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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. I den reviderte
utgaven av Crossroads finner du nye temaer og mange nye tekster og oppgaver som gjør at verket igjen
fremstår som aktuelt og tidsriktig. Litteratur har fått en fremtredende plass, og glosene står oppført med norsk
oversettelse i margen.
Lærerveiledningen er oppdatert, og det omfattende lydmateriellet finnes både på CD og som nedlastbare filer.
I tillegg kommer A-bøkene som digitalbøker tilpasset bruk på smarte tavler, pc og nettbrett. De største
endringene blir å finne på 8. trinn, men 9. og 10.
trinn er også revidert.Dette er Crossroads: - Spennende temaer - Møter med ekte mennesker i den
engelsktalende verden - Leseglede og fengende tekster - Mange oppgaver - Avvæpnende grammatikk
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. Musikk 8. trinn. Våren 2009.

Blues. Sang, spill, teori. - Du skal ha teoretisk kjennskap til hva blues er i musikken. (Tekst. Øyafestivalen og
Natt&Dag gir deg: Sommerfest! Konserter med Hajk + Mikael Paskalev + Valentino Kahn (DJ-set)
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.

