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1. læs siderne 73-76 (The Day) i  

https://books.google.dk/books?id=so
WN5njt4Y4C&pg=PA74&lpg=PA74&d
q=a+typical+morning+in+england&so
urce=bl&ots=UbwOsPvEFi&sig=ACfU
3U3A8LzgvPDg-avb6Q8pEpg6bTQ_i
w&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwi6n9z
7yJLoAhWGzKQKHXZVDy0Q6AEwE
XoECA0QAQ#v=onepage&q=a%20ty
pical%20morning%20in%20england&
f=true 

2. skriv de vigtigste argumenter ned og 
sammenlign med forholdene i dag 
(husk at dele dokumentet med mig). 
3-5 stikord er IKKE nok!! 

Naturfag 
Plast; jeg har oprettet en undermappe i 

naturfag! 
 

1) Se filmene : 
https://www.dr.dk/drtv/episode/pla
net-plast_48146#!/,autoplay=true 

2) Læs plasthæftet- og lav noter( for 
at kunne lave rapport- vejledning i 

mappen) 
3) lav plastforsøg ( biomasse og 

nedbrydningsforsøg)  
4) Svar på spørgsmålet : Hvad 

nedbryder plast 
5) Hvor meget affald ligger der i dit 

område- ude og samle - og 
fotografer plastaffald i grøfter, 
hække, buske, gerne kyster ? 

6) Saml forskellige typer plast 
7)  Tjek evt datomærkning...hvad er 

det ældste du kan finde  

Dansk  
 

Debatindlæg - fra sidste uge 
I skal skrive et debatindlæg, som skal 
afleveres d. 27. marts. 
 
Beskrivelser af opgaven ligger i sidste uges 
plan.  

 
Træning af komma 
Jeg har delt 4 opgaver omkring komma med 
jer, inde på clio - det er en 
undervisningsportal som vi ikke har prøvet 
før.  
I skal bruge UNI-Login for at kom ind: 
https://portals.clio.me/dk/dansk/7-10/ 
 
Læsning  
Inde på clio har jeg også lagt 2 elementer ind 
omkring læsning. Dene ene opgave er 
træning i læsning og tekstforståelse, og den 
anden er en alm. læseprøve.  
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https://books.google.dk/books?id=soWN5njt4Y4C&pg=PA74&lpg=PA74&dq=a+typical+morning+in+england&source=bl&ots=UbwOsPvEFi&sig=ACfU3U3A8LzgvPDg-avb6Q8pEpg6bTQ_iw&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwi6n9z7yJLoAhWGzKQKHXZVDy0Q6AEwEXoECA0QAQ#v=onepage&q=a%20typical%20morning%20in%20england&f=true
https://books.google.dk/books?id=soWN5njt4Y4C&pg=PA74&lpg=PA74&dq=a+typical+morning+in+england&source=bl&ots=UbwOsPvEFi&sig=ACfU3U3A8LzgvPDg-avb6Q8pEpg6bTQ_iw&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwi6n9z7yJLoAhWGzKQKHXZVDy0Q6AEwEXoECA0QAQ#v=onepage&q=a%20typical%20morning%20in%20england&f=true
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8) Læs om mikroplast og forklar om 

forskellen på det og almindeligt 
plast 

(https://www.affald.dk/da/ungdoms
uddannelser/plast/artikler/664-mikr

oplast.html) 
9) Lav rapport...dels med forsøg, men 

også omkring plast i 
naturen..vejledning ligger i mappen  

Tysk 
 

1.) læs glose-eksemplerne (og kun 
DEM) i teksten  

https://4nordlichter.com/2014/11/18/sprac
hliche-highlights-danischdeutsch/ 

2.) prøv, om du kan finde nogle 
eksempler for, hvor tyske ord får 
en helt ny betydning, når man 
oversætter dem til dansk, fx 
“links”, som ikke nødvendigvis 
betyder en henvisning til en 
hjemmesider, men “venstre” 

3.) mindst to sider i jeres tyskbog eller 
“Konjugation von Verben.pdf”, 
som ligger i jeres tysk-mappe 
 

Idræt 
 

Del 1 
Lav en logbog omkring dine sunde vaner ! 

Det drejer sig om kost, bevægelse, 
afslapning. Alt er jo lukket ned, så 

hvordan laver man feks træning ,hvis man 
ikke kan være sammen med andre i 

skaterparken osv.  
 

Del 2 
Vi fortsætter med løbet ! 

Det er blevet populært herhjemme med 
trailrun- og ultraløb( over 42 km). 

Når man sammenligner ultraløb og 
vandring, minder de meget om hinanden. 

Alle kan gå de første 20 km...og måske 
længere, men man skal træne for at gå 

meget over 30 km på en dag. 
Sammenlign disse to programmer- og find 

gerne forskelle. Der er et utal af film om 

Matematik 
Eksempler på eksamensopgaver med 
rumfang og dimensioner. 
I vores matematik mappe til rumfang og 
dimensioner, ligger der nu 2 eksempler på 
eksamensopgaver:  
  
Emils akvarium FP9 dec. 12 
Figurfølge FP9 dec 12 

 
Mærkelig matematik 
I bunden af dette dokument, ligger der et ark 
med “mærkelig matematik”.  
 
Send jeres svar til mig i løbet af denne uge :)  
 
Matematik aflevering til d. 3. april 
Senest d. 3. april skal I aflevere prøvesættet 
fra december 2018.  
 
Opgavehæftet og et regneark ligger i 

https://www.affald.dk/da/ungdomsuddannelser/plast/artikler/664-mikroplast.html
https://www.affald.dk/da/ungdomsuddannelser/plast/artikler/664-mikroplast.html
https://www.affald.dk/da/ungdomsuddannelser/plast/artikler/664-mikroplast.html
https://4nordlichter.com/2014/11/18/sprachliche-highlights-danischdeutsch/
https://4nordlichter.com/2014/11/18/sprachliche-highlights-danischdeutsch/
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løb. Hvis du har tid og lyst, så se en( ikke 

pensum) 
Program for trailløb: a)Tips : 

https://www.loberen.dk/traill%C3%B8b 
https://herbertkokholm.dk/traening-til-dit-f

oerste-ultraloeb/ 
 

Program for vandring( Dette er til 
Caminoen, 800 km pilgrimsrejse):  

https://santiagopilgrimme.dk/pilgrimsguid
e/traening-til-caminoen/ 

 
Læg mærke til ,at begge sider ikke laver 
en forklaring, der hedder …”løb 10 km 

den og den dag “- hvorfor ikke ? Fordelen 
er ..ulempen ? 

 
 

Der findes mange film; de er dog på 
engelsk , hvis man ikke lige har Netflix 

osv . Her er nogle 
forslag….https://aktivtraening.dk/time-out/

3-fantastiske-og-gratis-loebefilm-til-dig 
 

Besvarelser; 
1) lav logbog- send til mig ,når ugen er 
ovre...husk weekender...alt bevægelse 

tæller...går du en tur med forældrene, så 
tæller det også ! 

2) Beskriv en tur, som du kunne gå/ 
vandre i en ferie- og forklar, hvordan du 
ville forberede dig. Hvad skulle du have 

mappen til matematik → mappen 
afleveringer →  i mappen “december 2018” 
------------------------------------------------------------ 
EKSTRA - For de der ikke kan få nok at lave:  
Løber I tør for noget at lave, så er 
Matematikfessor jo altid åben, så er der bare 
selvvalgt træning :) 

Oplysning 
 

Samfundssind  
Dette er en undersøgelses- og 
forklaringsopgave. 
Opgaven ligger i mappen til oplysning: 
https://docs.google.com/document/d/1lw5Kv
NO3dWN4g_8Qd687j6kdHwGpDJ3bXOhp2i
b1Cn4/edit 
 
Del jeres besvarelse med mig i løbet af 
ugen. 
 

--- 
FN’s mål 
I sidste uge så i på de første FN’s 2015-mål, 
så i denne uge rette vi vores blik om FN’s 
2030-mål, som er dem vi har arbejdet til 
projektugen. 
 

1) Se filmen:  

https://www.youtube.com/watch?v=9_wdE1

https://www.loberen.dk/traill%C3%B8b
https://herbertkokholm.dk/traening-til-dit-foerste-ultraloeb/
https://herbertkokholm.dk/traening-til-dit-foerste-ultraloeb/
https://santiagopilgrimme.dk/pilgrimsguide/traening-til-caminoen/
https://santiagopilgrimme.dk/pilgrimsguide/traening-til-caminoen/
https://aktivtraening.dk/time-out/3-fantastiske-og-gratis-loebefilm-til-dig
https://aktivtraening.dk/time-out/3-fantastiske-og-gratis-loebefilm-til-dig
https://docs.google.com/document/d/1lw5KvNO3dWN4g_8Qd687j6kdHwGpDJ3bXOhp2ib1Cn4/edit
https://docs.google.com/document/d/1lw5KvNO3dWN4g_8Qd687j6kdHwGpDJ3bXOhp2ib1Cn4/edit
https://docs.google.com/document/d/1lw5KvNO3dWN4g_8Qd687j6kdHwGpDJ3bXOhp2ib1Cn4/edit
https://www.youtube.com/watch?v=9_wdE1WIhAE
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med..udstyr, rygsæk  osv. Årstid ?Det 

kunne være Gendarmsstiens fulde 
længde, med stop ved alle pølsevogne 

osv ;-)  

WIhAE 
 
Filmen er lavet lige da de nye verdensmål 
blev lavet. 
 

2) Læs denne artikel: 
https://verdensbedstenyheder.dk/verdensma
al/ 
 

3) Læs denne artikel:  
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/ver 
dens-stoerste-plan-vedtaget/ 
 
OBS: I næste uge sammenligner vi mål-2015 
og mål-2030. 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9_wdE1WIhAE
https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/
https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/verdens-stoerste-plan-vedtaget/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/verdens-stoerste-plan-vedtaget/
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Mærkelig matematik 

 
1) En snegl er ved at kravle op ad en dyb brønd. Brønden er 20 meter dyb. Hver dag klatrer sneglen 3 meter op, og hver nat glider den 2 meter tilbage i dybet. 

Hvor lang tid er sneglen om at kravle op af brønden ?? 
 

2) Tænk på et helt positivt tal  
Gang tallet med tallet 3  
Læg nu 45 til resultatet  
Gang resultatet med 2  
Divider resultatet med 6  
Træk det tal fra resultatet du tænkte på i første omgang  
Resultatet du får er altid:_______________ Men hvorfor? 
 

3) Holger giver dig 5 ledetråde til koden til sit pengeskab: 

 
Hvad er koden?  

 
 
 
 


