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Sidste gang

Mål og begreber

• Du skal kunne give eksempler fra Risskovs historie ud fra hvad vi kan se i dag
• Du skal kunne bruge google docs til at vise hvad du har fundet af historiske spor i Risskov

GAfE

1. Gå ind på google.dk
2. Log ind med jeres unilogin efterfulgt af @aaks.dk, fx:

• anne1111@aaks.dk

3. Password er det samme som I plejer
4. På næste gentag ovenstående, uden “@aaks.dk” det er skrevet ind for jer.

Risskov: Opgave

1. Opret et google-docs dokument i din afleveringsmappe og besvar spørgsmålene
2. Søg på “Risskov historie” på google.dk, se evt. følgende links:

• Da Aarhus cyklede til dans på Risskov Badehotel
• Kirkens historie
• Strandskolen
• Riis Skov
• Risskov

3. Sæt gerne billeder ind som du finder på nettet

• Er der noget i lokalområdet der fortæller om dets historie?
• Er der nogle særlige bygninger eller monumenter?
• Hvor fra har det fået sit navn?
• Er der noget man på se hvis man går tur i Risskov?
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http://google.dk
http://www.google.dk
http://google.dk
http://www.fedet-risskov.dk/uploads/Badehotellet.pdf
http://www.risskovkirke.dk/Kirkens_historie-29984.htm
http://aarhuswiki.dk/wiki/Strandskolen
https://da.wikipedia.org/wiki/Riis_Skov
https://da.wikipedia.org/wiki/Risskov


Turistfolder: Opgave

1. I skal I jeres gruppe lave en turistfolder med de billeder og informationer som I fandt/brugte til padlet-
opgaven

2. Kom ind mindst ind på følgende:

3. Historie
4. Navn
5. Seværdigheder
6. Natur

3. I skal lave opgaven v.hj.a google drive
4. Opgaven skal fylde ca. 1 side og skal oprettes i mappen Historie - Risskov
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“Aarhus map” by OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org. Licensed under CC BY-SA 3.0 via
Wikimedia Commons.
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http://drive.google.com/
http://www.mkuv.dk
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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