1. Hvad står FN for?
1. Fremmede Nationer. X. Forenede Nationer. 2. Fjollede Nationer.
2. Hvor mange verdensmål er der?
1. Ingen. X. 17. 2. En million.
3. Hvad skal verdensmålene gøre godt for?
1. Vi skal alle sammen gøre Jorden til et godt sted at være. X. Målene skal gøre alt klar, så vi kan
flytte til Mars. 2. Hele verden skal besøge Frederiksberg i Danmark.
4. Et af verdensmålene handler om, at alle børn i hele verden skal gå i skole. Hvorfor er det vigtigt?
1. For at få tiden til at gå. X. For at gøre lærerne glade. 2. For at lære noget og blive klogere.
5. Et andet mål handler om sundhed. Hvorfor er det godt at bevæge sig og dyrke sport?
1. Kroppen og hjernen får det godt. X. Ellers falder benene af. 2. Det er slet ikke godt at bevæge
sig og dyrke sport.
6. Hvordan kommer vi sundest og mest miljøvenligt til og fra skole?
1. Vi skal blive kørt i bil. X. Med en rumraket. 2. Vi skal helst gå og cykle.
7. Er det sundt at ryge en cigaret og snuse til røg fra en bil?
1. Ja. X. Måske. 2. Nej.
8. Vi skal passe på vores vand. Hvad kan du gøre?
1. Tag’ ekstra lange bade hver dag året rundt. X. Bade når det er nødvendigt. 2. Holde op med at
tage bad, for det er sundt at være beskidt.
9. Vand er dejligt, og du har drukket en flaske af plast. Hvad gør du ved plastflasken?
1. Skynder dig ud i naturen og smider den i en hæk. X. Fylder nyt vand i fra vandhanen og
sætter flasken i køleskabet. 2. Du skærer flasken i 14 stykker og smider den i skraldespanden.
10. Du har spist aftensmad med din familie, men I kunne ikke spise op. Hvad gør I ved resterne?
1. Smider dem i skraldespanden. X. Spiser resterne en af de næste dage. 2. Går en tur i
Frederiksberg Have og fodrer ænderne med salat og gamle bøffer.
11. Vi skal undgå, at Jordens klima bliver alt for varmt, men hvordan gør vi det?
1. Vi skal køre meget mere i vores biler. X. Vi skal have flere vindmøller. 2. Vi skal have langt
flere pandaer i zoologisk have – mindst 17!

12. Hvad er der på trøjerne, når Lyngby Boldklub spiller fodbold?
1. Fotos af isbjørne. X. FN’s verdensmål. 2. En tegning af Victoria og en lagkage med flødeskum
og 12 stearinlys.
13. Hvorfor skal vi passe godt på Jorden?
1. Det er ikke nødvendigt – vi kan bare flyve til Mars alle sammen. X. Nej, Mars er skod-sted – vi
skal til Jupiter. 2. Der er ikke andre planeter at bo på.

