
SMART er byrjendaefni í dönsku fyrir miðstig 
grunnskóla sem samanstendur af grunnbók 
og vinnubók. Efninu fylgir jafnframt hljóð-
bók, kennsluleiðbeiningar, hlustunaræfingar, 
spil og leikir sem er hægt að nálgast á vef 
Námsgagnastofnunar: www.nams.is

SMART er sjálfstætt framhald af kennsluefn-
inu START. 

Höfundar eru Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og 
Erna Jessen.

SMARTSMARTSMART
Læsebog

Námsgagnastofnun
06221

SMARTSMARTSMART

FÅ EN GOD START 
OG BLIV RIGTIG SMART



SMART
Læsebog

ISBN 978-9979-0-1527-7

© Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen
© Teikningar: Halldór Baldursson

© Ljóð
Halfdan Rasmussen, „Hundred´ mus med haler på” bls. 6
Charlotte Blay, „Slanger i mørket” bls. 14
Paul Henningsen og Bernhard Christensen, „Aben” bls. 15

© Ljósmyndir 
Dreamstime bls. 12, 13, 22, 24 og 43 
Landlæknisembættið, fæðuhringur bls. 20
Örn Sigurðsson, neðri hjólreiðamynd bls. 43

Ritstjóri: Harpa Pálmadóttir

Yfirlestur: 
Peter Jessen
Peter Raagard
Trine Houmøller

Hönnun og umbrot: PORT hönnun
Hönnun á kápu: Námsgagnastofnun
Öll réttindi áskilin

1. útgáfa 2011
önnur prentun 2013
Námsgagnastofnun
Kópavogi

Prentvinnsla:  Ísafoldarprentsmiðja ehf. – Umhverfisvottuð prentsmiðja

TIL NEMANDA
 Þessi bók er eign skólans þíns og þú hefur hana að láni. Bækur eru dýrar og því  
 mikilvægt að farið sé vel með þær. Gættu þess að skrifa ekki í þessa bók.

1. Nafn nemanda skal greinilega skrifað í línurnar hér að ofan.
2. Ástandi bókar við útlán og skil skal lýst þannig:
 N: ný bók, G: gott, S: sæmilegt, L: lélegt. 

Bók nr.

Tekin í notkun

Skil
dags.

Útlán
dags.

Skóli

Nemandi/bekkur

Ás
ta

nd

Ás
ta

nd

 



Få en god start
og bliv rigtig SMART



SMART
Dyrenes verden .........................  3

	 Kæledyr	...................................		3
	 Mit	kæledyr	.............................		4
	 Hundred’	mus	med	haler	på	...		6
	 Tallene	.....................................		7
	 Søndag	morgen	......................		8
	 Min	morfar	og	hunden	............		8
	 En	kat	i	vaskemaskinen	...........		8
	 Hvem	stjal	Fru	Fionas	hund?	...		9
	 Dyr	i	Danmarks	natur	..............	10
	 Farlige	dyr	...............................	12
	 Slanger	i	mørket		.....................	14
	 Fisken	......................................	14
	 De	danske	bogstaver	..............	15
	 Aben		.......................................	15
	 Nyheder	..................................	16

Nu spiser vi ............................... 18

	 Hvad	får	vi	fra	husdyrene?	......	18
	 Vil	du	ha’	noget	at	spise?	........	19
	 Spis	sundt		...............................	20
	 Min	madpakke	........................	21
	 Mad	i	andre	lande	...................	22

Skolen ....................................... 24

	 I	skolen	....................................	25
	 I	klasseværelset	.......................	26
	 Hvad	lærer	man	i	skolen?	........	28
	 Mit	skoleskema	.......................	30
	 Hjælp,	det	roder	.....................	31
	 Den	første	skoledag		...............	32
	 Spil	..........................................	34

Byen  .......................................... 36

	 Velkommen	til	byen	................	36
	 Min	drømmeby		.......................	38

Følelser ..................................... 40

	 Hvad	føler	du?		........................	40
	 Hvad	gør	dig…	…	...................	40
	 Tænk	på	en	person		.................	41

Fritidsinteresser ........................ 42

	 Hvad	kan	du	lide?	...................	42
	 Cykling		...................................	43
	 Klatring		...................................	43
	 Mine	fritidsinteresser	..............	44
	 Kæmpeklippen		.......................	46
	 Vi	elsker	sjov	og	ballade	.........	48

Idoler ........................................ 50

	 Hvad	er	idoler?		.......................	50
	 At	have	idoler		.........................	51
 
Rigtige sørøvere ....................... 52

	 Skatteøen	................................	52
	 Find	skatten		............................	54



3tre

Kæledyr

Dyrenes verden

Det	er	populært	at	have	kæledyr	i	Danmark	ligesom	i	Island.		
Kæledyr	er	dyr,	som	man	holder	i	sit	hjem.

Det	mest	populære	kæledyr	er	hunden.	Den	er	på	førstepladsen.	

Som	nummer	to	kommer	katten	og	kaninen	er	på	tredjepladsen.	

Som	nummer	fire	kommer	marsvinet	og	dernæst	hamsteren		
som	er	nummer	fem.

Som	nummer	seks	kommer	fugle	og	dernæst	akvariefisk.

Som	nummer	otte	kommer	både	skildpadder	og	mus.	

På	niendepladsen	kommer	slanger	og	nummer	ti	på	listen	er	øgler.	
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Mit kæledyr

Jeg	har	en	dejlig	hund.	Den	hedder	Buster.	Buster	er	min	
bedste	ven.	Buster	ligger	altid	oppe	i	min	seng,	når	jeg	
laver	lektier.	Det	er	så	hyggeligt.	Den	er	altid	glad,	når	jeg	
kommer	hjem.	Den	springer	op	på	mig	og	slikker	mig	i	
hovedet	for	at	vise,	hvor	glad	den	er	for	at	se	mig.	Jeg	går	
en	lang	tur	med	den	hver	dag.	

Jan 

Jeg	har	to	katte.	Den	ene	er	stor	og	tyk,	den	anden	er	lille	
og	tynd.	De	er	gode	venner	og	leger	ofte	sammen.	Vi	bor	
i	en	lejlighed,	så	mine	katte	er	indekatte.	Når	de	skal	have	
frisk	luft	lukker	jeg	dem	ud	på	altanen.	De	kan	godt	lide	at	
ligge	ude	på	altanen,	når	solen	skinner.	Så	bliver	de	dejlig	
varme	og	bløde. 

Lucas

Jeg	har	en	rød	slange.	Den	er	rigtig	sød	og	meget	blid.		
Den	er	slet	ikke	slimet,	men	varm	og	blød	som	silke.	Den	
kan	bedst	lide	at	spise	fisk	og	mus.	Jeg	gemmer	den	i	et	
glasbur	med	låg.	Mine	veninder	kan	ikke	forstå,	at	jeg	har	
en	slange	som	kæledyr	og	nogle	er	rigtig	bange	for	den.

    Maria 
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• J.K. Rowling som har skrevet Harry Potter bøgerne siger,  
at ugler ikke er kæledyr? I Harry Potter bøgerne og 
filmene spiller ugler en stor rolle.

• Ugler skal være i den fri natur? De skal ikke gemmes i et 
lille bur eller i et hus. 

Vidste du at

Jeg har ingen kæledyr. Jeg er nemlig allergisk 
overfor dyr. Jeg fik engang en hårløs kat. Min far 
og mor troede, at jeg var allergisk overfor hårene 
på dyrene. Men det gik ikke, for jeg blev også syg 
af at have den kat. De, som er allergiske, er ikke 
kun allergiske overfor hårene. 

    Anna

Jeg har en papegøje, som hedder Kaj. Den er grøn og 
rød. Jeg har Kaj i et bur inde på mit værelse. Jeg slipper 
den ud af buret en gang om dagen. Så skal jeg bare passe 
på, at vinduet er lukket, så den ikke flyver ud. 

Mikkel

Jeg har en hamster, en undulat og 30 akvariefisk. Jeg 
kunne godt tænke mig at have nogle flere dyr, men mine 
forældre er imod det. De siger, at det er som en zoologisk 
have hjemme hos os. Jeg sørger selv for dyrene. De skal 
fodres, passes og plejes. Jeg kan bedst lide min hamster. 
Den er hvid og hedder Snebold. 

Astrid
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Hundred’ mus 
med haler på

Hundred’	mus	med	haler	på

og	bittesmå	sandaler	på,

gik	morgentur	med	smedens	hest

mens	solen	selv	gik	ned	i	vest.

Hundred’	mus	fik	ømme	tæer

og	købte	sig	en	tømme	hver,	

og	red	af	sted	i	vældig	fart

til	landet,	hvor	man	har	det	rart.

Hundred’	mus	fik	musemad

og	flødeskum	og	brusebad,

og	ost	og	spæk	og	meget	mer’

som	ikke	skal	beskrives	her.

Hundred’	mus	gik	hjem	en	nat

og	traf	en	gammel,	gnaven	kat,

der	åd	dem	alle,	hver	og	én

med	hud	og	hår	og	museben.
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Søndag morgen

Min morfar og hunden 

Engang	var	jeg	ude	at	købe	
ind	med	min	morfar.	Da	vi	
skulle	hjem,	stod	en	hund	
udenfor	butikken	og	gøede.	
Min	morfar	stoppede	og	
kiggede	på	hunden.	Så	
begyndte	morfar	at	gø	
ligesom	hunden.	Hunden	
og	morfar	stod	og	gøede	
sammen.	Alle,	som	kom	ud	
af	butikken	stoppede	og	

grinede	af	min	morfar	og	hunden.	

Da	vi	gik	afsted	hjem,	så	jeg	tilbage.	Nu	var	det	
en	dame,	som	stod	og	gjorde	det	samme	som	min	
morfar.	Hun	stod	sammen	med	hunden	og	gøede.	

En kat i vaskemaskinen 

Min	kat	Sylvester	
blev	engang	vasket	
i	en	vaskemaskine.	
Den	kravlede	ind	
i	vaskemaskinen	
og	gemte	sig	der	
sammen	med	
tøjet.	Da	mor	satte	
maskinen	i	gang,	

så	hun	katten.	Det	tog	fem	minutter	at	
stoppe	maskinen	og	få	Sylvester	ud.	Far	
tog	den	med	til	dyrlægen,	fordi	den	var	
lidt	slap	og	kastede	op.	Den	var	rigtig	
ren	og	duftede	af	sæbe.	Sylvester	blev	
heldigvis	hurtigt	frisk	igen.
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Aðalfyrirsögn
Undirfyrirsögn

Dyr i Danmarks natur

Skovens	dyr	er	bange	for	mennesker.	Man	
ser	dem	sjældent.	Hvis	du	står	helt	stille	
og	venter	kan	du	være	heldig	at	høre	dem	
eller	se	dem.	

Skov

4

5

9

10

6

ugleN 
Om dagen sidder 
uglen og sover i 
et træ. Om natten 
vågner den og går  
på jagt efter mus.

VIlDSVINet
Et vildsvin er et 
stort svin, som 
lever frit i naturen. 

egeRNet
Egernet har en stor 
og lang hale. Halen 
hjælper den til at 
styre med, når den 
springer fra træ til 
træ. 

gRæVlINgeN
Grævlingen har en 
stor, tyk krop og en 
grå pels. Den har 
lange kløer og elsker 
at spise regnorme.  
Den går på jagt om 
natten.

KRoNhjoRteN
Kronhjorten er så 
smuk, at den kaldes 
”skovens konge”.

14

15

oDDeReN
En odder lever af 
fisk og frøer. Den 
kaster sig i vandet 
for at fange dem.

ÅleN 
En ål bliver født i havet men 
lever i åer og søer. Den kan 
godt komme op af vandet 
et stykke tid, fordi den kan 
ånde gennem huden. En ål 
kan blive 20 år gammel.

ti10



Aðalfyrirsögn
Undirfyrirsögn

Der er mange dyr som lever frit på marker 
og enge. Nogle af dem er ikke særlig 
populære, fordi de ødelægger vores haver 
og spiser vores blomster og grøntsager. 

Mark og eng

I søer og åer er der 
en hel verden af 
insekter, fugle og 
fisk. De gemmer sig 
mellem planterne og 
under vandet.

Søer og åer

8

7

2

1Pindsvinet
Et pindsvin sover 
vintersøvn under 
en bunke løv fra 
træerne. Om foråret 
vågner den for at gå 
på jagt efter snegle 
og insekter. Hvis 
et pindsvin bliver 
bange, ruller det sig 
sammen til en kugle. 

Ræven
Ræven er rigtig lumsk. 
Den bor i huler i jorden. 
Hvis den kan, så tager den 
en hule, som et andet dyr 
har lavet, fx en grævling.

sneglen
Sneglen har ingen 
ben. Den er langsom 
og bærer sit hus på 
ryggen.

MuldvaRPen
En muldvarp ser 
dårligt men den er 
god til at lugte og 
høre. Den har store 
fødder, som ligner 
skovle. Den er god 
til at grave gange 
under jorden. 

3

11

HaRen
En hare har lange ører og 
lange fødder. Den kan løbe 
rigtig hurtigt.

svanen
Svanen er en smuk fugl. 
Den er stor og hvid med 
et orange næb. Den er 
Danmarks nationalfugl.

13
FRøen
En frø fanger 
insekter som 
flyver forbi 
med sin 
lange tunge. 

12

Myggen
En hunmyg 
lægger æg 
i vandet. 
Fiskene 
kan godt 
li’ at spise 
myggeæg.

elleve 11
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Verdens	største	giftige	slange	findes	i	Afrika	og	i	Asien.	

Hvert	år	dræber	kobraslangen	flere	hundrede	
mennesker.

Kongekobraen	kan	blive	6	meter	lang	og	dens	gift	kan	
dræbe	en	stor	elefant.	

Kobraslanger	kan	godt	lide	at	bo	i	byer.	I	byer	finder	
slangen	nemlig	nok	mad	at	spise	fx	katte.

Farlige dyr

Du	skal	ikke	ønske	dig	at	møde	en	isbjørn,	hvis	du	har	dit	liv	
kært.	Isbjørnen	er	det	største	medlem	af	bjørnefamilien.	En	
voksen	isbjørn	kan	veje	800	kg	og	blive	tre	meter	lang.	

En	isbjørn	kan	bedst	lide	at	spise	sæler	og	hvaler.	Nogle	gange	
spiser	den	også	fisk,	æg	og	ræve.	En	sulten	isbjørn	ville	spise	et	
menneske	uden	at	tænke	sig	om.	

Isbjørnens	eneste	fjender	er	mennesker	og	andre	isbjørne.		
Hvis	flere	isbjørne	mødes	for	at	spise	kan	der	godt	blive	
slagsmål.	

Har	du	hørt	historier	om	varulve?	Der	er	mange	historier,	
bøger	og	film	som	fortæller	om	ulve.	De	er	farlige	rovdyr,	
som	dræber	og	spiser	mennesker.

Alle	kender	historien	om	Rødhætte	og	ulven.	En	anden	
kendt	historie	fortæller	om	en	stor	ulv,	som	dræbte	22	børn	i	
Finland	i	årene	1880-1881.

Der	findes	mange	ulve	i	Norge,	Sverige,	Finland	og	Rusland.

Folk,	som	arbejder	med	dyr	siger,	at	ulven	er	et	fredeligt	dyr.		
Den	er	ikke	farlig,	hvis	den	får	lov	til	at	være	i	fred.

Ulven
ulven er stamfar til alle de hunderacer, vi kender i dag?  
For omkring 15.000 år siden begyndte mennesker at 
tæmme ulve. Ulvene blev brugt som vagthunde og  
til at hjælpe jægere.

en isbjørn kan lugte en sæl under to meter is og sne?

Kobraslangen hvis en kobraslange spytter dig i øjet kan den lamme dig?
VIDSte Du at

VIDSte Du at

VIDSte Du at

Isbjørnen
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Jaguaren er et af verdens største kattedyr. Navnet jaguar betyder 
“katten som dræber i et spring”. De fleste jaguarer lever i Syd-  
og Mellemamerika. Mange mennesker er bange for dem. 

Der er mange historier om, hvordan jaguaren dræber mennesker 
med sine skarpe tænder. De fleste historier er ikke sande. 
Jaguaren spiser mest små dyr fx flodsvin, abekatte, fisk og frøer. 
Jaguarens eneste fjende er mennesket.

Komodoveranen er verdens største øgle. 

Komodoveranen er en rigtig dræbermaskine. Den har mange 
hundrede skarpe tænder. Dens spyt er giftigt. Der er 50  
forskellige bakterier i det. 

Komodoveranen kan blive 3 meter lang. Den kan godt dræbe et 
menneske eller en hest. Der lever 6000 dyr på Komodo øen som 
ligger i Indonesien. Heldigvis bor der ingen mennesker på øen.

Den hvide haj er verdens største fisk, som lever af at spise kød. 
De fleste hvide hajer bliver 3 til 4 meter lange. Nogle hajer kan 
blive 7 meter lange. Når en hvid haj åbner munden kan dens 
gab blive en meter bredt. En hvid haj kan derfor nemt bide et 
menneske midt over med sine knivskarpe tænder. 

Når en haj angriber et dyr, mister den ofte en tand eller to.  
Men det er i orden for den får nye tænder gennem hele livet. 

Den hvide haj angriber nogle gange svømmere og surfere ved 
strande i Amerika, Australien, Asien og Afrika.

Vidste du at
en jaguar har meget stærke kæber? Hvis en jaguar vil 
dræbe dig, sætter den sin mund over dit hoved og 
borer sine tænder ind i din hjerne.

Vidste du at
en komodoveran kan lugte dig, selvom du står 
3 km fra den?

Vidste du at
i gamle dage brugte folk den hvide hajs skind 
som sandpapir?

Jaguaren

Komodoveranen

Den hvide haj
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Da	jeg	var	lille,	troede	jeg	mit	værelse	var	fyldt	med	
slanger,	så	snart	lyset	blev	slukket.

De	vrimlede	på	hylderne	mellem	legetøjet	og	oven	
på	skabet.	På	gulvet	snoede	de	sig	hvislende	om	
stolebenene,	men	de	fleste	var	under	sengen.

Min	far	og	mor	sagde,	at	jeg	var	fjollet.	De	rystede	
gardinerne	og	legetøjet	på	hylderne	og	kravlede	rundt	
under	min	seng.	De	sagde,	at	der	ikke	var	en	eneste	
slange	og	lyset	ikke	kunne	være	tændt	hele	natten.

Jeg	klemte	dynen	stramt	omkring	mig	for	slanger	
finder	selv	det	mindste	smuthul.

Nu	hvor	jeg	er	større	tror	jeg	ikke	på	det	mere,	men	
jeg	klemmer	dynen	stramt	omkring	mig,	når	jeg	slukker	
lyset.	For	slanger	finder	selv	det	mindste	smuthul.

Slanger i mørket

Fisken
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Aben

De danske bogstaver

a b c d e f g  h i j
a	 bi	 si	 di	 	i	 eff	 gi	 ho	 í	 joð

k l m n o p q r s t
ko	 ell	 emm	 enn	 ó	 pi		 kú	 er	 ess	 ti

u v w x y z æ ø å 
ú	 vi	 dobbelvi	 ex	 uj	 sed	 	e	 u	 o

Der	var	engang	en	abe,
den	boede	i	en	skov,
og	den	ku‘	svinge	sig	fra	gren	til	gren
og	ta‘	bananer
såd‘n	når	den	–	bum	–
rendte	rundt	og	laved‘	sjov.

Og	abens	lange	hale
den	ku‘	den	altså	sno,
så	den	ku‘	svinge	sig	fra	gren	til	gren
og	uden	at	holde
såd‘n 	får	den	–	bum	–
fir‘	bananer,	to	og	to.

Åh	abe,	åh	abe,	gid	jeg	var	li‘	som	dig.
Snoabe,	snoabe,	du	har	altid	lov	til	leg.

Der	var	engang	en	abe,
og	den	var	rød	og	blå,
når	den	sku‘	svinge	sig	fra	gren	til	gren,
var	bagpartiet
såd‘n	på	den	–	bum	–
åh	så	sjov	at	kigge	på.

Åh	abe,	åh	abe,	gid	jeg	var	li‘	som	dig.
Snoabe,	snoabe,	du	har	altid	lov	til	leg.

Nu	har	du	hørt	om	aben
den	boede	i	en	skov,
og	den	ku‘	svinge	sig	fra	gren	til	gren
og	ta‘	bananer
såd‘n	når	den	–	bum	–
rendte	rundt	og	laved‘	sjov.
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Undirfyrirsögn

Fang din mad

En sur abe

Turister	i	Cambodja	tager	nu	på	
edderkoppejagt	i	junglen.	Turisterne	går	
i	junglen	sammen	med	en	indfødt.	De	
stikker	pinde	i	edderkoppernes	huller	i	
jorden.	Når	en	stor	edderkop	kommer	
løbende	op	af	sit	hul,	fanges	den	og	
spises	senere	om	aftenen.	Edderkopper	
smager	bedst	med	soyasovs	eller	
dybstegte	med	salt	og	hvidløg.

En	kinesisk	kvinde	brækkede	en	arm	
og	et	ben	i	Chendu	dyrepark.	En	abe	
skubbede	hende	ned	fra	en	klippe.	
Hun	faldt	7	meter.	Kvinden	havde	
købt	abemad	og	ville	fodre	aberne.		
En	stor	hanabe	kunne	se,	at	kvinden	
var	bange	for	den.	Den	ville	vise	
hende	hvem	der	var	den	stærkeste.	
”Hvis	du	viser	en	abe,	at	du	er	bange	
for	den,	vil	den	terrorisere	dig”,	
fortæller	en	dyrepasser	i	parken.	

seksten16
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To “kæledyr“ i kælderen

En	pige	reddede	sig	selv	og	sin	bror	fra	
en	haj.	Pigen	som	hedder	Lydia	var	ude	at	
bade	sammen	med	sin	bror	i	New	Zealand.	
En	haj	greb	pludselig	fat	i	hendes	ben.

”Jeg	så	ikke	hajen	før	den	var	over	mig”,	
fortæller	Lydia.	”Jeg	så	min	brors	ansigt	og	
så	den	store	grå	haj.	Jeg	slog	den	bare	i	
hovedet	med	mit	surfboard”.	

Hajen	blev	bange	og	svømmede	bort	igen.	

En	mand,	som	hedder	Jens	og	bor	
i	en	lejlighed	i	Odense,	ringede	til	
politiet	og	fortalte,	at	han	havde	
fundet	to	krokodiller	nede	i	kælderen	i	
ejendommen.	Han	vidste	ikke	hvem	der	
ejede	dem.	Der	kom	to	politibetjente	
og	de	fandt	to	unge	krokodiller,	som	
lå	og	slappede	af	på	kældergulvet.	
Politibetjentene	bestemte,	at	det	var	
bedre	at	ringe	efter	en	dyretæmmer.	
Han	kom	og	fangede	de	to	unger,	som	
derefter	blev	bragt	til	Zoologisk	Have.	

Dyretæmmeren	fortalte,	at	de	to	unge	
krokodiller	som	var	80	cm	lange	kan	
blive	op	til	tre	meter.	Han	sagde	også,	at	
krokodillerne	ikke	havde	haft	det	godt	i	
kælderen.	Der	var	alt	for	koldt	og	dyrenes	
vand	var	ikke	rent.	Det	er	ulovligt	at	have	
krokodiller	som	“kæledyr“	fordi	de	kan	
være	meget	farlige.

17sytten

En pige angriber en haj
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Hvad får vi fra husdyrene?

Nu spiser vi

Landmanden	holder	svin	for	at	få	kød.	I	Danmark	
findes	mange	store	svinegårde	med	flere	tusinde	
svin.	Grise	i	en	stald	sover	19-20	timer	i	døgnet		
og	bruger	en	time	på	at	æde.	Der	er	omkring		
13	millioner	grise	i	Danmark.

På	en	bondegård	i	Danmark	er	der	mange	dyr.		
Landmanden	holder	køer	for	at	få	mælk	og	kød.		
						Af	mælken	laves	der	ost,	smør	og	yoghurt.		
						Der	er	mere	end	1,5	millioner	køer	i	Danmark.

Heste	er	smukke	dyr,	som	man	kan	bruge	i	fritiden.	
Hesten	bruges	næsten	kun	som	ridehest.	I	Danmark	
findes	der	mange	slags	heste	fx	islandske	heste.

Fårene	holdes	for	at	få	kød	og	uld.	
Der	er	ikke	mange	får	i	Danmark.

Landmanden	holder	geder	for	at	
få	mælk	og	kød.	Af	gedemælken	
laves	der	gedeost.

Kalkunen	holdes		
kun	for	kødet.		
Kalkunkød	er	
populært	i	Danmark.

Landmanden	holder	høns	for	at	få	
æg	og	kyllinger.	I	Danmark	kommer	
de	fleste	æg	og	kyllinger	fra	store	
gårde,	som	sælger	æg	og	kyllinger		
til	supermarkederne. 

en høne 
en kylling
     

en kalkun 
en kylling

et svin  
en gris

en hest 
et føl

en ged 
et gedekid
    

et får 
et lam
 

en ko 
en kalv
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Vil du ha’ noget at spise? 

nitten
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Vi	kan	se	på	kostcirklen,	hvordan	vi	kan	spise	
sundt.	Kostcirklen	viser,	hvordan	halvstore	
børn	og	voksne	kan	spise	sundt.

Vi	skal	spise	mange	grøntsager,	fx	
gulerødder,	salat,	kartofler,	peberfrugt,	
tomater	og	agurker.

Vi	skal	spise	mange	frugter	som	fx	bananer,	
æbler,	appelsiner,	vindruer	og	pærer.

Vi	skal	spise	groft	brød	og	korn.

Vi	skal	spise	fisk	og	kød.	Vi	skal	spise	fisk	
mindst	to	gange	om	ugen.

Vi	skal	drikke	mælk	og	spise	
mælkeprodukter.

Husk,	at	det	er	sundt	at	drikke	vand.
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Fisk, kød, æg, bønner og nødder 
 

 

 

      Fedt 
 

 
 

 

Frugt og bæ
r 

 

 

 
                 Grøntsager   
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Spis sundt 
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Min madpakke

Jeg	har	altid	madpakke	med	i	skolen.	Alle	i	min	klasse	har	
madpakke	med.	Min	mor	smører	altid	madpakken	om	morgenen,	
inden	jeg	skal	i	skole.	Jeg	får	ofte	en	bolle	med	salat,	skinke	og	
ost.	Så	får	jeg	altid	en	frugt	eller	en	grøntsag	med.	Jeg	kan	godt	
lide	et	æble	eller	en	gulerod.	Jeg	har	altid	juice	med	at	drikke.

    
 Simon

I	min	skole	har	vi	spisefrikvarter	fra	klokken	halv	tolv	til	klokken	
tolv.	Vi	spiser	i	vores	klasseværelse,	men	nogle	gange	sætter	
vi	os	ud	på	gangen	foran	klasseværelset.	Vi	får	ikke	mad	på	
skolen,	men	vi	kan	købe	mælk	og	juice.	Jeg	kan	bedst	lide	at	
spise	rugbrød	med	skinke,	spegepølse	eller	leverpostej.	Jeg	
elsker	at	spise	frugt	og	grøntsager.	Jeg	kan	godt	lide	at	få	
bananer,	agurker	og	tomater	med	i	madpakken. 

      Anna

Jeg	har	altid	madpakke	med.	Jeg	er	meget	glad	for	min	
madkasse.	Jeg	har	haft	den	samme	madkasse	i	tre	år.		
Den	er	stor	og	passer	fint	i	skoletasken.

Det	bedste	jeg	ved,	er	at	få	rester	med	fra	aftensmaden,	
pasta	eller	pizza.	Jeg	får	oftest	rugbrød	med	pålæg.		
Jeg	får	altid	frugt	med.	Det	er	oftest	et	æble.	

             Mikkel
Min	madpakke	indeholder	meget	ofte	en	hjemmebagt	bolle.	Bolle	
med	skinke	og	ost	er	det	bedste	jeg	ved.	Jeg	har	altid	frugt	og	grønt	
med.	Det	bliver	oftest	til	et	stykke	agurk	og	en	tomat.	Jeg	elsker	at	
få	kiwi	og	æbler	i	min	madpakke.	Jeg	vil	helst	ikke	have	appelsiner	
med,	fordi	så	skal	jeg	vaske	hænder	bagefter.	Jeg	får	kakaomælk	
med	hjemmefra.

  Isabella

RIM
 OG REMSER

Oppe i gardinerne
hænger appelsinerne.
Mændene og konerne 
spiser af citronerne.



Mad i andre lande
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Kære søster.
Vi har det rigtig sjovt her i Danmark. Vi 
har set alt muligt. I går var vi i Tivoli og 
i morgen skal vi i Zoologisk Have. Maden 
er dejlig. I dag fik vi rigtig god morgenmad. 
Vi fik yoghurt med jordbær. Så spiste 
vi brød med ost, agurk og tomater. Jeg 
spiste et æg og drak et glas mælk. Far og 
mor drak kaffe, som de plejer. 
Kys og kram,    Stine

DANMARK
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Kære Jonas og Lone.
Det er rigtig spændende at være her i Italien. Solen skinner altid, og her er meget at se. Jeg elsker maden her. Jeg kan godt lide italiensk mad. I går spiste vi aftensmad på en restaurant. Jeg spiste en rigtig italiensk pizza med skinke, tomat, champignon og masser af ost. Jeg drak en flaske vand til. Man bliver så tørstig her i varmen. Italienerne er gode til at lave pizzaer. Til dessert fik jeg en stor is med jordbær. Lækkert.Kærlig hilsen, Lars
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Hej alle sammen.
Det er fint at være her i London. Vejret er ikke 
så godt nu. Det regnede i går, og det regner også 
i dag. I dag så vi Buckingham Palace. Det er et 
stort og flot slot. I morgen skal vi i byen og 
shoppe lidt. I dag havde vi madpakker med, som 
vi spiste til frokost. Vi købte brød, ost, skinke, 
agurk og tomater og lavede nogle sandwich. Vi 
pakkede dem ind og tog dem med i tasken. Vi 
havde vand med på flasker. Det er dyrt at købe 
mad på restauranter, så det har vi ikke råd til 
hver dag.    Kys og kram, 
    Ida og Thomas

LONDON

22 toogtyve
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Pizzaens historie
Den	første	pizza	blev	lavet	i	Italien	omkring	år	1000.	Først	var		
pizzaen	et	fladbrød.	

Senere	kom	man	kød,	grøntsager	og	tomatsauce	på	fladbrødene.		
En	af	de	mest	kendte	pizzaer	er	Pizza	Margherita	fra	1889.	Det	er		
en	pizza	med	tomatsauce,	mozzarella	og	basilikum.

Pizzaen	blev	i	sin	tid	opkaldt	efter	den	italienske	dronning	Margherita.		
En	bager	havde	lavet	mange	slags	pizzaer	til	dronningen.	Dronningen	
kunne	bedst	lide	denne	pizza,	da	farverne	var	de	samme	som	på	det	
italienske	flag.	Pizzaen	blev	derfor	kaldt	Margherita	efter	dronningen.	

Isens historie
Den	første	is	kom	til	verden,	da	kejser	Nero	fik	is	for	ca.	2000	år	
siden.	Isen	var	sne	blandet	med	frugt.	Nogle	hundrede	år	senere	
lavede	man	en	slags	is	af	mælk	i	Kina.

Isen,	som	vi	kender	den	i	dag,	blev	opfundet	i	Italien	omkring	år	
1500.	Dengang	var	is	luksus.	Nu	kender	alle	isen,	og	der	findes	
mange	slags.	

Hamburgerens historie
En	burger	er	fastfood	og	spises	ofte	sammen	med	pommes	frites.		
Burgeren	er	kendt	i	hele	verden.	Navnet	stammer	fra	Hamborg	i		
Tyskland.	Tyskere	tog	hamburgeren	med	sig	til	Amerika	for	mere		
end	100	år	siden.

Burgeren	spises	ofte	med	salat,	agurk,	tomater,	løg,	samt	ketchup	og	sennep.

Kædeleg



et skoleskema

en skoletaske

et viskelæder

en papirkurv 

en lommeregner

en  
plakat

en  
skolebog

en computer

et 
kladdehæfte

en blyant-
spidser

et  
penalhus

en blyant 

et bord

en tavle 

en stol

en opslagstavle

et  
landkort

Skolen
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I skolen
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I klasseværelset
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Hvad lærer man i skolen?

Jeg kan godt li’ skolen
Jeg elsker skolen

Jeg kan ikke li’ skolen

Jeg hader skolen

AHA!!!
Du kan læse tekster i bøger, blade, aviser eller på computeren.
Du kan skrive i dit kladdehæfte med en kuglepen eller en blyant. 
Du kan se film og lytte til musik.
Du kan snakke med de andre elever i klassen.

	

Dansk Jeg	kan	godt	lide	dansk.	Vi	læser	mange	sjove	
bøger,	skriver	tekster	og	lærer	at	stave	ordene	rigtigt.	Vi	
skriver	også	digte	og	historier.	Det	synes	jeg	er	rigtig	sjovt.	
Nogle	gange	skal	vi	læse	dem	op	for	de	andre	elever	i	klassen.

      Anders
Tysk Jeg	elsker	tysk,	fordi	jeg	er	god	til	det.	Min	mormor	
kommer	fra	Tyskland.	Hun	taler	ofte	tysk	med	mig.	Jeg	har	
også	været	i	Tyskland	mange	gange	sammen	med	min	familie.	
Der	er	mange	i	min	klasse,	som	synes	tysk	er	et	svært	sprog.

	 	 	 	 	 	 	 			Inger

Engelsk Jeg	kan	ikke	lide	engelsk.	Jeg	er	ikke	god	til	sprog.	
Jeg	synes,	det	er	svært	at	skrive	engelsk.	Jeg	ved	ikke,	hvordan	
man	staver	ordene.	Det	er	nemmere	at	lytte	til	engelsk.	Jeg	
forstår	meget	mere,	når	jeg	ser	engelske	film	og	lytter	til	musik.

	 	 	 	 	 	 	 										Kim

Musik Jeg	hader	musik.	Vi	synger	kun	kedelige	sange	i	
timerne.	Jeg	er	heller	ikke	god	til	at	synge.	Men	jeg	vil	gerne	
lære	at	spille	på	guitar	eller	trommer,	når	jeg	bliver	ældre. 
     Camilla

at lære sprog
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AHA!!!
Det er bedst at bruge blyant og viskelæder i matematik.  
hvis man laver mange regnestykker skal man også have en blyantspidser. 

I matematik lærer man plus + , minus – , at dividere / og gange ×.

Samfundsfag Jeg	kan	godt	lide	samfundsfag.	Jeg	synes,	
det	er	spændende	at	lære	om	andre	lande.	Vi	lærer	også	om,	
hvordan	børn	og	unge	lever	andre	steder	i	verden.	Jeg	har	
også	lært	Danmarkshistorie.	Jeg	synes,	vikingetiden	er	mest	
spændende.

	 	 	 	 	 	 														Erik

Matematik Jeg	kan	rigtig	godt	lide	matematik.	Jeg	synes	
det	er	sjovt	at	regne.	Man	kan	godt	bruge	computeren	til	at	
øve	matematik.	Der	kan	man	finde	spil	og	sjove	opgaver.	Jeg	fik	
en	superflot	lommeregner	i	fødselsdagsgave,	men	min	lineal	er	
blevet	gammel	og	grim.
	 	 	 	 	 	 	 Mette

Håndarbejde Jeg	er	rigtig	god	til	håndarbejde.	Jeg	har	
strikket	en	flot	hue	og	et	stribet	halstørklæde	til	min	lillesøster.		
I	næste	måned	skal	jeg	sy	en	hættetrøje	til	mig	selv.	Den	bliver		
rigtig	flot!	Jeg	kan	godt	lide	håndarbejde.       Ole

Natur-teknik Jeg	elsker	natur	og	teknik.	Vi	lærer	om	
dyr	og	planter.	Vi	har	også	lært	om	stjerner	og	solsystemet.	I	
sidste	uge	lærte	vi,	hvordan	man	bygger	en	bro.	I	næste	uge	
skal	vi	en	tur	i	skoven.	Vi	skal	selv	bygge	en	lille	bro	over	en	
å.	Det	glæder	jeg	mig	til.
	 	 	 	 	 	 	 Hanne
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AHA!!!

Mit skoleskema

Hej,	jeg	hedder	Inger.

Jeg	går	i	6.	klasse	på	Strandskolen	i	Risskov.

Min	skole	er	meget	stor.	Der	går	900	elever	på	skolen	fra	0.	til	9.	klasse.

Jeg	er	meget	glad	for	min	skole.	De	fleste	lærere	er	meget	søde	og	jeg	har	
også	mange	venner	i	min	klasse.	Jeg	går	i	skole	fra	kl.	8.30	til	13.40	hver	dag.	

Her er mit skoleskema:

Idræt Jeg	elsker	idræt.	Jeg	kan	løbe	hurtigt,	og	jeg	er	god	
til	at	spille	bold.	Vi	har	en	stor	og	flot	gymnastiksal.	Når	vejret	
er	godt,	går	vi	ud	i	skolegården	og	leger	eller	spiller	bold.                     Thomas

Billedkunst I	billedkunst	lærer	vi	at	tegne	og	male	
billeder.	Vi	lærer	også	om	farverne,	og	hvordan	man	blander	
dem.	Vi	ser	billeder,	som	berømte	kunstnere	har	malet.		
Jeg	er	ikke	god	til	at	tegne,	så	jeg	kan	ikke	lide	billedkunst.

            Sidsel

I skolen lærer du meget om den store verden. Du lærer mest, når du 
er ude i naturen eller rejser til andre lande. I skolen kan du læse om 
verden i bøger. Du kan også lære meget af at se på et landkort eller 
plakater. er der plakater på opslagstavlen i dit klasseværelse?

 Mandag tirsdag onsdag torsdag Fredag

08:30	 matematik	 idræt	 engelsk	 dansk	 engelsk
09:10	 matematik	 dansk	 tysk	 idræt	 engelsk
09:50	 dansk	 dansk	 tysk	 idræt	 natur-teknik
10:30	 pause	 pause	 pause	 pause	 pause
10:50	 billedkunst	 håndarbejde	 matematik	 natur-teknik	 samfundsfag
11:30	 billedkunst	 håndarbejde	 engelsk	 natur-teknik	 samfundsfag
12:10	 frokostpause	 frokostpause	 frokostpause	 frokostpause	 frokostpause
13:00	 musik	 matematik	 dansk	 matematik	 dansk
13:40tredive
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Hjælp, det roder

læReR:	Hvad	er	der	i	vejen	Anna?

aNNa:	Jeg	kan	ikke	finde	min	grønne	kuglepen.

læReR:	Den	ligger	under	din	stol.	Hvorfor	er	din	skoletaske	tom?	
Hvorfor	ligger	alle	dine	ting	og	roder?

aNNa:	Det	er	fordi	jeg	lige	ville	spise	min	madpakke.	
Så	kunne	jeg	ikke	finde	min	matematikbog	og	min	lommeregner.	

læReR: Men	hvorfor	skal	du	have	alle	de	ting	med	i	skole?	
Hvad	laver	dine	danskbøger	på	gulvet?	Vi	har	ikke	dansk	i	dag.		
Hvorfor	har	du	solbriller	med?	Hvad	ligger	der	på	din	stol?

aNNa: Åh,	der	er	mit	lille	spejl?	Jeg	kunne	ikke	finde	det.	
Godt	jeg	ikke	satte	mig	på	det.	

læReR:	Jeg	tror,	du	har	for	mange	ting	i	din	skoletaske.	Jeg	synes,	
du	skal	rydde	op	i	den,	når	du	kommer	hjem.	
Det	er	også	en	god	idé	at	kigge	på	skoleskemaet,	inden	man	går	i	seng.		
Så	kan	man	se	hvilke	fag	man	har	næste	dag	og	hvilke	bøger,	man	skal	have	med.	

aNNa:	Ja,	det	er	nok	en	god	idé.	Men	først	skal	jeg	rydde	op	på	mit	værelse,	
så	skal	jeg	rydde	op	på	mit	skrivebord…

 Mandag tirsdag onsdag torsdag Fredag

08:30	 matematik	 idræt	 engelsk	 dansk	 engelsk
09:10	 matematik	 dansk	 tysk	 idræt	 engelsk
09:50	 dansk	 dansk	 tysk	 idræt	 natur-teknik
10:30	 pause	 pause	 pause	 pause	 pause
10:50	 billedkunst	 håndarbejde	 matematik	 natur-teknik	 samfundsfag
11:30	 billedkunst	 håndarbejde	 engelsk	 natur-teknik	 samfundsfag
12:10	 frokostpause	 frokostpause	 frokostpause	 frokostpause	 frokostpause
13:00	 musik	 matematik	 dansk	 matematik	 dansk
13:40
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Den første skoledag
Monster	Mads	er	et	lille	grønt	monster.	Monster	Mads	skal	
starte	i	en	ny	skole.	Det	er	første	skoledag.	

Ring,	ring,	vækkeuret	ringer.	Monster	Mads	er	straks	vågen	og	
hopper	ud	af	sengen.	I	dag	skal	han	starte	i	den	nye	skole.	

Monster	Mads	tager	sin	nye	skoleuniform	på.	Han	kigger	i	
spejlet.	

Han	ser	vildt	sej	ud	i	sit	gule	jakkesæt	med	de	sorte	prikker	og	
den	orange	skjorte.	

Han	går	ind	i	klasseværelset	og	sætter	sig	ved	et	bord.	Der	
er	tyve	elever	i	klassen,	både	drenge	og	piger.	De	kigger	alle	
underligt	på	ham.	

Døren	går	op	og	læreren,	hr.	Krage,	går	ind.	Han	står	foran	
tavlen	og	ser	på	eleverne	gennem	sine	små,	sorte	briller.	Så	
ser	han	det	store,	røde	æble	på	bordet.	

Monster	Mads	skal	også	pakke	skoletasken.	Han	lægger	en	
blyant,	et	viskelæder	og	sin	store,	stribede	lineal	i	tasken.	

Hans	mor	har	smurt	en	rigtig	lækker	madpakke	til	ham,	en	
dejlig	sandwich	med	edderkopper	og	kålorme.	Han	har	også	et	
æble	med	til	den	nye	lærer,	for	monstre	vil	gerne	være	søde.	

Monster	Mads	går	igennem	den	store,	mørke	skov.	På	den	
anden	side	af	skoven	ligger	skolen.	Han	går	ind	i	en	stor,	grå	
bygning	med	mange	vinduer.	

Hvor	sødt!	Hvem	gav	mig	det	dejlige	røde	æble?	Monster	
Mads	rækker	stolt	hånden	op.

Læreren	smiler	og	tager	æblet	op.	Der	er	en	stor,	tyk	orm	i	
æblet,	som	kommer	ud	for	at	sige	hej.

-Føj,	skriger	hr.	Krage.	Der	er	en	grøn,	slimet	orm	i	mit	æble!	

Han	ser	vredt	på	Monster	Mads	og	siger,	at	han	skal	i	
skammekrogen.	

-Åh	nej,	tænker	Monster	Mads.	Det	er	ikke	en	god	skolestart!
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En	halv	time	senere	sidder	Monster	Mads	igen	ved	sit	bord.	
Klassen	har	matematik.	Godt	tænker	Monster	Mads,		
jeg	kan	godt	lide	matematik.	

-	Nu	skal	vi	lave	nogle	nemme	regnestykker,	siger	Hr.	Krage.		
Hvad	er	2	+	2?

Det	er	nemt,	tænker	Monster	Mads	og	rækker	hånden	op.

-	Ja,	Mads,	siger	hr.	Krage.	-	Det	er	fem,	siger	Monster	Mads.

Alle	børnene	griner	så	meget	at	de	næsten	falder	ned	af	stolen.	
Og	Monster	Mads	skal	igen	i	skammekrogen. 

Næste	dag	pakker	Monster	Mads	sin	skoletaske	med	tykke	
orme	og	andre	smådyr.	Han	går	ind	i	Den	Magiske	Skole	og	
finder	sin	klasse.	Han	sætter	sig	ved	et	bord	og	kigger	på	de	
andre	elever.	De	smiler	til	ham.	

Frøken	Tusindben	kommer	ind	i	klasseværelset.	

Frøken	Tusindben:	Go’dag	Monster	Mads	siger	hun.	Hvor	er	det	
godt	at	se	dig.	Velkommen	i	din	nye	skole.

Monster	Mads	får	et	nyt	skoleskema	og	nye	bøger.

Monster	Mads	er	glad	igen.	Det	går	rigtig	godt	i	skolen	og	han	
elsker	alle	de	nye	fag.

Heldigvis	er	Monster	Mads	rigtig	god	til	at	være	monster.

  et SKoleSKeMa
MaNDag		Magi	for	monstre	

tIRSDag	 At	skræmme	børn	og	voksne	

oNSDag		 Lær	at	ordne	monsterhår,		

	
-negle	og	-tænder

toRSDag		Monster	matematik	

FReDag	 De	nye	monsterskrig

Efter	en	lang	skoledag	går	Monster	Mads	hjem	gennem	skoven.	
Han	er	ked	af	det.	Da	han	kommer	hjem,	ringer	han	til	sin	

storebror	Monster	Mikael.	

Storebror:	Hej	Monster	Mads,	hvordan	gik	din	første	skoledag?

Monster	Mads:	Den	gik	rigtig	dårligt.

Storebror:	Det	var	ikke	godt.	Hvordan	har	min	gamle	lærer	frøken	
Tusindben	det?

Monster	Mads:	Frøken	Tusindben	er	ikke	min	lærer,	det	er	hr.	
Krage.		-	Åh,	nej	Monster	Mads,	så	er	du	gået	i	den	forkerte	skole.	

Din	skole	hedder	Den	Magiske	Skole	og	er	kun	for	monstre.		
Gå	derhen	i	morgen.
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Aðalfyrirsögn
Undirfyrirsögn

Byen
Velkommen til byen

3

4

13
7

BRaNDStatIoNeN  
på brandstationen er der både 
brandbiler og ambulancer. 
Brandmændene er altid 
parate til at slukke en brand. 
Ambulancemændene kommer, 
hvis nogen kommer til skade 
eller kommer ud for en ulykke.

togStatIoNeN 
I næsten alle byer i Danmark 
er der en togstation. Større 
byer har mange stationer. 
Togstationen er det sted, hvor 
togene ankommer og afgår. 

ButIKKeR De fleste byer 
har nogle butikker. En 
stor by har rigtig mange 
butikker, hvor man kan 
købe alt muligt fx tøj, mad 
og legetøj.

PaRKeN parken er et 
grønt område i byen. 
Der kan voksne slappe 
af, og børn kan lege.

En by er en samling små og store huse. Byer kan være både 
store og små. Der bor og arbejder mange mennesker i en by.
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Aðalfyrirsögn
Undirfyrirsögn

5

9

10

11

12

6

8

1

RÅDhuSet Mange 
større byer har et 
rådhus. Borgmesteren 
har mange mennesker 
til at hjælpe sig.

BuSStoPPeSteDet 
En stor by har mange 
busstoppesteder. 

PoSthuSet Når vi 
vil sende et brev eller 
en pakke, går vi på 
posthuset.

gaDeN Biler og 
motorcykler kører på 
gaden. Cyklerne kører 
på cykelstier og folk 
går på fortovet.

BageReN 
Vi køber 
brød og 
kager hos 
bageren.

KIoSKeN 
I kiosken kan 
man købe blade 
og aviser. Der 
kan man også 
købe slik og 
sodavand. 

PolItIStatIoNeN 
politiet holder øje med 
byen. Hvis nogle gør noget 
ulovligt, tager politiet dem 
med på politistationen.

SuPeRMaRKeDet  
I supermarkedet kan vi købe 
mange ting. Vi kan fx købe 
mad, tøj, blade, bøger og 
legetøj, som vi putter i en 
indkøbskurv. Vi betaler ved 
kassen.

SKoleN De fleste 
byer har skoler. En 
by kan have mange 
eller få skoler alt efter 
byens størrelse.

2
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Aðalfyrirsögn
Min drømmeby
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Aðalfyrirsögn
Undirfyrirsögn

I min drømmeby er der en park. 
I parken er der mange grønne 
træer, blomster og dyr. I parken er 
der også en sø og en lille å, hvor 
man kan sejle. I min by er der også 
et tivoli og en svømmehal med 
mange store rutsjebaner. Der er 
også en zoologisk have med mange 
spændende dyr. Det er en stor og 
flot have og dyrene elsker at være 
der. Man må godt komme ind og 
klappe og fodre nogle af dyrene. 
I min drømmeby er der mange 
springvand, hvor man kan bade, hvis 
solen skinner, og vejret er varmt. 
Der er hoppepuder og trampoliner 
over det hele. 

I min drømmeby kan børn nemt 
komme rundt. Ved siden af vejene 
er der cykelstier på den ene side og 
gokartbaner på den anden side.

I byen er der en skole. Det er 
en stor og pæn skole med flotte 
klasseværelser. Udenfor er der en 
flot legeplads, og der er også en 
idrætsplads. Man kan spille fodbold 
og basketball. Man kan også træne 
løb og spring. Der er også en 
tennisbane. Vi lærer en masse sjove 
ting og lærerne er søde. I min skole 
varer weekenden 3 dage. 

Udenfor byen ligger der et gammelt 
uhyggeligt slot. Nu er slottet blevet 
lavet om til et ægte spøgelseshus. 
på den anden side af byen er der 
en sandstrand, hvor man kan bade 
og dykke. Vandet er rent, og man 
kan se smukke fisk. Der er også et 
akvarium. 

I min drømmeby er alle voksne 
søde, og alle de sjove ting er gratis 
for os børn.
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Hvad føler du?

Følelser

Hvad gør dig … 

   bange?  Jeg	er	bange	for	edderkopper.	Hvis	jeg	ser	en	edderkop,	så	løber	
jeg	væk	eller	skriger	vildt	højt.	Jeg	synes,	de	har	for	mange	ben	og	for	mange	
hår	på	kroppen.	Alle	ved,	at	edderkopper	i	Danmark	ikke	er	farlige,	selvom	nogle	
godt	kan	bide.	Mine	venner	driller	mig	ofte	og	siger	at	jeg	er	en	bangebuks.	Jeg	

kan	godt	blive	lidt	genert,	når	nogen	ved,	at	jeg	er	så	bange	for	edderkopper.	  
      
      Iben

   glad? Hyggeaften	gør	mig	glad.	Jeg	elsker	at	hygge	mig	hjemme	med		
	familien.	Så	spiser	vi	pizza	og	ser	en	god	film	eller	en	komedie	serie	i	tv.		
Det	gør	vi	næsten	hver	weekend.	Nogle	gange	køber	vi	pizza	på	pizzaria.	

Nogle	gange	laver	vi	selv	pizza	hjemme	i	køkkenet.	Det	eneste,	der	kan	gøre	mig	
sur	på	en	hyggeaften,	er	når	min	storesøster	vil	se	en	amerikansk	dramaserie	i	tv.	Dem	hader	
jeg.	Nogle	gange	får	hun	lov	til	at	bestemme	og	så	bliver	jeg	lidt	sur.           Nina

   nervøs? Fredag	den	13.	gjorde	mig	nervøs.	Da	jeg	var	lille,	læste	jeg	
en	historie	i	et	Anders	And	blad	om	fredag	den	13.,	årets	mest	uheldige	dag.	
Alt	gik	galt	for	Anders	den	dag.	Efter	det	læste	jeg	flere	historier	om	tallet	
13	og	læste,	at	det	varsler	død	og	ulykke.	Rigtig	mange	mennesker	er	bange	

for	tallet.	Nogle	vil	ikke	sidde	13	omkring	et	spisebord,	for	så	vil	en	af	dem	dø.	Andre	vil	
ikke	bo	i	værelse	nr.	13	på	hotellets	13.	etage.	I	dag	ved	jeg	godt,	at	det	er	dumt	at	være	
bange	for	et	tal.	Jeg	er	helt	ligeglad	med,	om	jeg	bor	i	nr.	13	eller	om	jeg	skal	på	skiferie	
fredag	den	13.	

	 	 	 	
Troels

Jeg er glad Jeg er sur Jeg er vred Jeg er bange Jeg er ked af det

Jeg er genert Jeg er ligeglad Jeg er 
forbavset

Jeg er 
spændt

Jeg er nervøs
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Har du lyst hår 
og grønne øjne? 

Er du sur?

  spændt? Min	fødselsdag	gør	mig	spændt.	Jeg	elsker	at	ha’	
fødselsdag.	Jeg	er	altid	utrolig	spændt	dagen	inden.	Jeg	kan	huske,	at	jeg	
engang		vågnede	om	morgenen	og	så	en	kæmpestor	pakke	på	spisebordet.	
Jeg	havde	aldrig	før	fået	en	så	stor	og	flot	pakke.	Den	var	pakket	ind	i	blåt	

papir	med	en	stor	sølvfarvet	sløjfe.	Jeg	kunne	ikke	vente	med	at	åbne	den.		
Alle	sov.	Jeg	rev	papiret	af	og	åbnede	pakken.	Inde	i	den	var	en	anden	pakke	og	så	en	
anden.	Jeg	blev	ved,	indtil	der	kun	var	pap	og	papir	over	det	hele.	Jeg	blev	utrolig	ked	af	
det.	Min	mor	og	far	fandt	mig	grædende	på	gulvet.	De	sagde	at	jeg	ikke	skulle	være	så	
ked	af	det.	Jeg	skulle	bare	lede	lidt	bedre.	På	gulvet	fandt	jeg	en	nøgle.	Det	var	nøglen	til	
min	flotte	cykel.	Det	var	en	rigtig	god	fødselsdagsgave.

	        Otto

   forbavset? Det	gør	mig	altid	forbavset,	når	voksne	mennesker	taler	ned	til	
børn	og	unge.	Engang	var	jeg	sammen	med	min	lillesøster	i	en	bus.	Jeg	havde	en	
stor	sportstaske	med.	Bussen	var	fyldt	med	mennesker,	da	to	gamle	damer	kom	ind.	

Jeg	ville	være	sød	og	rejse	mig	op	for	dem.	Da	jeg	rejste	mig	op,	ramte	min	taske	den	
ene	dames	arm.	Hun	blev	rigtig	sur	og	skældte	mig	og	min	søster	ud.	Jeg	blev	både	

forbavset	og	vred.	Man	skal	være	sød,	selvom	man	er	gammel.	

      Natasja

1

2

3

a B C D e

Nej, prøv 
igen.

Tænk på en person
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Hvad kan du lide?

Fritidsinteresser

Du	kan	lave	mange	
sjove	ting	efter	skole,	i	
weekenden,	og	når	du	
har	ferie.	Hvis	du	finder	
noget	du	rigtig	godt	kan	
lide	at	lave,	så	har	du	fået	
en	fritidsinteresse.

Kan	du	lide	at	lege,	
hoppe	rundt	og	løbe	
hurtigt?	

Kan	du	lide	at	gå	til	
sport?

Har	du	lyst	til	at	spille	
på	et	instrument	eller	
synge	i	et	band?	Kan	
du	lide	musik?
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Cykling

Klatring

Kædeleg

Cykling	er	en	populær	sport.	Det	er	sundt	og	sjovt	
at	cykle.	Det	er	billigere	at	cykle	end	at	køre	i	bil	
eller	bus.	Du	kan	også	cykle	uden	at	have	kørekort.	

Cykling	bruges	også	i	mange	sportsgrene.		
Hvis	du	har	lyst	til	at	cykle	i	bjergene,	kan	du	fx		
gå	til	mountainbiking.	Hvis	du	har	lyst	til	at	cykle		
udenfor	vejene,	kan	du	gå	til	cykelcross.	

Verdens	største	cykelløb	er	Tour	de	France.	Det	
køres	hver	sommer	i	Frankrig	i	juli	måned	og	tager	
tre	uger.	Det	første	Tour	de	France	løb	blev	kørt	i	
1903	og	er	en	af	de	hårdeste	sportskonkurrencer	
i	verden.	En	Tour	de	France	cykelrytter	skal	ofte	
drikke	1-2	liter	vand	i	timen,	mens	han	cykler.	

Klatring	er	en	populær	sport.	Det	er	sjovt	at	klatre	i	
bjerge	og	på	klippevægge,	men	det	kan	også	være	
farligt.	Det	er	dejligt	at	klatre	ude	i	naturen.	Du	kan	
også	øve	dig	i	at	klatre	på	specielle	klatrevægge.	

Nogle	klipper	kaldes	big	wall.	De	er	så	store	at	
det	tager	mere	end	én	dag	at	klatre	op	ad	dem.	
Så	skal	du	både	sove	og	spise	på	vejen	op.	Når	du	
skal	sove,	hænger	du	i	en	blanding	mellem	et	telt	
og	en	hængekøje.	Du	finder	den	største	big	wall	i	
Californien	i	USA.	Den	er	mere	end	1	km	høj.	



Mine fritidsinteresser

Alvaro
alvaro kommer fra Madrid i Spanien.  
han har kort mørkt hår og brune øjne.	

Han	elsker	at	være	ude	i	naturen.	I	sin	fritid	
går	Alvaro	til	spejder.	Han	tager	ofte	på	tur	
ude	i	naturen.	I	Spanien	er	der	mange	bjerge	
og	floder.	Alvaro	kan	kan	godt	lide	at	klatre	i	
bjerge	og	sejle	i	kano.	En	gang	fik	han	lov	til	
at	prøve	riverrafting	i	en	stor	gummibåd.	Det	
syntes	han	var	utrolig	spændende.	Alvaro	
kan	bedst	lide	at	gå	i	shorts	og	T-shirt.	Han	
lytter	mest	til	popmusik.

Natalia
Natalia kommer fra New york i uSa.  
hun har kort lyst hår og grønne øjne.	

Natalia,	går	i	6.	klasse.	I	sin	fritid	går	
hun	til	svømning.	Hun	svømmer	altid	
to	timer,	inden	hun	går	i	skole.	Når	hun	
kommer	hjem,	kan	hun	godt	lide	at	
spille	computerspil	og	se	tv.	Hun	synes,	
det	er	sjovest	at	se	komedieserier	eller	
dramaserier.	Natalia	kan	godt	lide	at	mødes	
med	sine	venner.	Når	nogen	i	klassen	holder	
fødselsdagsfest,	synes	hun	det	er	sjovest	at	
danse.	Natalia	kan	bedst	lide	at	gå	i	kjoler	
men	hun	synes	også,	det	er	ok	at	tage	en	
bluse	og	et	par	jeans	på.

fireogfyrre44

Jeg elsker klatring.
Jeg elsker dig.
Du elsker trommer.
Elsker du mig?

RIM
 OG REMSER
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Moa
Moa kommer fra Stockholm i Sverige.  
hun har langt brunt hår og blå øjne.	

I	sin	fritid	lytter	hun	til	musik	og	læser	bøger.	
Hun	går	ikke	til	sport.	Moa	kan	bedst	lide	at	
læse	fantasy	romaner.	Hun	har	læst	alle	Harry	
Potter	bøgerne	og	set	filmene.	I	weekenden	
kan	Moa	godt	lide	at	gå	med	sine	venner	i	
byen	og	shoppe	eller	bare	gå	rundt	og	kigge.	
Nogle	gange	går	hun	i	biografen	og	ser	en	
sjov	film.	Moa	lytter	meget	til	musik	og	hun	
spiller	på	fløjte. 

Theo
theo kommer fra Paris i Frankrig. han  
er 12 år gammel. han har langt, lysebrunt 
hår og grå øjne. 

I	sin	fritid	går	Theo	til	fodbold	og	kan	godt	
lide	at	løbe.	Han	løber	meget	sammen	med	
sin	hund	Hugo.	Theo	elsker	dyr.	Han	har	sin	
hund,	to	katte	og	to	sorte	mus.	Theo	kan	
godt	lide	at	tegne	og	lave	musik.	Det	gør	
han	mest	i	sin	fars	computer.	Han	er	blevet	
rigtig	god	til	det.	Han	gik	til	klaver,	da	han	
var	yngre,	og	det	kan	han	bruge,	når	han	
laver	musik	på	computeren.	Theo	lytter	til	al	
slags	musik,	alt	fra	klassisk	musik	til	rap	og	
teknomusik. 

RIM
 OG REMSER

Jeg kan li’ at stå på skøjter.
Jeg kan li’ at stå på ski.
Jeg kan li’ at spille fodbold,
også selvom det er koldt.
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Kæmpeklippen
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Vi elsker sjov og ballade
Martin og Camilla går i 6. klasse på Dalumskolen i Odense.  

De er klassekammerater, men de er også gode venner.  

Vi fra Skoleavisen har spurgt dem, hvad de laver i deres fritid.

Interviewer:	Hej	Camilla	og	Martin.	I	har	fortalt	mig,	at	I	er	gode	venner,	

og	har	de	samme	fritidsinteresser.

Camilla:	Ja,	det	er	rigtigt.	Vi	har	kendt	hinanden,	siden	vi	var	helt	små,	

og	vi	er	rigtig	gode	venner.		

Martin:	Vi	elsker	at	lave	sjov	og	ballade	sammen.

Interviewer:	Hvad	laver	I	i	jeres	fritid?

Martin:	Vi	er	begge	meget	interesserede	i	tøj,	mode	og	musik.	

Det	har	vi	altid	været.	

Camilla:	Ja,	vi	elsker	at	gå	i	byen	og	shoppe	eller	bare	kigge	i	forretningerne	

og	se,	hvad	der	er	nyt	indenfor	mode	og	musik.

Interviewer:	Er	det	ikke	dyrt	hele	tiden	at	skulle	købe	nyt	tøj	og	nye	cd’er?	

Har	I	råd	til	det?

Camilla:	Nej,	vi	har	ikke	penge	til	at	købe	alt	det	vi	ønsker	os.	Men	man	kan	

godt	gå	og	drømme	lidt.	

Martin:	Man	behøver	ikke	altid	købe	noget.	Det	er	også	spændende	at	kigge	

i	blade	eller	surfe	på	nettet,	for	at	se,	hvad	der	er	sejt	lige	nu.	

Camilla:	Ja,	du	kan	bare	spørge	os	om	råd,	hvis	du	gerne	vil	være	lidt	tjekket	

(griner).

Interviewer:	Hvad	med	andre	interesser?	Dyrker	I	sport?

Camilla:	Ja,	jeg	går	til	trampolin	tre	gange	om	ugen	sammen	med	min	veninde.	

Det	er	utrolig	sjovt.	

otteogfyrre
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Interviewer:	Er	det	ikke	hårdt?	

Camilla:	Jo,	det	er	vildt	hårdt.	Jeg	var	også	lidt	bange	
for	at	hoppe	så	højt	først.	Men	nu	er	jeg	blevet		
rigtig	god.

Interviewer:	Hvad	med	dig	Martin?	Går	du	også	
til	trampolin?

Martin:	Nej,	heldigvis	er	vi	ikke	altid	sammen	(griner).

Interviewer:	Har	du	nogle	andre	fritidsinteresser?

Martin:	Ja,	jeg	er	med	i	et	band	sammen	med	nogle	venner.

Interviewer:	Hvilket	instrument	spiller	du	på?

Martin:	Jeg	spiller	ikke	på	instrument.	Jeg	synger.	

Camilla:	Ja,	Martin	er	sanger	i	et	rigtig	cool	band!	(griner).	Han	bliver	helt	sikkert	
verdensberømt	en	dag.	
Martin:	Ja,	ja,	rolig.	Du	må	godt	komme	med	på	min	første	verdens-turne.

Interviewer:	Hvad	med	dig	Camilla?	Har	du	ikke	også	lyst	til	at	være	med	i	et	band?

Camilla:	Nej,	nej.	Jeg	er	ikke	særlig	god	til	at	synge.	Jeg	spillede	på	blokfløjte,	da	
jeg	var	lille,	men	det	passer	nok	ikke	i	et	band.		
Martin:	Men	du	kan	danse.	Måske	kan	du	få	lov	til	at	være	med	som	danser	når	vi	
skal	på	verdens-turne.	
Camilla:	Det	er	der	ingen	der	ved.	Det	ville	i	hvert	fald	blive	et	flot	show	(griner).

Interviewer: Ja,	man	kan	godt	høre	at	I	to	har	nok	at	lave.		
Held	og	lykke	med	al	jeres	sjov	og	ballade.

Camilla: Tak	skal	du	have.
Martin:	Ja,	tak.	 Redaktionen.

niogfyrre
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Hvad er idoler?

Idoler

Idoler er nogle, man ser op til. Vi kan godt lide at følge 
med i, hvordan det går dem. Idoler er en slags forbilleder. 
Idoler er oftest de kendte og berømte. De mest omtalte  
er popidoler, sportsidoler og filmidoler.

Michelle: 
Man	har	brug	for	at	have	et	idol	at	se	op	til.	En	person,	som	man	
gerne	vil	ligne.	Idoler	kan	give	deres	fans	nogle	drømme	og	mål.		
Jeg	tror,	at	piger	går	mere	op	i	idoler	end	drenge.	Idoler	skal	
være	klare	over,	at	de	påvirker	deres	fans.

+ plUSSER
•		tjener	måske	mange	penge

•		møder	mange	mennesker

•		får	mange	spændende		
	 oplevelser

Det	fedeste	ved	at	være	kendt,	er	de	mange	
oplevelser	vi	får.	Det	er	også	rigtig	fedt	at	
stå	på	scenen,	og	alle	skriger	på	os.	Det	er	
også	sjovt,	når	nogen	skriver	om	os	på	sin	
hjemmeside.

Det	kedeligste	er,	når	man	er	hjemme	og	
bare	har	lyst	til	at	være	sig	selv,	og	der	så	

kommer	nogle	fans	og	banker	på	døren.		
Det	er	ikke	altid	sjovt.	Nogle	gange	lukker	
jeg	ikke	op,	men	nogle	gange	lukker	jeg	op	
og	siger	hej.

Somme	tider	bliver	jeg	stoppet	på	gaden	
af	nogen,	som	vil	have	en	autograf.	Det	kan	
nogle	gange	være	trættende.	

Et dansk popidol siger:

– MINUSSER
•		skal	skrive	mange	autografer

•		bliver	fotograferet	hele	tiden

•		mange	sladrer	om	dem

Bjarne:
Idoler	er	berømte	mennesker,	som	man	ser	i	fjernsynet	eller	i	bladene.	Det	er	mest,	når	man		
er	barn	og	ung	at	man	har	et	eller	flere	idoler.	Mange	samler	på	idolting	og	hænger	plakater		
af	deres	idoler	op	på	væggene.	Drenge	er	nok	mere	afslappede	med	idoler	end	piger.

halvtreds
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At have idoler

Sofie 13 år
Jeg	kan	godt	lide	at	optræde	og	synge.	Derfor	synes	jeg,	det	
er	spændende	at	følge	med	i	popstjerners	liv.	Det	er	helst	unge	
sangerinder,	som	jeg	læser	om	og	lytter	til.	Det	er	sjovt	og	
spændende	at	se,	hvordan	de	forandrer	sig	fra	at	være	almindelige	
piger	til	stjerner.	Jeg	kan	godt	lide	at	lytte	til	god	musik,	men	jeg	går	
ikke	så	meget	op	i	det	med	idoler.	Jeg	tror	ikke,	at	det	er	spændende	
at	være	berømt.	Stjernerne	skal	altid	tænke	på,	hvad	de	gør	og	siger,	
fordi	mange	følger	med	i,	hvad	de	laver.	Det	må	være	kedeligt.

Oscar 12 år
Mit	idol	er	Anders	And.	Ham	er	jeg	vild	med.	Jeg	samler	på	blade,	
bøger,	film	og	andre	ting	med	ham.	Jeg	har	mange	billeder	af	ham	
på	mit	værelse.	Jeg	tror,	at	jeg	godt	kan	lide	ham,	fordi	han	minder	
mig	lidt	om	mig	selv.	Jeg	er	lidt	af	en	Anders	And.	Han	er	klodset	og	
uheldig	og	kan	let	blive	sur.	Anders	And	er	helt	sikkert	mit	idol.

Patrick 13 år
Jeg	spiller	selv	fodbold.	Det	er	nok	derfor,	at	jeg	har	et	fodboldhold	
som	idol.	Jeg	kan	godt	lide	FCK,	fordi	min	fætter	spiller	i	klubben,	
men	den	er	ikke	mit	idol.	Mit	største	idol	er	FC	Barcelona.	Det	er	
et	fantastisk	godt	fodboldhold.	Jeg	er	fan	af	dem.	Jeg	har	plakater	
af	holdet	på	væggene	i	mit	værelse.	Jeg	samler	også	på	billeder	
af	fodboldspillerne	på	holdet.	Jeg	kan	også	godt	lide	Manchester	
United,	men	klubben	er	ikke	mit	idol.

Christine 12 år
Jeg	interesserer	mig	rigtig	meget	for	mode	og	design.	Det	har	jeg	
gjort,	fra	jeg	var	9	år.	Siden	har	jeg	tegnet	masser	af	tøj	og	syet	
det	selv.	Mit	store	idol	er	en	verdensberømt	dansk	dame,	som	er	
designer.	Hun	har	lavet	tøj	til	mange	af	de	kendte	fx	kongefamilier		
og	filmstjerner.	Jeg	læser	alt,	hvad	jeg	kan	finde	om	hende.	Jeg		
læser	på	nettet	og	i	blade.	Jeg	ved	meget	om	hende	og	hendes	
arbejde.	Jeg	kan	også	godt	lide	at	følge	med	i	hendes	privatliv	og		
se	billeder	af	hende	og	hendes	familie.	Jeg	har	mange	billeder	af	
hende	på	mit	værelse. 
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Skatteøen

Rigtige sørøvere

Sørøvere har sejlet på verdens have i over 3000 år. Tyve og røvere til søs fandtes i 
vikingetiden og findes også i vores tid. 

Jim	Hawkins	var	en	14	årig	dreng,	som	boede	sammen	
med	sin	mor	på	en	kro	i	England.	

En	dag	kom	der	en	gammel	sørøver,	kaptajn	Bill	ind	
på	kroen.	Bill	blev	syg	og	døde	på	kroen.	Inden	Bill	
døde,	fortalte	han	Jim,	at	han	havde	et	skattekort	i	sin	
skibskiste.	Jim	skyndte	sig	op	på	Bills	værelse,	hvor	han	
fandt	skattekortet.

En	dag	kom	nogle	sørøvere	for	at	lede	efter	Jim	og	
skattekortet.	Jim	gemte	sig,	og	sørøverne	kunne	ikke	
finde	ham.	Jim	løb	over	til	den	rige	godsejer	Trelawney	
og	fortalte	ham,	hvad	der	var	sket,	og	hvad	han	havde	
fundet.	Trelawney	sagde,	at	han	ville	hjælpe	ham	med	
at	finde	skatten.	Trelawney	ville	sejle	til	Skatteøen,	og	
Jim	skulle	med	på	skibet	som	skibsdreng.

Der	var	flere,	som	gerne	ville	med	på	skattejagt.	Med	
på	skibet	Hispaniola	var	nogle	af	Trelawneys	bedste	
venner.	Der	var	også	nogle	sømænd	og	kokken	John	
Silver.	

Jim	kunne	godt	lide	John	Silver.	Det	viste	sig	dog	
senere,	at	Silver	og	hans	sømænd	var	sørøvere.	De	var	
kun	taget	med	for	at	få	fat	i	skatten.	
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En	dag	hørte	Jim,	Silver	og	hans	mænd	stå	og	snakke.	
De	snakkede	om,	at	de	ville	dræbe	alle	mændene	
ombord	på	skibet,	når	de	havde	fundet	skatten.

Jim	skyndte	sig	at	fortælle	Trelawney,	hvad	han	havde	
hørt.	Den	nat	sejlede	Jim	væk	fra	skibet	i	en	robåd	til	
Skatteøen.	Han	havde	en	plan.	Han	vil	være	den	første	
til	at	finde	skatten.

På	Skatteøen	mødte	han	en	underlig	mand	som	hed	
Ben	Gun.	Ben	Gun	var	blevet	efterladt	på	Skatteøen	af	
sine	skibskammerater	og	havde	boet	alene	på	øen	i	3	år.	
Ben	fortalte	Jim,	at	han	havde	fundet	skatten	og	flyttet	
den	til	et	andet	sted.

Jim	og	Ben	lavede	en	plan.	Hvis	Ben	fortalte	Jim,	hvor	
skatten	var,	så	ville	Jim	og	de	andre	tage	ham	med	
tilbage	til	England.

John	Silver	så,	at	Jim	var	væk.	Han	fandt	skattekortet	
og	skyndte	sig	at	sejle	til	øen	sammen	med	de	andre	
sørøvere.	På	skattekortet	stod	der,	at	skatten	var	gemt	
i	en	hule	på	øen.	Silver	og	hans	mænd	fandt	kisten	i	
hulen.	De	blev	først	rigtig	glade,	men	da	de	åbnede	
kisten,	så	de	at	den	var	tom.	

Jim,	Trelawney	og	
Ben	tog	skatten	med	
til	skibet	og	efterlod	
John	Silver	og	de	andre	
sørøvere	på	Skatteøen. 
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