Etikk, identitet, kjønn og 

kjønnsroller.   

 

KRLE 

 

Vi jobber med kapittel 7, “ 

Menneskerettigheter, 

fredsarbeid og demokrati”. 

 

Kroppsøving Innegym  

 

Kunst og 

håndverk 

 

 

Fortsettelse av 

maskeoppgaven 

 

Mat og helse 

 

Teoriprøve 

Pizzasnurrer 

Onsdag (for alle elever) 

Teoriprøve: Les s 10-12, 56-61 og 130-133 i boken 

Matlyst. 

 

Tysk 

 

Vi jobber videre med temaet 

“Zweiter Weltkrieg”. 

 

Valgfag Innegym  

 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://helsesista.no/

