
Ugeplan for 9B i uge 47-2013   

 

 

Engelsk:   God nyhed: Klassen har lavet en firdelt opgave, som den ser ud til prøven(lytteprøve, læseprøve, 

sprog og sporgbrug + skriftlig fremstilling): Det generelle klasseresultat blev godt, og en del bedre 

end jeg havde regnet med - cool. 

Generelt:   Håber I har haft en dejlig weekend? 

 

Alle, der var i skole i fredags, fik karakterark med hjem forud for samtalerne i de kommende uger. 

Når vi mødes d. 19./28. vil vi tage udgangspunkt i de unge menneskers 

uddannelsesønsker, og det bliver derfor en samtale, der retter blikket fremad - med udgangspunkt 

i den aktuelle faglige status. 

 

I den kommende uge står de første dage i Kommunalvalgets tegn, og derfor konverteres 

dansktimerne mandag/tirsdag til samfundsfag, mens torsdag er danskdag. 

Vi skal frem mod jul kigge på danskernes muligheder for deltagelse i demokratiet, og vi starter 

lokalt/kommunalt med begrebsafklaring og paneldebat. 

 

Onsdag skal vi til Viby Gymnasium kl. 12 og se deres musicalopsætning af Moulin Rouge-historien. 

De kalder forestillingen "Un histoire d'amour". 

 

Og det er i fin tråd med, at vi I dansk tager hul på dette kalenderårs sidste tema, 

nemlig kærlighed:-) 

Vi starter på torsdag med en afklaring af, hvad kærlighed overhovedet er for en størrelse. Herefter 

dykker vi ned i tekster, der behandler temaet. Vi kommer bl.a. omkring genrerne lyrik & 

kunstbilleder. 

I den kommende periode skal vi også læse et af årets skønlitterære hovedværker: "En, to, tre - NU" 

af Jesper Wung-Sung. 

 

Det bliver (også) godt:-) 

 

HUSK i ugen: 

 Skole/hjem-samtaler d. 19.11. Vi er i mødelokalet på kontorgangen. 

 Medbring den underskrevne "computeraftale" i forbindelse med de skriftlige prøver 

(senest på fredag) 

 LS fraværende fredag pga. praktik 

 

  

 Mandag   

 18/11-2013  

 

Fysik/kemi: Vi starter op på induktion med afsæt i den nye udleverede bog Samfundets 

elforsyning. Emnet er optakt til det videre arbejde med fremstilling af vekselstrøm. 

 

Samfundsfag: Afrundende test om Kriminalitet & retsvæsen (tip en 13'er) 

 

Nyt tema: Deltagelse i demokratiet 

 

Lektie læst: At deltage i demokratiet (udleveret i kopi i torsdags). 

Grundlag for kort gennemgang af det kommunale demokrati - fokus på det forestående valg i 

morgen. 

 

Partipolitisk debat 

I 5 grupper forbereder I jeres (fiktive) partis programpræsentation og paneldebat, som afvikles 

tirsdag. 

Jeg udleverer materiale/partinavne til jer - jeres opgave er at finde de gode argumenter. 

 

Må de bedste argumenter sejre:-) 
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Tysk: Thema Anders sein: Mannis Sandalen s. 34 -  

Lektie til Mandag: Skriv en beskrivende overskrift til hvert afsnit. Vi arbejder med forståelse af 

teksten og spørgsmålene s.36 

 

 

  

 Tirsdag  

 19/11-2013  

 

Matematik: Eleverne får der færdighedstest tilbage og vi snakker og arbejde med de mest 

interessante af opgaverne i sættet. 

 

Samfundsfag: Paneldebat 

Hvert parti får 2 min. til programpræsentation. 

Herefter åbnes diskussionen. 

 

Vær parat:-) 

 

Kommunalvalgstest - hvem ville I stemme på? 

Vi tager udgangspunkt i dr.dk's 13 afklarende spørgsmål, og I finder jeres kandidat. 

 

Tysk: Lektie tirsdag: Spørgsmål side 36. 

Mannis Sandalen afrundes. 

  

 Onsdag   

 20/11-2013  

Dansk: "Un histoire d'amour" på Viby gymnasium. 

Afgang ca. 11.20 - forestilling kl. 12. 

 

Engelsk: Ser resten af Cry Freedom(30 min.) Dem som ikke var der sidste uge - se filmen på 

Putlocker.com. 

 

Alle har lavet mindmap under filmen med følgende opgave: What do I get to know about apartheid 

from the film Cry freedom. 

Grupper på to: 

Stikordene laves til sammenhængende faktatekst(kun faktaer ingen holdninger, vurderinger, 

meninger) om Apartheid i Sydafrika(via Cry freedom). Teksten skal læses ordret op på 

mobilen, HVORFOR: I læser op og hører evt. sproglige eller grammatiske fejl. En af de bedste 

strategier til at tjekke og forbedre eget arbejde: læs op, lyt og ret. 

Til torsdag skal I derfor have gjort følgende: Lav faktatekst(kopieret i 5 eksemplar + optaget 

ordret oplæsning - medtag lydfilen til afspilning). 

 

I får udleveret læsetekst om S.A. med spørgsmål. 

 

 

 

Fysik/kemi: Vi fortsætter arbejdet med induktion. 

 

Matematik: Vi arbejder videre med procentbegrebet. 

  

 Torsdag  

 21/11-2013  

Dansk: Nyt tema: Kærlighed 

 

Vi afklarer bla. forskellen på følgende begreber: kærlighed, forelskelse, begær & jalousi. 

Gruppesamtaler & dramatisering:-) 

 

Læser sammen novellen "Ungdom og galskab" af Klaus Rifbjerg + arbejder med opgaver. 

Lektie til mandag: Opgaver til novellen færdiggøres (udleveres i kopi). Vær klar til samtale med 

makker. 

 

7. lektion: Grammatik - forkortelser 

Medbring Min 9. danskbog 

 

Engelsk: Klassen deles op i to. Opgaven fra i går høres og læses. I kommenterer jeres eget arbejde. 



 

Læsetekst om S.A. med spørgsmål laves til onsdag. 

 

Matematik: Vi afslutter arbejdet med procent og åbner op for et nyt emne... 

 

Husk at alle skal aflevere matematik fsa-prøvesæt. 

 

Tysk: Tekst: Sascha und Elizabeth. Side 37-38-39. 

  

 Fredag   

 22/11-2013  

 

Idræt: Kampsport - med besøg udefra. 

 

Tysk: Tekst: Sascha und Elisabeth 

  

 


