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I tirsdags var der 184 dage tilbage af 2020. Det er jo skudår i år. Hvert
fjerde år har Jorden opsparet en ekstra dag, skuddagen. Hvilken dato
ligger denne "skuddag"?
2.
24 februar.
Oda er klædt som en kvindelig Byggemand Bob, men selvfølgelig med
sine blå overalls omvendt på. Med en magisk og såkaldt omvendtzapper kan hun bogstavelig talt vende verden på hovedet.
Hvor bor Oda?
1.
I en hoppebold.
Hvilken figur mangler?
1.
Blåstak er hannerne af en alminde-ligt udbredt fisk i Danmark i
Nordsøen, Kattegat og i den vestlige Østersø. Hvad hedder hunnen, der
er et billede af her?
2.
Rødnæb.
Danmark har 10 Domkirker. Billedet her er fra den største af dem.
Den er fra 1190érne, men udbygget i 1470érne. Hvilken Domkirke er
Danmarks største?
2. Det er Aarhus Domkirke.
Det er en blanding af lacrosse, base-ball , hockey og det er nationalsporten i Irland. Du behøver dog ikke at rejse til Irland for at prøve
sporten af, da du har mulighed for at spille det i København
Hvad hedder spillet?
1.
Hurling.
Ja, Cistercienser-abbediet Holme kloster er i dag Brahetrolle-borg.
I 1568 købte statholderen i Holsten det af kronen for 55.000 rd .
Hvad kom det nu til at hedde?
X.
Rantzausholm.
"Har du nogensinde ser København fra en DC9?" Blev genindspillet
igen i 2011 af en anden kunstner på albummet "Behold".
Hvem lavede den i 2011?
1.
Mads Langer.
Tag med på eventyr med Dora og hendes bedste ven. Sammen løser de
med din hjælp en masse opgaver, der dukker op på deres vej.
Hvad hedder Doras bedste ven?
1.
Boots.
I år er det 200 år siden H.C. Ørsted gjorde en af verdens-historiens store
natur-videnskabelige opdagelser.Hvad var det han opdagede?

1. Elektromagnetismen.
Uret blev indtil sidste år drevet af lodder bestående af to store
marksten, og havde en gangreserve på omkring 28 timer.Hvor tit
skulle det trækkes op?
1. Hver dag.
Hvilket tal skal erstatte ?
X. Det er 6.
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