Faglig oversigt i januar-februar 2017 i Udgård
Matematik:
I matematik skal vi arbejde med egen plan i 9. klasse og med brøker, decimaltal og procent i 7. og
8. klasse, og op mod terminsprøverne vil vi have fokus på de faglige områder, som eleverne har
brug for – a la egen plan.

Dansk:
Læseprojekt fra uge 2-4. I uge 5 + 6 øver vi os frem mod terminsprøven i uge 8.

Engelsk:
I engelsk skal vi i 7. og 8. klasse gøre vores emne om ’making a difference’ færdigt. Derefter går vi i
gang med emnet ’when nature strikes’, som også 9. klasse skal arbejde med.

Tysk:
I 7.-8. kl. arbejder vi med byen Berlin ud fra et historisk perspektiv. Dvs. vi undersøger mere
omkring Berlin før/under/efter 2. verdenskrig. Vi ser også filmen ”Das Leben der Anderen”, som
passer helt i tråd med emnet. 9. kl arbejder med murens fald og ser samme film. Desværre bliver
vores tysktime om torsdagen brugt til læseprojekt, og der er desværre ingen mulighed for at få
byttet rundt. Så der bliver desværre lidt mindre tysk i januar. Men vi er ved at undersøge
mulighederne for at eleverne kan se en lille serie derhjemme – mere om dette senere.

Naturfag:
Fysik/kemi for 7. klasse kommer til at handle om magneter og magnetisme. 8. og 9. klasse skal
arbejde med metaller og senere salte og ioner. Alle forløb ligger på clioonline.dk.
7. årgang biologi:
Vi skal arbejde med hvordan en celle er bygget op og går videre til at arbejde med
fotosyntese/respiration [Clio-online]
Celler er fundamentet i dyr og planter og fotosyntesen giver planter næring og producerer ilt.
7. årgang geografi:
Vi afslutter "klima og plantebælter" og fortsætter med "Job og arbejde" [Clio-online]
Vi arbejder med forskellige typer af og inddelinger af erhverv.
8-9. årgang Biologi:
Bæredygtighed [Clio-online]
At vi ikke bruger mere end at planeten kan genskabe det tabte.
8-9. årgang Geografi
Levevilkår [Clio-online]
Forskellige landes befolkning har forskellige levevilkår. Vi skal arbejde med hvordan de er og hvad
der gør forskellene.
Biologi 7. årg og 8-9. årg
I februar er det traditionen at bruge uge 6 til "Uge Sex". De to udgård-hold vil i det nye år opleve
forløb, der er målrettet alderstrinnet.
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De store skal gennem et Clio-online-forløb om formering og har bl.a. også mulighed for at komme
med forslag til emner.
7. årg. fokuserer fortrinsvis på kroppens udvikling og mangfoldighed/forskellighed i krop og
udseende.
Kristendomskundskab:
Vi går i gang med reformationen og kønsroller [online materiale ang. Reformationen 500 år]

Idræt:
Vi starter et nyt forløb op omkring hockey. Vi spiller nede i Sydals Hallen og afslutter med en tur på
skøjtebanen, hvor vi vil prøve ishockey. Det bliver fredag den 19.0118, hvor vi har lejet
skøjtebanen fra kl. 12:30-14:00. Vi kommer til at skulle bede om noget forældrekørsel til udturen,
så giv gerne lyd, hvis I har mulighed for at køre.

Valgfag:
Valgfagene som startede efter efterårsferien afsluttes i uge 2. Dvs. fra uge 3 vil der være 3 nye
valghold; Crossfit, madkunst og samspil. Eleverne skal være opmærksomme på nye hold.

