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Spørgsmål + svar
Dags dato, men i 1969 landede de først mennesker på månen. Efter 21
timer og 36 minutter på Månens overflade, blev startraketten på
Ørnen tændt og de to astronauter vendte tilbage til Columbia.
Hvilke Apollo-mission var det?
X.
Apollo 11.
Hvilket kar bliver først fyldt, når hanen åbnes?
2. Det gør nummer 8.
Kirsten har selv smurt sin madpakke. Men risengrød med Nutella og
ristede løg er ikke sagen. På Sort Stue må man kun have
rugbrødsmadder med. Hvad hedder den onde pædagog på sort stue?
2.
Balder.
Både mor og far dør, så snart ynglen kommer ud af æggene. Den er
aflang med meget lang, tynd halestilk og vifteformet halefinne samt
lang snude med en lille mund. Hvilken fisk er det? 2. Tangsnarre.
Her er der dyb koncentration. Hvad bruges instrumentet til ?
X. Til VM i ærteskydning.
Det er Aron der er skibet i DR1s nye store sommerprogram. med
Troels Lyby som vært. Det første program startede i Klintholm.
Hvor er Aron fra?
1.
Svendborg.
Hun bor sammen med sin bedste ven - som heldigvis er meget
tålmodig og opofrende. For selv om hun er sød og kærlig, har hun også
sin stærke vilje, som godt kan skabe problemer for de to. Hvad hedder
hun?
2. Masha.
Det var i dag, men for 200 år siden han publicerede sin opdagelse af
elektromagnetismen. Han fandt på mange nye ord, og isolerede et
grundstof. Hvilket grundstof var det? 2. Det var aluminium.
Det er et af Danmarks mest spændende skovområder fyldt med
historie og kulturelle hemmeligheder såsom Emiliehøj, Regitzehøj og
Kongens Høj. Hvor hører skovområdet til? X. Til Holstenshuus.
Hvad er svaret?
57+19=76, 57-19=38, 57:19=3
2.
Det giver 3.
OB slog FCN med 3-1 hjemme i Ådalen og sikrede sig dermed det
danske mesterskab! Hvad blev de mestre i?
X. U-19.
Her er Diernæs kirke. Den har fået renoveret kirkeuret, så det nu går
og slår. Hvor mange urskiver har tårnuret.
X. 2.
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