
03-06-08

Michelle og Carina

Martinez – profil

● Jeg er en mand

● Jeg er lige blevet 29 år

● Jeg vejer ca. 85 kg

● Jeg spiser mest junkfood, jeg ikke kan lave mad i et køkken.

● Jeg er meget doven, men jeg maler meget eller ser tv.

● Jeg er storforbruger af min mobil, da jeg får mange 

opringninger af mange lækre piger og købere som skal have 

malet.

● Jeg er meget stresset, men jeg er også rigtig doven, glad for 

det meste, men nogle gang sur og ret selvglad.

● Jeg er single og elsker piger. 

● Jeg har ingen børn.

● Jeg er meget forelsket i Calina.



03-06-08

Carina og Michelle

WebQuest 4

1) Sjove, venlige og varme sms'er og mms'er gør dig i godt
i godt humør og glad.

      

Når du sender en sms eller mms så prøv at sætte dig i
modtagerens sted inden du trykker på send knappen.

Husk at mobilen kan bruges til så mange gode og sjove 
ting så hvorfor bruge den til andet.

2) Rådene: Lad være med at sms'e med nogen som du ikke 
kender.
Lad være med at sms'e i timerne
Lad være med mobbe på mobilen
Sluk din mobil i timerne
Lad være med at give dit mobilnummer til hvem som helst
Hold pauser fra din mobil

3) Man bliver nødt til at være kritisk over for det man læser på 
nettet, da der er rigtig mange som kan skrive alt muligt. Man 
skal gennemskue om man kan tro på alt det der står på 
nettet.

Man skal aldrig gå alene når man skal møde en net-ven 
eller kæreste. Tag altid en person med.

Husk at bruge din sunde fornuft når du f.eks lægger 
billeder af dig selv ud på nettet. Nettet husker som en 
elefant og du kan måske se dig selv på nettet om 30 år. 



Husk ikke at sende et billede af en anden person til nogle 
før du har fået lov af selve personen.

Du skal ikke skrive grimme ting til andre, for de kan ikke 
se om det er for sjov.

Tæl til 100 før du sprænger i luften på nettet. Man kan 
hurtigt komme til at skrive noget man ikke mener og vil 
fortryde bagefter.

Pas på med hvad du skriver over mobilen. Det kan meget 
let findes frem hvis du har sendt f.eks en dødstrussel over 
mobilen. 

4) Den første mobil blev lavet i 1983.

5) Motorola MicroTAC er verdens letteste telefon på 348,7 g.

6) Man begyndte at beskæftige sig med stråling i 1994.

Stålerne trånger 1-2cm ind i hovedet.



10-06-08

Michelle og Carina

WebQuest 5

1) DR har lavet hjemmesiden.

2 ) Det handler om motion og om hvordan man kommer i 
bedre form.

3 )De har sådan noget med i gang på arbejdet og så kan man 
finde ruter.

4) Du er typen der helst ikke vil presses til at lave sport, du 
bevæger dig ikke for at få sved på panden, men rør dig når 
din krop bare ikke kan lade være. Når musikken 
spiller for eksempel. Da du overvejende er Danseren vil vi 
blandt andet anbefale dig 
disse sportsgrene:Dans, yoga, aerobic, Nia og gymnastik.

5)Det grønne motions rum er noget om haven



17-06-08

Michelle og Carina

WebQuest 1

1) I gamle dage troede man at piger blev fladbrystede hvis de 
dyrkede sport

2) Man skal kigge på vitaminer og minerealer.



Refleksionsbrev   -   Mig og mine vaner

Efter forløbet skal du evaluere hele forløbet -
hvad har du fået ud af at arbejde med emnet.
Nedenstående refleksionsbrev skal anvendes.

Du skal udfylde alle de gule felter 

 Dato:  17 juni

 Navn:  Carina og Michelle

 Hvad har du lært?  Vi har lært at søge på nette efter bestemte ting.

 Hvordan er du blevet bedre?  Ved at øve os.

 Hvem eller hvad har hjulpet dig mest?  Vores makker og computeren.

 Hvad var din bedste oplevelse?  At vi fandt ud af en masse ting som vi ikke vidste. 

 Hvad var svært og hvad nåede du
 ikke?

 Det var lidt svært at finde alle svarende og vi nåede ikke alle 
webQuestene

 Hvad vil du gerne blive bedre til?  Ikke rigtig noget.

 Hvem har du samarbejdet med?  Carina har arbejdet sammen med Michelle og Michelle har 
arbejdet sammen med Carina.

 Hvordan var samarbejdet?  Rigtig godt.

 


