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Översätt till ditt språk

Tänk på att svenska ord ofta sätts ihop, straff – område =straffområde.
glädjen
………………………………
gränser
………………………………
inkast
………………………………
straff
………………………………
område
………………………………
petade
………………………………
självmålet ………………………………
fullträff
………………………………
förlorade ………………………………
grupp
………………………………
dunkade ………………………………
målvakten ………………………………
kryss
………………………………
vinst
………………………………
grotta
………………………………
norra
………………………………
monsunregn ………………………………
översvämmad ………………………………
pumpas
………………………………
anhöriga ………………………………
lyckliga
………………………………
gäller
………………………………
kontrollera ………………………………
bestämt
………………………………
hamn
………………………………
kriminell
………………………………
eldning
………………………………
extremt ………………………………

förbjudet ………………………………
innebär………………………………
allmän………………………………

Vi vann!
Sverige är med i VM! Sverige vann med 3-0 mot Mexiko. Den svenska glädjen
när Sverige gjorde 3-0 i den 74:e minuten visste inga gränser. Ett långt inkast av
Ludwig Augustinsson hamnade i straffområdet där Ola Toivonen var framme
vid bollen då petade en mexikansk spelare in bollen i eget mål. Självmålet blev
matchens sista fullträff och eftersom Tyskland förlorade mot Sydkorea med 0-2
vann Sverige gruppen. Innan 3-0-målet gav Andreas Granqvist Sverige 2-0 på
straff. Svensken var, precis som mot Sydkorea, hur säker som helst när han lade
straffen. Den här gången dunkade han in bollen i målvaktens högra kryss.
Nu möter Sverige Schweiz tisdagen den 3 juni klockan 16.00 i teve 4. Matchen
spelas i St Petersburg i Ryssland. Om Sverige vinner kommer de att få möta
England eller Colombia. Nu hoppas vi på vinst för Sverige!

Bild:pixabay

Pojkarna i grottan har hittats
I nio dagar har tolv pojkar och deras fotbollstränare varit i en grotta. De tolv
pojkarna, som är mellan 11 och 16 år, och deras fotbollstränare var inne i grottan
i Tham Luang i norra Thailand när det kom ett monsunregn . Grottan blev
översvämmad med vatten. Nu har alla hittats. De lever. Nästa steg är att få ut
pojkarna ur grottan. Det kan ta lång tid. Först måste allt vatten pumpas ut. Men
de får nu mat och vatten. Alla anhöriga som väntat är så lyckliga.

Gränser kontrolleras
När du reser till Sverige från Danmark måste du visa id-kort eller pass. Det här
gäller sedan år 2016. Svenska poliser kontrollerar människor vid gränsen. Det
har regeringen bestämt. Nu ska det bli kontroller på fler platser. Polisen har
börjat kontrollera stora flygplatser och flera hamnar för båtar. Regeringen vill
att polisen ska kontrollera flyktingar. Men också kriminella personer eller
terrorister. Så glöm inte passet eller id-kortet.
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Nu är det eldningsförbud

Från och med måndag 2 juli är det eldningsförbud i Eskilstuna kommun.
Det är extremt torrt i skog och mark vilket innebär att det är förbjudet att
elda. Förbudet innebär att du bara får använda färdiga grillplatser och
trädgårdsgrillar, även om det är på allmän plats, i naturen eller hemma på
den egna tomten.
Fire restrictions!
Because of the dry weather it is not allowed to barbecue or light a fire in the
nature, parks or public areas. The restriction applies until further notice.
Från https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/nyheter/bygga-bo-och-miljo/2018-07-02-nu-ar-deteldningsforbud.html

Frågor

1. Vad vann Sverige med mot Mexiko?
_________________________________________________________
2. Vem slog straffen?
_________________________________________________________
3. Vilken kanal visar matchen mot Schweiz?
_________________________________________________________
4. Var kommer matchen att spelas?
_________________________________________________________
5. Vilka får Sverige möta om de vinner?
_________________________________________________________
6. Hur länge har pojkarna varit borta?
_________________________________________________________
7. Vilket land bor pojkarna i?
_________________________________________________________
8. Vad blev översvämmat?
_________________________________________________________

9. Vad måste du visa från Danmark till Sverige?
_________________________________________________________
10. Varför kontrollerar polisen människor?
_________________________________________________________
11.Varför är det eldningsförbud i Eskilstuna?
_________________________________________________________
12. Får du grilla på allmän plats?
_________________________________________________________

Svar
1. Sverige vann med 3-0.
2. Andreas Granqvist.
3. TV 4.
4. Matchen spelas i St Petersburg i Ryssland.
5. England eller Colombia.
6. I nio dagar.
7. De bor i Thailand.
8. En grotta.
9. Du måste visa id-kort eller pass.
10. För att kontrollera flyktingar, kriminella och terrorister.
11.För att det är extremt torrt.
12. Nej, det får jag inte.

Angelica Ottesten

