Kveldskurs leksjon 24 og 25
å gjøre – gjør – gjorde – har gjort

( engelsk: To do - does - did – have done)

Hvor mange grader er det ute i dag?

Det er minus __?___ grader

Hvor mange grader er det inne i dag?

Det er ____?___ grader

(How many degrees are there out there today?)

(How many degrees are there in today?)

Når fryser vann til is?

På 0 grader. eller (Ved 0grader).

(When does water freeze into ice?)

Når koker vann?

På 100 grader. eller (Ved 100grader).

Hva gjorde du i helgen? (helga)
(What did you do this weekend?)

Jeg var en tur i Oslo.
Jeg var hjemme.
Jeg så TV og slappet av.

Hvor var du i forrige uke?

Jeg var hjemme. Jeg var syk. (ill).

Hva skal du gjøre i morgen?

Jeg skal jobbe.

Hva gjorde du i går kveld?

Jeg var på kino og etterpå var vi på kafe.

(Where were you last week?)

(What did you do last night?)

(I was at the cinema and afterwards we were at the
cafe.)

Hva gjør du om morgenen?
(What do you do in the morning?)

Jeg står opp og drikke kaffe.

Hva skal du gjøre i morgen?

Jeg skal være sammen med noen venner,
det er lørdag.

(What will you do tomorrow?)

(I get up and drink coffee.)

(I will be with some friends,
it is Saturday.)

Hva skal du gjøre neste år?
(What will you do next year?)

Jeg vet ikke, men jeg tror jeg blir på
Notodden.
(I do not know, but I think I'm in Notodden.)

Hva gjorde du i fjor?
(What did you do last year?)

Jeg jobbet mye, men jeg var i Polen /USA/
Latvia hele sommeren.
(I worked a lot, but I was in Poland / US / (Latvia
throughout the summer.)

