Før du laver opgaverne, skal du ha’ hørt historien, der hører til spørgsmålene. Du
nder alle historierne på golittle.dk/opgaver.
Har du gjort det? Godt! Så læs videre..!
Når du har lyttet til historien, skal du svare på spørgsmålene på næste side.
Har du en printer:
1. Print opgavearket ud.
2. Begynd med spørgsmål 1 og nd det svar, du tror, er det rigtige.
3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, på plads nummer 1 i boksen til kodordet.
4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.
Har du IKKE en printer:
1. Find et stykke papir og en blyant og scroll videre til spørgsmålsarket på næste
side eller nd spørgsmålene på hjemmesiden.
2. Begynd med spørgsmål 1 og nd det svar, du tror, er det rigtige.
3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, som det første på dit papir.
4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.
Derefter:
Har du skrevet de rigtige bogstaver, får du kodeordet!
Hvis du har tid og lyst, kan du herefter lave ekstraopgaverne på spørgsmålsarket.
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Rigtig god fornøjelse!
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Opgaver til historien: Sådan gør du

OPGAVER TIL: BORNHOLMERTÅRNET
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvornår begyndte a ytningerne fra
Bornholmertårnet?

6. Hvor hurtigt skulle Bornholmertårnet
kunne ødelægges, hvis fjenden angreb?

A: Under 1. Verdenskrig

T: På 1 time

U: Under 2. Verdenskrig

Y: På 1 dag

D: Under Den Kolde Krig

Å: På 1 uge

2. Hvem var “uvenner” under Den Kolde
Krig?

7. Der var gravet kabler ned under
vandet fra Bornholmertårnet til.. hvor?

E: USA & Sovjetunionen

T: Malmø

K: Danmark & USA

L: Køge

L: Bornholm & resten af Danmark

I: Amager

3. Hvad er NATO?

8. Nedenfor Bornholmertårnet er der en
stor ovn - hvad blev den brugt til?

U: Navnet på en amerikansk krigsgeneral

O: Til at varme Bornholmertårnet op

T: En “militærklub” af lande der passer på
hinanden

V: Til at brænde hemmelige dokumenter

K: Et hemmeligt atomvåben

D: Til at lave mad

4. Hvem sad og lyttede efter
radiosignaler i Bornholmertårnet?

9. I hvilket år stoppede a ytningerne fra
Bornholmertårnet?

E: Forsvarets Efterretningstjeneste

N: 1998

I: Politiet

P: 2002

A: Hjemmeværnet

E: 2012

5. Hvor højt er Bornholmertårnet?

10. I dag kan man se et ægte y fra Den
Kolde Krig – hvad hedder yet?

T: 50 meter

R: MIG 15

K: 70 meter

Y: F16

D: 100 meter

E: Sovjet-jet

KODEORD:
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EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn Bornholmertårnet, som du tror, det ser ud.

2.

Find et målebånd og nd ud af, hvor højt 70 meter egentlig er.

3.

Find et glas, sæt det ind mod væggen og læg øret til glasset. Kan du “a ytte”, hvad
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der bliver sagt på den anden side af væggen?

