
Ugeplan for 8K: 

Dansk:  

I skal skrive en stil i dansk, hvor I skal vælge mellem at skrive et portræt eller en øjenvidneberetning. 

I Genreoversigten øverst på siden (se link nederst) kan du læse mere om den genre, du har valgt at skrive, og hvilke virkemidler du skal være opmærksom på. 

Du skal skrive ca. 1 1/2 side og husk kildeliste, hvis du benytter kilder fra internettet i din opgave. 

 

Stilen skal deles med mig i Google drev senest tirsdag den 14. april. 

 

Du skal vælge at skrive: "Et portræt" eller "Øjenvidneberetning". Læs oplægget grundigt igennem og besvar alle punkterne. Vær opmærksom på krav til indhold og layout. 

 

Link til stiloplægget: https://skriftligfremstilling.gyldendal.dk/opgavebase/8-klasse 

 

God skrivelyst til Jer alle� 

Mange hilsner 

Helle 

 

Fysik/kemi og Matematik: 

I fysik/kemi skal I benytte clio online portalen https://portals.clio.me/dk/fysikkemi/, som I også har benyttede i sidste uge.  

STATUSPRØVE: 3 sæt statusprøver til evaluering alle med følgende moduler:  

Modul 1: De 4 regningsarter og reduktion 

Modul 2: Talforståelse  

Modul 3: Brøk, procent, decimaltal og promille 

Modul 4: Geometri, omregning, koordinatsystemet, linjens ligning og statistik  

Modul 5: Variable, ligninger og uligheder 

Modul 6: Tekstopgaver 

  

https://skriftligfremstilling.gyldendal.dk/opgavebase/8-klasse


 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Matematik: 
Matematik 
fessor status 
1A 

Matematik: 
Matematikfessor status 
1B  
Fysik/kemi: Besvar 
opgaverne Magnetisme - 
nord og syd, Energi og 
Bæredygtighed 1. 
Opgaverne skal besvares 
inden fredag d. 3. april 
kl. 23.59. I må gerne 
bruge noter og nettet 
under besvarelsen. 
Derudover har jeg lagt 
en frivillige 
opgave(Induktion 1), 
hvilket jeg varm 
anbefaler.  

Matematik: 
Matematik 
fessor status 
1C 

Matematik: 
Lille 
problemregn
ing sæt på 
matematikfe
ssor 

Matematik: 
Matematikfessor 
færdigheds- 
regning uge 14 

 

Biologi: 

Her arbejder I fortsat med forberedelse af fremlæggelse af fællesfagligt fordybelsesområde. 

Udforsk de forskellige online muligheder for samarbejde - fx Skype. 

Hvis I er færdige med forberedelsen, så kan I øve jer - brug evt. også Skype her, så I kan gøre det i fællesskab. 

I må også meget gerne lave noget selvstudie af følgende emner, som I kan finde meget viden om i de forskellige portaler og på nettet generelt: Fotosyntese, gensplejsning, 

kloning, ernæring, motion, økosystemer,global opvarmning, mikroplast i havene, evolution, genetik… 

 

Kulturfagene: 

I kulturfagene skal I kigge på konsekvenserne, både de socioøkonomiske, såvel som de menneskelige konsekvenser af Covid-19. Undersøg om det kunne have været håndteret 

anderledes (hvad siger eksperterne), har vi gjort nok og kommer det her til at præge Det danske samfund gennem de kommende år? Husk at inddrage kilder og lav kildekritik. 

Få flere sider af samme sag, så jeres undersøgelse ikke bliver alt for ensidig.  Det her kan ikke laves på et øjeblik, så brug 3 timer i denne uge, så må vi se om vi kommer tilbage 

og kan fortsætte i klassen, eller også fortsætter I selv arbejdet efter påske.  

God arbejdslyst.� 

Dorthe 



Tysk: 

I skal læse og oversætte teksten “Ostern”, der handler om påske. Teksten er delt med Jer på Clio Online tyskfaget. 

 

Engelsk: 

I skal færdiggøre jeres gruppearbejde med “Making a difference”. Grupperne skal efter lockdown være klar til at fremlægge 5 minutter pr. person, lavet slides og talerkort med 

stikord, have øvet på fremlæggelsen (udtale, intonation m.m.) 

 

Hvis nogle af Jer ønsker noget mere at læse i engelsk, kan I finde nogle spændende tekster via dette link:https://inenglishplease.dk/books/  

 

Rigtig god arbejdslyst og god påske til jer alle. 

 

Mange hilsner 

Lærerne i 8.K 
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