Nyheter

Lyssna

Världsmästerskapet i
fotboll för herrar
Fotbolls-VM är en
mästerskapstävling
i fotboll för herrlandslag
som arrangeras
av Fifa (Fédération
Internationale de Football
Association )vart fjärde
år.
Sverige lyckades
kvalificera sig
till fotbolls-VM 2018
efter en spännande match
mot Italien. Fotbolls-VM
kommer att spelas i
Ryssland. 1994 kom
Sverige på tredje plats.
Den första matchen spelas
den 14 juni och finalen
spelas den 15juli. Totalt
32 nationer kommer att
delta i mästerskapet.
Fotbolls-VM kommer att
sändas på de fria Tvkanalerna SVT och TV4.

presenter. Historien
bakom firandet av mors
dag är över 100 år. Ann
Jarvis ville ära sin
mamma ett år efter hennes
död. Den 10 maj 1905 i
Philadelphia, USA, hölls
därför en gudstjänst till
moderns ära.
Gudstjänstens fokus låg
på fjärde budet och
moderskärlek.

Det är mycket, mycket
torrt i marken i stora delar
av landet. Det har varit
ovanligt varmt i landet.
Det är stor risk för att
det börjar brinna i
naturen. Det är förbjudet
att elda i Eskilstuna både i
skog och mark.
Den som vill grilla
måste använda en grill.
Det är bra att alltid ha
vatten till hands.

Odla med dina grannar
Odla där du bor
tillsammans med dina
grannar. Ni kan köpa
pallkragar där det kan
odlas potatis, sallad,
tomater, gurkor, gräslök,
vitlök och olika slags
kryddor. Ni kan skörda
färska grönsaker samt
kryddor hela sommaren.
Ö&B brukar ha billiga
pallkragar som ni kan
odla i. Ni kan också
snickra nya av spillvirke.
Tillsammans är allt
roligare.
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Mors dag
Mors dag är en högtid då
barn firar sina mammor. I
Sverige är Mors dag
den sista söndagen i maj.
Mors dag firas ofta med
tårta, sång, blommor och

Stor risk för bränder
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Mer skräp när vädret är
fint
Värmen kommer
att fortsätta ett tag till.
Det kan bli över 30 grader
på en del platser.
Men när det blir varmare
är vi ute mer och då blir
det skräpigare. Vi slänger
för mycket skräp och inte
i papperskorgen.
Det är olagligt att slänga
skräp.
Den som gör det kan få
böta 800 kronor. Det
bästa är att slänga sitt
skräp i papperskorgar.
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Frågor

1. Vilket datum börjar fotbolls-VM?
_________________________________________________________
2. Hur många nationer deltar?
_________________________________________________________
3. Vilka kanaler kommer fotbolls-VM att sändas på?
_________________________________________________________
4. När firar vi Mors dag?
_________________________________________________________
5. Vad brukar vi ge våra mammor på Mors dag?
_________________________________________________________
6. Vad kan du odla i pallkragar?
_________________________________________________________
7. Vad brukar Ö&B ha?
_________________________________________________________
8. Varför kan det börja brinna?
_________________________________________________________

9. Vad kan du använda till att grilla?
_________________________________________________________
10. Vad slänger vi ute?
_________________________________________________________
11. Varför slänger vi skräp?
_________________________________________________________
12. Är det lagligt att slänga skräp?
_________________________________________________________

Svar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Den 14 juni 2018.
32 nationer kommer att delta.
Fotbolls-VM kommer att sändas på de fria Tv-kanalerna SVT och TV4
Sista söndagen i maj.
Vi brukar ge tårta, blommor och presenter
Vi kan odla potatis, sallad, tomater, gurkor, gräslök, vitlök och olika
slags kryddor.
7. Billiga pallkragar.
8. För att det varit ovanligt torrt och varmt.
9. En grill.
10. Vi slänger mycket skräp.
11. För att det är varmare och det är mer människor ute.
12. Nej, det är olagligt.

