
  
 Tävlingsdel 3 för skolor 
 
Gör så här: 
1. Gå in på din lokala MiniBladetsajt. 
2. Läs nyheterna och svara på frågorna i frågesporten nedan.  
3. Vid varje rätt svar finns en bokstav.  
3. Bokstäverna bildar 1-2 ord, som ger er en ledtråd om vem personen är.  
4. Skriv in veckans ledtråd nedan. När ni är färdiga skickar er lärare in klassens svar. 
 
Vilket ord bildar bokstäverna? 

 
 
Många flaskor och burkar går inte att panta Fråga 1 
 
1. I Sverige finns det en regel om flaskor och burkar. Vad säger regeln? 
M. Att alla flaskor och burkar ska gå att panta 
N. Alla affärer måste ha en pantmaskin där kunderna kan lämna sina burkar och flaskor 
O. Att alla burkar och flaskor måste ha en pant-symbol 
 
 
Här är årets bästa filmer Fråga 2 
 
2. Vem kan vinna en Guldbagge?  
A. De som arbetar med film 
B. De som arbetar med insekter 
C. De som arbetar i guldgruvor 
 
 
Trump säger att tidningarna ljuger Fråga 3 
 
3. När blev Donald Trump USA:s president?  
K. Fredagen den 27 januari 
L. Fredagen den 20 januari 
M. Fredagen den 10 februari 



Så gick det för Sverige i handbolls-vm Fråga 4  
 
4. Vilket land förlorade Sverige mot i kvartsfinalen? 
L. Norge 
M. Frankrike 
N. Kroatien 
 
 
Alexander Isak, 17, gör succé Fråga 5 
 
5. Alexander Isak gjorde en väldigt speciell sak för några veckor sen. Vad var det? 
Å. Han blev tvungen att sluta sina fotbollskarriär fast han bara är 17 år. 
Ä. Han blev fotbollsproffs i Tyskland. 
Ö. Han blev den yngsta spelaren i landslaget på 100 år. 
 
 
Trump bygger mur mot Mexiko Fråga 6 
  
6. Mexikos president tycker det är en dålig idé med en mur mellan Mexiko och USA. 
Varför tycker han det? 
N. För att muren stoppar många bilar 
O. För att muren förstör naturen 
P. För att muren gör det svårare för amerikaner och mexikaner att bli vänner 
 
 
Därför hittar ökenmyran hem fråga 7 
 
7. Varför är det så viktigt för ökenmyran att kunna hitta bra? 
Å. För att den måste gå långt för att hitta mat 
Ä. För att allt ser likadant ut i öknen 
Ö. För att den bygger labyrinter i sanden 
 
 
Månadens kändis Fråga 8 
 
8. Månadens kändis är Sarah Sjöström. Vad skulle Sarah ha velat arbeta som, om hon 
inte hade blivit simmare? Lös Sarahs hemliga meddelande för att få reda på svaret. 
E. Sportkommentator 
F. Författare 
G. Journalist 
 

 

 
 


