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I arbeidet med Crossroads har forfatterne reist rundt i den engelskspråklige verden og intervjuet mennesker fra
ulike miljøer og kulturer. Resultatet har blitt et høyaktuelt og populært engelskverk som raskt har etablert seg i
skolen. Verket kjennetegnes av spennende og varierte tekster, omfattende lydmateriale, kreative oppgaver og
et rikt utvalg av litterære tekster som gir gode muligheter for differensiering. Forfatterne legger vekt på å gi
elevene følelsen av mestring og trygghet gjennom ufarlige aktiviteter som leker inn språket. Rikt ordforråd blir
vektlagt.
The real thing (CD1): Autentiske lydopptak som forfatterne har samlet gjennom reiser i Storbritannia, USA
og Oseania. Opptakene har dannet grunnlag for mange av tekstene i Crossroads A. Her får du høre historiene
slik de faktisk ble fortalt! Spice it up (CD2): Engasjerende lydinnslag med varierte lytteoppgaver i
ressurspermen. 9. trinn: "I have a dream" Tale av Dr. Martin Luther King "Achy Breaky Heart" med Billy Ray
Cyrus Musikk fra musicalen "Hair" Intervjuer med norsk-amerikanere Linedancing.... og mye mer!
Velkommen til Min Time - elevenes egen oppgaveportal! Her kan du arbeide med nettbaserte elevoppgaver i
flere ulike fag. Oppgavene er knyttet til stoffet fra. Musikk 8. trinn. Våren 2009. Blues. Sang, spill, teori. - Du
skal ha teoretisk kjennskap til hva blues er i musikken. (Tekst. OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL Spoek
Mathambo + Jowaa.
Event informasjon 275,— 21:00 20+ Forrige Neste Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole
og videregående skole. Inspirerende og viktige kurs for ansatte i barnehage og SFO/Aktivitetsskolen. Østerås
skole Bærum kommune.
Årsplaner og kjennetegn på måloppnåelse. Kjennetegn på måloppnåelse 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 Getty Images / iStock / RobMattingley Cappelen Damms Terminprøver Engelsk er
utarbeidet for 8. 9. og 10.trinn. Terminprøven for hvert trinn består av: konserter 2017: 14.01.17: nitimen, kl
9.00! 14.0117: norsk pÅ norsk, p1! 15.01.17: sØndagsÅpent, nrk p1, under lupen, kl 15.30! 18.
01.17: kveldsÅpent, nrk p1, kl.
Café Sara har servert god mat og drikke i over 20 år. Meksikansk mat, pizza, småretter og vanlige
middagsretter m.m. Telefon 22 03 40 00. MSN med innlogging til din Outlook og Hotmail.com e-post konto.
Last ned og chat gratis med Skype.
Nyheter og underholdning fra de beste nyhetskildene.

