
  
  
Tävlingsdel 1 

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.  
 
Vilket ord bildar bokstäverna? 

 
 
 
 
Vi fick en extra sekund Fråga 1 
 
1. Vad är det som bestämmer tiden? 
S. Hur fort månen snurrar runt jorden. 
T. Hur fort jorden snurrar. 
U. Hur fort vår galax Vintergatan snurrar. 
 
 
De mest spelade låtarna 2016 Fråga 2 
 
2. Vilken var den svenska mest spelade låten på radiokanalen P3 under 2016? 
T. “This girl” med Kungs 
U. “Bara få va mig själv” med Laleh 
V. “No money” med Galantis 
 
 
 
  



Varmaste året någonsin Fråga 3-4 
 
3. Varför är det dåligt att klimatet blir varmare? 
O. Regnskogarna försvinner. 
P. Haven blir mindre. 
S. Isarna på polerna smälter. 
 
4. Vad är det som gör att det klimatet blir varmare? 
P. Att vi släpper ut farliga ämnen. 
R. Att solen kommer närmare jorden. 
S. Att vi eldar för mycket. 
 
 
Pizzan fyller 70 år Fråga 5-6 
 
 
5. Vilken är den populäraste pizzan i Sverige? 
D. Kebabpizzan 
E. Pizzan där man själv får välja vad som är på 
F. Hawaiipizzan 
 
6. Hur lång tid tog det ungefär innan pizzan blev populär i Sverige? 
L. 20 år 
M. Ett decennium 
N. 40 år 
 
 
Förbud mot elfenben i Kina Fråga 7-8 
 
7. Vad gör man elfenben av? 
A. Elefantens betar 
B. Noshörningens horn 
C. Hajarnas tänder 
 
8. Vad använder man ofta elfenben till? 
P. Bilar 
R. Smycken 
S. Skor 
 
 
Hemlisen nr 2, 2017 Fråga 9 
 
9. Månadens kändis är Sarah Sjöström. Vad heter Sarahs hundar? Lös Saras hemliga 
meddelande för att få reda på svaret. 
C. Nalle och Mille 
D. Ninja och Milo 
E. Nellie och Maxi 


