
Ugeplan for MØ i uge 49-2013   

 

  Vis ugeplan for:  
        

 MØ
 

 

  

7A Dansk:   Hej alle.  
Så er det december. Alle i klassen har fået en nisseven, som de i det skjulte skal hygge om/lave spas 
med frem mod juleferien. Kun to regler: Det skal ikke gå ud over lektionerne + alle skal overholde 
den uskrevne regel: "lav spas/hygge og ikke terror" 
  
Hver dansktime starter de næste par uger med, at 2-4 elever laver en gæt og grimasse for klassen. 
Dette for at øve sig i at være uden for sin "comfort zone", og fordi det er sjovt. 
  
Årets sidste litteraturkonkurrence starter mandag med finaledag den 19. december. Denne gang er det 
individuelt. 
  
  

  

 Mandag   

 2/12-13  

7A Dansk:  

Intro til individuel læsekonkurrence med finaledag d. 19. december. 

  

Konkurrencebøger: "Den druknede soldat" af Ida-Marie Rendtorff og "Crazy" af 

Benjamin Lebert = 342 sider = 21 sider pr. dag. 

  

Bonusbog til de hårde: "Gennem nattens gader" af Ina Brunn = 152 sider 

 
 
 
9X Dansk:  
Terminsprøve i læsning og retstavning(1½ time) - vi kører igennem uden frikvarter 

  

Timerne byttes rundt - dansk i 2+3 lek. og historie i 5+6. 

  
 
 
9X Historie:  
Afsluttende arbejde med: Læsning af udleverede delemner om DK under 2. vk. med 
fokus på kildearbejde - lav noter. Medbring teksterne.  
 
 
  

MANDAG 

1          
2 09X HIS 

        
3 09X KRI 

        
4 07A DAN 

        
5 09X DAN 

        
6 09X DAN 

        
7 07B DAN 

         

 Tirsdag  

 3/12-13  

7A Dansk:  
Dagens skriveopgaver: 
1. Lav referat fra fællessamlingen mandag. Lad deltagere siger noget om 
samlingen(citat). Lav underrubrik og lokkende rubrik. Krav: Medtag kun relevant 
indhold + citat, underrubrik og rubrik (I får et eksempel på referat) 
2. Lad en kat, fisk, hund eller andet husdyr fortælle om sin hverdag. Krav: jeg-

fortæller + indledning, midte, slutning + det skal være sjovt  

  
Lektie til torsdag. 
 
 
 
 

 
  

TIRSDAG 

1          
2          
3 07A KLT 

        
4          
5 07A DAN 

        
6 07A DAN 

         

 Onsdag   

 4/12-13  

7A Dansk:  
Hjælp til lektiearbejde: Muligheder - læse, grammatip, skriveopgaver. 
 
 

ONSDAG 

1          
2 09B ENG 
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9B Engelsk:  
Lektie fra sidste uge. Find klip på youtube som på den ene eller anden måde har 
med både Apartheid og Sydafrika at gøre.  
Lav præsentation, vis youtubeklip og konkluder/lav afslutning - klippet må maks. være 
1 min og fremlæggelsen skal vare 4-5 min. 
Gør som fortalt og skrevet ned på tavlen i sidste uge: lav intro til dit valgte klip/åbn op 
- læg op til klippet - vis klippet, som er bevidst udvalgt - luk ned med konklusion, 
overblik og vurdering.  

  
I grupper gennemgås spørgsmålene til "Woman"   
 
 
9X Dansk:  
Tema: Kærlighed 
 
Vi har afklaret følgende begreber: kærlighed, forelskelse, begær, kærester, romantik, 
troskab, utroskab & jalousi. 
Øvelse: Spontan dramatisering to og to for klassen - vis og gæt et begreb. 
 
Læser sammen novellen "Ungdom og galskab" af Klaus Rifbjerg + arbejder med 
opgaver. 
Lektie til torsdag: Opgaver til novellen færdiggøres. Vær klar til samtale med makker 
og klassen. 
  
 
 
 
9X Samfundsfag:  
Først en gennemgang af det danske partipolitiske billede. 
  
Derefter: Læs kapitlet "Demokratiske beslutninger" (udleveres i kopi). 
  
Partipolitisk opgave skitseres 
  
I grupper skal I arbejde med følgende: 

 Partiets historie & politik 

 Partiets holdning til: Hvornår man skal kunne stemme & Velfærdsydelser 

 Min. 2 valgfrie emner fra hjemmesidens liste 

 Brug folketingets hjemmeside: www.ft.dk/demokrati/partier/partioversigt.aspx 

I skal forberede en fremlæggelse på 5-7 minutter, som I selv ville have lyst til at 
overvære. 
De andre i klassen skal blive klogere på partiet gennem talte/skrevne ord & billeder. 
  
I bestemmer selv, hvilken form I lægger over fremlæggelsen. Vær kreative:-) 
 
  

3 09B ENG 
        

4 09X SAM 
        

5 09X SAM 
        

6 07A DAN 
        

7 09X DAN 
         

 Torsdag  

 5/12-13  

7A Dansk:  

Alle skal have lavet de 28 opgaver i grammatip.com, som jeg har åbnet for - nogle få 

er færdige andre mangler en del. 

  

Forældre: spørg evt. om I må se med og måske hjælpe lidt til. 

  

Dagens opgave: Vi analyserer jeres resultater i de forskellige discipliner - hvad kører, 

og hvad skal I have mere hjælp til og træne i? Jeg åbner for flere opgaver. 
 
 
9B Engelsk:  
Øvelser med vurdering i lyt og forstå + sprog og sprogbrug. 
 
 
9X Dansk:  
Gennemgår lektien fra onsdag. 
  
Vi arbejder videre med grammatip.com - opgaver, der er åbnet for, bliver lektie til 

TORSDAG 

1 09X DAN 
        

2 09X DAN 
        

3          
4 07A DAN 

        
5 07A DAN 

        
6 09B ENG 

        
7 9ABX DAN 
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mandag. 
  
Lektie til mandag: Læs novellen "Amanda, engel". Find 5 vigtige steder i novellen - vær 
klar til at argumentere for valgene. 
 
 
 
  

 

 


