
   Opgaver til Det lille Fagbibliotek 

Navn og klasse: _______________________________ 

 
Titel: Huskedage 
 

Om fagbogen 

1. Hvem er bogens forfattere? _______________________________________________________ 

2. Hvornår er bogen udgivet? ________________________________________________________ 

3. Hvilken serie er bogen en del af? ___________________________________________________ 

4. På hvilket trykkeri er boget trykt? __________________________________________________ 

5. Hvad er der på det foto, som Rune Bærtelsen har taget? _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Fagbogens indhold 

6. Hvorfor lukkede man en kat inde i en tønde til fastelavn i gamle dage. Og hvad skete der med 

katten? __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. I hvilke lande bruger man gækkebreve til påske? ______________________________________ 

8. Hvornår blev Danmark besat og befriet under anden verdenskrig?_________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Hvilken sang er der mange, der synger 1. maj? ________________________________________ 

10. Hvor lang tid er der mellem påske og Kristi himmelfart? _______________________________ 

11. Hvorfor var det på en måde kun en halv grundlov, man havde i Danmark indtil 1915? 

________________________________________________________________________________ 

12. Hvad betyder det engelske ord Halloween? Og hvad er det tilsvarende danske ord? 

________________________________________________________________________________ 

13. Hvad skete der for præsten Valentin den 14. februar? Hvorfor? __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14. Hvilken af disse helligedage er en jødisk helligdag: Divali, Jom Kippur, Store Eid eller Vesak? 

________________________________________________________________________________ 
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Søg, læs og find 

Find fagbogens ordforklaring: 

15. Hvad gør man, når man faster? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

16. Hvad er en oblat? ______________________________________________________________ 

17. Forklar, hvorfor man brugte sorte gardiner om aftenen og natten under anden verdenskrig. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Find fagbogens stikord: 

18. På hvilken side kan man læse om Hellig Tre Konger? _________________________________ 

19. På hvilken side kan man læse om forskellige flagtyper? ________________________________ 

20. Find kapitlet Første april – Aprilsnar. Hvilken aprilsnar var der i tv-avisen i 1995? 

_______________________________________________________________________________ 

21. Find kapitlerne Mors dag og Fars dag. Hvor blev disse to huskedage opfundet, og hvilken en af 

dem blev indført først? _____________________________________________________________ 

22. Find kapitlet Muslimske helligdage. Hvem mindes muslimerne i forbindelse med festen Eid-ul-

Adha? __________________________________________________________________________ 

 

Links om huskedage 

Gå ind på egernsund.dk. Vælg Diverse i menuen til venstre. Vælg Flagregler. 

23. Hvordan sætter man et flag på halv stang? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

24. Hvorfor flager man ikke for Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys børn? ____________ 

________________________________________________________________________________ 

Gå ind på www.historie-online.dk. Vælg Temaer i menulinjen for oven. Vælg derefter Årtidernes 

skikke. 

25. Vælg Aprilsnar. Læs teksterne til venstre på siden. Hvordan laver man aprilsnar i Frankrig? 

________________________________________________________________________________ 

26. Vælg Nytår. Læs teksterne til venstre på siden. Hvilken konge var den første, der holdt 

nytårstale i fjernsynet? Hvornår skete det? 

________________________________________________________________________________ 
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Din vurdering af fagbogen  

Kig på fagbogen.  

Giv bogen point i de forskellige kategorier. Skriv pointene ind i skemaet – 5 point er det 

bedste. 

 1 2 3 4 5 

Hvor godt passer forsiden til bogen?      

Hvor godt passer bagsideteksten til bogen?      

Hvor nem var teksten at forstå?      

Hvor gode er billederne?      

Hvor godt passer billederne til teksten?      

Hvor god er ordforklaringen?      

Hvor meget nyt lærte jeg om emnet?      

Hvor god er hele fagbogen?      

 

Læg tallene sammen. 

Hvor mange point gav du bogen i alt? _____ point af 40 mulige. 

Ekstraopgaver 

A. Vælg en af de huskedage, som du har læst om i bogen. Vælg den, du bedst kan lide. Fortæl en af 

dine kammerater om, hvordan du og din familie fejrer denne dag. Du kan skrive stikord eller lave 

en planche først, så du bedre kan huske, hvad du vil fortælle. 

 

B. Lav en liste over de helligdage, som omtales i bogen. Husk både de kristne helligdage og de 

helligedage fra andre religioner, som beskrives. Spørg dine klassekammerater, hvilken helligdag de 

bedst kan lide. Tæl svarene sammen, og lav en grafisk fremstilling af dine resultater. 

 

C. Digt en historie om en aprilsnar. Læs historien op for en kammerat, når du er færdig. 

 

D. Vælg en af bogens huskedage, og lav en præsentation af den. Du kan finde flere oplysninger om 

dagen i bøger eller på internettet. Du kan også lave et interview med en af dine forældre eller 

bedsteforældre. Spørg, hvordan man fejrede dagen, da han eller hun var barn. Find en god måde at 

præsentere din viden på. Du kan fx lave en planche, en PowerPoint eller en lille bog. 

 

E. Lav en liste over de huskedage, hvor man spiser noget bestemt. Skriv ud for dagens navn, hvad 

man spiser denne dag. Til sidst kan du lave et vendespil, hvor dagens navn står på den ene brik og 

det, man spiser, står på den anden brik. I stedet for tekster, kan du bruge tegninger eller fotos. Spil 

spillet med en af dine kammerater. 
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Facit 

Om fagbogen 

1. Hjørdis Beier og Kirsten Holck Rantorp. 

2. 2011. 

3. Det lille Fagbibliotek. 

4. Livonia Print. 

5. En kvinde i en rød kjole. Hun deltager i pinsekarnevallet i København. 
 

Fagbogens indhold 

6. Katten var et symbol på ondskaben. Den blev lukket inde i tønden og derefter slået ihjel. Sådan 

ville man udrydde det onde (s. 6). 

7. Man bruger kun gækkebreve i Danmark og ikke i nogen andre lande (s. 11). 

8. Danmark blev besat 9. april 1940 og befriet 4. maj 1945 (s. 15). 

9. Sangen Internationale (s. 17). 

10. 40 dage (s. 21). 

11. Grundloven fra 1849 gav kun mændene valgret. Kvinderne fik først valgret i 1915 (s. 23). 

12. Helligaften (”Hallow” betyder ”hellig” og ”een” betyder ”aften”). På dansk kaldes denne aften 

allehelgens aften (s. 26). 

13. Han blev halshugget. Det blev han, fordi han viede de unge soldater, selv om kejseren havde 

sagt, at de ikke måtte gifte sig (s. 34). 

14. Jom Kippur er en jødisk helligdag (s. 40). 
 

Søg, find og læs 

15. Når man faster, lader man være med at spise og drikke. (Nogle mennesker faster på bestemte 

tider af året på grund af deres religion). 

16. En oblat er en lille kiks, man får af præsten under nadveren. 

17. Man brugte sorte gardiner under anden verdenskrig for at undgå, at lyset fra husene skulle 

hjælpe bombefly med at finde vej, når det var mørkt. 

18. Man kan læse om Hellig Tre Konger på side 33. 

19. Man kan læse om forskellige flagtyper på side 43. 

20. De sagde i tv-avisen, at der var sluppet en haj ud fra Kattegatcentret (s. 13). 

21. Både mors dag og fars dag stammer fra USA. Mors dag blev indført først (s. 35). 

22. Eid-ul-Adha er det samme som Store Eid. Man mindes profeten Ibrahim og hans søn Ismael (s. 

38). 
 

Links om huskedage 

23. Man hejser først flaget helt op til toppen af flagstangen. Så sænker man det ned til midten af 

flagstangen. Det er underkanten af flaget, der skal være ud for midten. 

24. Man flager først for prinser og prinsesser, når de fylder 18 år. 

25. Man sætter en papirfisk fast på ryggen af en kammerat – helst uden at han eller hun opdager det. 

26. Frederik d. 9. holdt den første nytårstale i fjernsynet. Det gjorde han d. 31. december 1958. 
 

Ekstraopgaver 

A-E: Eleverne løser ekstraopgaverne individuelt. Det er op til læreren at vurdere, hvilke opgaver 

den enkelte elev skal løse. Der er både faglige og fabulerende opgaver. Opgaverne kræver, at 

eleverne bruger forskellige kompetencer og intelligenser. 
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