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35Fotballkampen

1 Olle treffer Morten på gaten. Morten var også med
 i bok nummer 29 om Tigergjengen. Da gikk han og
 lusket utenfor Kim sin leilighet. Husker du hvorfor
 han gjorde det?

 Sett kryss ved de setningene du mener er riktig

  Morten ville se om Kim var hjemme.

  Morten liker å kikke inn til folk.

  Morten ville stjele noe fra Kim.

  Morten ville vite mer om hvordan
  det er i et bofellesskap.

3 Morten sin bestefar kommer fra et land langt sør i Europa.
 Hva heter det landet?

2 June og Morten finner ut at de har en felles
 interesse. Hva er det de to har felles?

 Sett kryss ved de setningene du mener er riktig.

  De liker å lage mat.

  De liker å spille piano.

  De er interessert i fotball.

  De er interessert i dansing.

  De heier på samme fotball-lag.

  De spiller i musikkorps.

  De liker å gå på ski.
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354 De to største byene i Spania heter Madrid og Barcelona.
 De har hvert sitt fotball-lag. Hva heter de to lagene?

 Madrid sitt lag:

 Barcelona sitt lag:

5 Kan du finne flagget til Spania? Og i hvilke land hører 
 de andre flaggene til?

6 Den lørdagen June og Morten skal til bestefaren
 og se fotballkamp, skjer det noe leit. Husker du
 hva som skjedde?
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35
 Inne på sykehuset snakker June og Morten med en
 mann som står bak en disk. Han sier at de ikke kan
 besøke bestefaren nå. Hvorfor kan de ikke det?

 7

 Mannen bak disken på sykehuset forteller
 hvilket rom bestefaren til Morten ligger
 på. Husker du nummeret?

 Sett kryss ved det riktig nummeret.

 8

 Her er merkene til noen norske fotballklubber. Vet du
 navnet på klubbene? Og hvilke byer de kommer fra?
 9

Navn på fotballaget Navn på byen.
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