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Crossroads er et læreverk i engelsk for 8.-10. trinn med følgende komponenter: Elevbok A og B, lydmateriell
(CD-er), lærerveiledning og nettressurs.
Elevbok A finnes også i digital og lettlest utgave. Crossroads 10A Lærer-CD inneholder autentiske opptak
som ble gjort på forfatternes reiser til Storbritannia, USA og Samveldet av nasjoner. Her kan elevene lytte til
hvordan mennenskene vi møter, egentlig snakker. Opptakene vil gi elevene god trening i å forholde seg til
autentisk tale. Crossroads er utviklet etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 og etter justert fagplan i
engelsk 2013. Møt menneskene, opplev kulturen og lær språket!
Velkommen til Min Time - elevenes egen oppgaveportal! Her kan du arbeide med nettbaserte elevoppgaver i
flere ulike fag. Oppgavene er knyttet til stoffet fra. Sammanfattning av alle våre produkter innen radiatorer,
konnektorer og tillbehør for vannborn varme og systemer. Se hele vårt sortiment her. Musikk 8. trinn. Våren
2009. Blues. Sang, spill, teori.
- Du skal ha teoretisk kjennskap til hva blues er i musikken. (Tekst. Kompetanseutvikling for ansatte i
barnehage, grunnskole og videregående skole. Inspirerende og viktige kurs for ansatte i barnehage og
SFO/Aktivitetsskolen. 17.10.2013. Torsdag. Kolberg Gård.
18.10.2013. Fredag. Ål Kulturhus. 19.10.2013. Lørdag. Sarpsborg Scenehus. 20.10.2013. Søndag. Bergtatt
Opplevelser. 21.10.2013 Forhåndsbestill billetter til Disneys nyeste musikalhit Aladdin når den kommer til
London i juni 2016.
Dette er en magisk musikal for hele familien! Gamla inviterer til tunge riff, groovy rytmer og sugende
melodier som treffer deg langt inn i sjela når Loxodrom, The Last Man og Radiate Heat besøker lokalene 17. 1

- Engelsk minigrammatikk § 1 - Artiklene 1) Den ubestemte artikkel Den ubestemte artikkel brukes oftere på
engelsk enn på norsk og er a foran konsonantlyd, an Mono er en hyggelig bar og konsertscene ved
Youngstorget i Oslo. Se NRK sitt rikholdige arkiv rett i din nettleser. Du kan også se på våre kanaler direkte.

