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Sidan 1 Britterna lämnar EU. När ska den slutgiltiga omröstningen i det engelska parlamentet äga rum?
Svar:
Nya svenska medaljer i curling. Vilket land besegrades i finalen?
Svar:
Hur gick det för de svenska herrarna?
Svar:
Bråk vid USAs gräns mot Mexiko. Vad bråkar de om?
Svar:
Ryssland anföll fartyg från Ukraina. Var hände detta?
Svar:
Vad symboliserar stjärnan på bilden?
Svar:

Sidan 2 Ett halvår kvar till valet i EU. Vad heter EU:s riksdag?
Svar:
Stora förändringar i företaget IKEA. Vilka?
Svar:

Sidan 3 Riksdagen ska rösta om Stefan Löfvén. Vad händer om han godkänns?
Svar:
Brukar du motionera?
Svar:
Moderaterna vill ge kommunerna mer pengar. Vad ska pengarna användas till?
Svar:
EU säger nej till snus. Varför?
Svar:
Barn får inte vara gifta i Sverige. Från vilken ålder får man gifta sig?
Svar:
Varför är Globen röd?
Svar:

Sidan 4 De vill göra Etiopien mer rättvist. Läs och finn ut vad de båda personerna vill göra?
Svar:
Bränderna i USA under kontroll. I vilken del av USA brann det?
Svar:
Många tusen barn har dött av svält i Jemen. Vilken organisation säger detta?
Svar:
Danmark slutar sälja vapen till Saudiarabien. Varför?
Svar:
Rohingyer får stanna. I vilket land?
Svar:
Var är bilden längst ner till vänster tagen?
Svar:



Sidan 5 Johaug är tillbaks i toppen. Vad hände henne för två år sedan?
Svar:
Nu börjar EM i handboll för damer. Vilket land möter de först?
Svar:
Fotboll herrar: AFC Eskilstuna spela i allsvenskan nästa år. Vilket lag besegrades?
Svar:
Basket damer: Sverige förlorade mot Italien I kvalet till EM men trots detta får de spela i EM. Varför?
Svar:

Sidan 6 Dags för ännu en ny Sune. Vad heter författarna till Suneböckerna?
Svar
Gamla fiender möts igen i film om boxning. Vill du se den (om du får)?
Svar:
Kattis Ahlström ny julvärd i SVT. Hon har också varit ledare för en organisation. Vilken?
Svar:
Ny grupp ska välja Nobelpris. Vilket pris?
Svar:

Sidan 7 Läs Bengt Fredriksons spalt till höger. Vad tycker du?
Svar:
Många handlar före jul. Vad är årets julklapp?
Svar:
Dags att kontrollera  brandvarnaren. Varför?
Svar:

Sidan 8 Lös 8 frågor om nyheter! Var skickar du din lösning?
Svar:
Läs spalten "Vad tycker du" Åsikter ,tack!
Svar:


