
 
1) Din lærer kommer med opgaver til jer. De er printet på to ark papir, 

men det kunne sagtens være på ét ark - forside og bagside. Ville det 
være en god idé? 

 Ja, fordi det ikke fylder så meget i skoletasken. 
 

 Nej, fordi læreren bruger for meget tid på at vende papiret i 
printeren. 
 

 Ja, fordi vi kun bruger halvt så meget papir. 
 

 
2) Senere er du på biblioteket for at finde oplysninger til en opgave. Når 

du finder det, du leder efter, trykker du på print for at tage det med 
tilbage til klassen. Men er det en god ide? 

 Ja, for så har jeg det hele ved hånden, når jeg skal vise det til de 
andre. 
 

 Nej, for vi kan bare se oplysningerne på vores computer i klassen 
eller på vores Ipad. 
 

 Nej, for jeg kan nemt huske det svar, jeg ledte efter og behøver slet 
ikke at printe.  

 

 
3) Så er der frokostpause og alle styrter ud af klassen. Men hov - hvem 

slukker for computeren? Det er smart, hvis du sætter den til selv at 
gå på standby efter få minutter, fordi: 

 Så bliver der ikke så varmt i klassen fra computeren. 
 

 Så sparer vi en masse strøm, når vi alligevel ikke bruger computeren. 
 

 Så bliver computeren og skærmen ikke slidt så hurtigt. 
VEND  

Navn og klasse 
 



 
 

 

4) Du rydder op i din skoletaske og finder en hel del gamle krøllede 
papirer, som du ikke skal bruge mere. Men hvad gør du med dem? 

 Jeg smider dem i skraldespanden - hvor ellers? 
 

 Jeg smider dem i papkassen til brugt papir, for så kan de blive til nyt 
papir. 
 

 Vi har ikke nogen steder at smide det brugte papir, så jeg vil bede 
elevrådet om at finde en løsning. 

 

 
5) Så ringer det ud efter sidste time, og alle styrter ud af klassen. Men 

hov - hvem slukker lyset? 

 Det gør jeg, for jeg er altid den sidste - eller også gør den sidste det. 
 

 Det er der ikke nogen der gør, for vi har sparelys eller automatik. 
 

 Det gør den der fejer gulvet, for det er den sidste der går ud. 
 

 

Læg quizzen i postkassen, 
når du er færdig 
 

Du må udfylde én quiz af 
hver farve.  
 
Det er 5 quizzer i alt mens 
Den Grønne Karavane er  
på besøg. 
 


