QUIZ - Hänt i sommar
Facit och länkar
• En artist: Petra Marklund
_____________________________________________________________________________________________________
Hon ledde allsången på Skansen.
http://8sidor.se/kultur/2014/07/petra-marklund-far-skall
• Ett land: Tyskland
_____________________________________________________________________________________________________
Detta lands fotbollslag vann Fotbolls-VM i Brasilien.
http://8sidor.se/sport/2014/07/tyskland-jublar-over-vm-guldethttp://8sidor.se/sport/2014/07/nara-35-miljoner-tyskar-sag-vm-finalen• Ett landskap: Västmanland
_____________________________________________________________________________________________________
Ett område stort som 30 000 fotbollsplaner brann ner i detta landskap. En man dog och
minst 25 hus och gårdar brann upp.
http://8sidor.se/inrikes/2014/08/ingen-kontroll-pa-branden
http://8sidor.se/inrikes/2014/08/regeringen-ger-pengar-till-branden
• En skalbagge: Nyckelpiga
_____________________________________________________________________________________________________
I somras fick vi akta oss för getingar, men även denna, vår kanske mest populära
skalbagge, trivdes gott i sommarvärmen.
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article19292380.ab
• Ett land: Ukraina
_____________________________________________________________________________________________________
295 personer dog när ett passagerarplan sköts ner över detta land.
http://8sidor.se/utrikes/2014/07/flygplanet-blev-nedskjutet
• En stad i Palestina: Gaza
_____________________________________________________________________________________________________
Konflikten mellan Israel och Palestina blossade upp i somras. Massor av hus förstördes
och tusentals människor dödades och skadades i denna stad och området runt omkring.
http://8sidor.se/utrikes/2014/07/nara-600-dodade-i-gaza
• En virussjukdom: Ebola
_____________________________________________________________________________________________________
Flera länder i västra Afrika skakas av denna mycket allvarliga virussjukdom med hög
dödlighet.
http://8sidor.se/utrikes/2014/08/900-doda-av-ebola-

• En guldmedaljör: Meraf Bahta
_____________________________________________________________________________________________________
Hon tog sitt första guld för Sverige på 5000 meter under Friidrotts – EM i Zürich.
http://8sidor.se/sport/2014/08/tre-svenska-medaljer-i-em
• Ett ord: Hen
_____________________________________________________________________________________________________
Det här ordet finns nu i Svenska Akademins ordlista och kan användas när man inte vet
eller inte vill berätta om någon är man eller kvinna.
http://8sidor.se/kultur/2014/07/hen-far-vara-med-i-ordboken
• Ett land: Irak
_____________________________________________________________________________________________________
I det här landet dödar och våldför sig Islamiska Staten, IS /Isis, på människor som inte är
muslimer.
http://8sidor.se/utrikes/2014/08/over-en-miljon-har-flytt-i-irak
• En djurpark: Kolmården
_____________________________________________________________________________________________________
I den här djurparken födde en röd panda två ungar, Polly och Plopp.
http://8sidor.se/inrikes/2014/07/pandaungar-foddes-i-kolmardens-djurpark
• En artist från Göteborg: Håkan Hellström
_____________________________________________________________________________________________________
Till hans sommarkonsert på Ullevi i Göteborg kom 69 349 personer. Det är rekord. Så
många har aldrig varit på en konsert i Sverige.
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen/article19019907.ab
• En kvinna: Victoria
Hon fyllde 37 år den 14 juli och firade på slottet Solliden på Öland.
http://8sidor.se/inrikes/2014/07/prinsessan-victoria-fyllde-37-ar-

