
Lysegul 

Uge 1 - januar 2021  
 

 

 
 

  
Vi mødes på Hangouts (se tidspunkt ved det enkelte ikon)  
Gå ind i lektie kalenderen og find linket til mødet.  

  
Opgave der skal laves og afleveres på drev (deling)  

  
Opgave du selv laver, evt. som forberedelse til et Hangouts møde.  
Dette skal du ikke dele inden mødet.  

Dansk  
(med Hanne)  

Nytårstale 
 
Fortsæt dit arbejde med at skrive din nytårstale. 
 
Aflevering: Mandag d. 11. januar 2021 til Hanne. 

Matematik 
(med Anja)  

Hangouts - oplæg til opgave omkring rumfang. 
 
Før ferien, var vi godt i gang med et emnet “længde - areal - 
rumfang”. Og det fortsætter vi naturligvis på.  
 
Torsdag d. 7. januar kl. 10.00 
Link: https://meet.google.com/qwv-anwh-erg  
 

 
 
 
 

I vil modtage et opgaveark i forbindelse med denne hangouts, som I 
skal arbejde med efterfølgende.  
 
Opgaveark: “Rumfang” 
Vi samler op på opgaverne i næste uge. 

https://meet.google.com/qwv-anwh-erg


05 aflevering  
 
Fortsæt med dit arbejde med afleveringen.  
 
AFLEVERING 
Opgaven skal sendes til Anja senest fredag d. 8. januar 
(aw@aeblegaard.dk)  

Engelsk  
(med Birgit)  

- lav opgaven færdig: 
- https://breakingnewsenglish.com/1709/170921-teenager

s.html 
- læs eller/og lyt til teksten  
- valg 10 spørgsmål fra Discussion - Today's teenagers 

growing up more slowly  og svar på hvert af dem med 
mindst 3 sætninger (selvfølgelig på engelsk) enten 
skriftligt eller i en lydfil, som du afleverer til mig senest 
fredag kl. 8 

- Hangouts fredag kl. 9 
https://meet.google.com/gbh-qesb-gsv 

-  

Tysk 
(med Birgit)  

 

Oplysning 
(med Anja)  

Helligtrekonger - opsamling  
 
Vi samler op på jeres læsning og jeres opgaver 
 
Torsdag d. 7. januar kl. 10.00  
Link: https://meet.google.com/qwv-anwh-erg  
 

 
 

 
Myter - løgn eller sandhed 
 
Vi starter op på et lille emne omkring myter, hvor vi skal 
arbejde med forskellige former for kilder.  
 
I har fået en mappe der hedder “Myter - løgn eller sandhed”, og her 
samler jeg alle de materialer vi arbejder med.  
 
Vi starter med at finde ud af hvad en myte egentlig er.  
 
Link til opgaveark, hvor I finder kilder og arbejdsspørgsmål:  

mailto:aw@aeblegaard.dk
https://breakingnewsenglish.com/1709/170921-teenagers.html
https://breakingnewsenglish.com/1709/170921-teenagers.html
https://meet.google.com/gbh-qesb-gsv
https://meet.google.com/qwv-anwh-erg


https://docs.google.com/document/d/1e5TVAhVRRhrGuwfKIO0s-StdrH
yKTzLxZcloA3D5ECw/edit  
 
Vi samler op på opgaverne i næste uge.  

Naturfag 
(med Anja)  

Jordskred i Norge - opsamling 
 
Onsdag d. 6. januar kl. 9.00  
Link: https://meet.google.com/rry-gngk-qqi  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Evolution  
 

 
Vi skal starte op på et nyt tema, og idet at vi ikke kan være fysisk 
sammen, så tager vi temaet evolution, der ikke er så fyldt med 
eksperimenter, som temaet magnetisme fx. var.  
 
Jeg har delt 2 sider med jer inde på Clio som I skal arbejde med:  
 

- Introduktion → læsning  
- Livets udvikling → læsning og læseguides (opgaver)  

 
Vi samler op i næste uge.  

Idræt  
(med Anja)  

Kroppen – fra hvile til aktivitet 

Vi snupper lidt teoretisk viden omkring 
kroppen og energi/forbrænding.  

Derfor har jeg delt en side med jer inde på 
Clio, som I skal arbejde med. Den viden der 
er tale om her, er tværfaglig, og derfor også 
en del af pensum for naturfag (biologi).  
 

https://docs.google.com/document/d/1e5TVAhVRRhrGuwfKIO0s-StdrHyKTzLxZcloA3D5ECw/edit
https://docs.google.com/document/d/1e5TVAhVRRhrGuwfKIO0s-StdrHyKTzLxZcloA3D5ECw/edit
https://meet.google.com/rry-gngk-qqi


Hangouts oversigt for denne uge 

 
 

Onsdag d. 6. januar  
 
9.00 Naturfag Jordskred i Norge 

Link: https://meet.google.com/rry-gngk-qqi  
 

 
 
Torsdag d. 7. januar  
 
10.00 Oplysning Helligtrekonger - opsamling 

Link: https://meet.google.com/qwv-anwh-erg  
Efterfulgt af: 
Matematik Oplæg til opgave omkring rumfang 
 

 
 
Fredag d. 8. januar  
 
9.00 Sprog Breaking News English opgaven, present continuous - opsamling 

Link: https://meet.google.com/gbh-qesb-gsv  

- Kroppen – fra hvile til aktivitet  
→ læsning og læseguides  

 
Vi samler op i næste uge.  

https://meet.google.com/rry-gngk-qqi
https://meet.google.com/qwv-anwh-erg
https://meet.google.com/gbh-qesb-gsv

