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I oktober 2012 stoppet menn fra Taliban en buss med pakistanske skoleelever i Swatdalen: - Hvem av dere er
Malala? Malala ble skutt i hodet, men overlevde utrolig nok attentatet. I sin bok forteller hun om hvordan
Taliban gradvis tok kontrollen over hennes hjemby og nektet jentene å gå på skole. Malala er blitt et symbol
for jenters rett til utdanning og er den yngste noensinne som har fått Nobels fredspris.
(Dagbladet): Malala Yousufzai blogget om Taliban og omtalte dem i kritiske ordelag. I dag ble hun skutt og
alvorlig såret i et angrep, som Taliban tar på. Forberedelsesheftet til eksamen i engelsk for grunnskolen 2014
dreier seg om emnet “Civil and human rights” – borger- og menneskerettigheter med andre ord. Den syriske
borgerkrigen er en konflikt mellom myndighetene, ledet av Bashar al-Assad, og en rekke opprørsgrupper.
Flere av opprørsgruppene kjemper også seg imellom. Hei hei, eg heiter arne martin og e 6 år, bor i sveio, eg
lurer på kossn jorda blei til. Kan du fortella meg det??? Svar: Før jorda og de andre. 4 months Et dikt jeg skrev
om kjærlighetssorg, 4 måneder etter at det ble slutt. Nå har det gått 8 nye måneder. fortsatt vondt. Dikt
Fagstoff: Det første spørsmålet som blir stilt når et barn kommer til verden, er gjerne: «Ble det gutt eller
jente?» Og når svaret kommer, blir barnet gitt en. Det var vanlig å sette i gang en diskusjon ved at man skrev
noen "teser" - korte setninger - der man så klart og enkelt som mulig prøvde å si hva man var uenig i. Visste
du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk
Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Mahatma Gandhi og mer enn 3225 andre

forfattere. Ungdomsportal med gode gamle Svenns skoleside og siste nytt på kjendisfronten.

