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geografi quiz med svar.
Vanligvis sÃ¥ bruker en
geografiquiz Ã¥ omhandle
land, byer, hovedsteder,
sjÃ¸er, fjell og landemerker
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inneholder bÃ¥de ord og
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Rocky Ponds intrÃ¤ffade
cirka 05:07 den 30 juni
1948 i Cunningar i New
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dÃ¥ nattÃ¥get South West
Mail spÃ¥rade ur vid ett
rÃ¤lsbrott.Fyra
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pÃ¥ geografi, branschkod,
bokslutsdata
och
beslutsfattare. Mon, 10 Dec
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Nyhet!
Klimafilm
er
nÃ¥
tilgjengelig
med
stÃ¸ttesprÃ¥k. Filmer og
oppgaver er tilgjengelig
pÃ¥
engelsk,
sorani,
kurmanji,
arabisk
og
somali, samt oppgaver
ogsÃ¥ pÃ¥ nynorsk.
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- 9. Vi hadde quiz! Veldig
vellykka! En fin overgang
mellom mat og kaker. Alle

gjestene ble delt inn i lag,
de fikk spÃ¸rsmÃ¥l med
ulike svaralternativer, og
sÃ¥ kom jeg med svarene.
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