Skolkalendern – Facit Tro’t om du vill …
Vecka 31
Alexandria, Egyptens idag näst största stad fick sitt namn av kungen och fältherren
Alexander den store. Alexandria var även Egyptens huvudstad i nästan 1000 år. - Sant
Vecka 32
Venus som är ungefär lika stor som jorden är den kallaste av samtliga planeter.
Temperaturen på Venus kan bli så låg som -450°C. falskt – Venus är den varmaste
planeten
Vecka 33
Stockholms smalaste gränd ligger i Gamla stan och heter Mårten Trotzigs gränd. Den
har en bredd på 90 cm. Namnet fick gränden efter en tysk köpman. - sant
Vecka 34
Paralympicsstjärnan Anders Olsson har i en tävling simmat från fängelseön Alcatraz
till San Franciscos hamn. En sträcka i ett vatten innehållande både hajar och farliga
strömmar. Hur det gick i tävlingen? En överlägsen seger för Olsson. - sant
Vecka 35
På Nya Zeeland förbjöd man under ett par år på 50-talet broccoli. Det fick inte säljas i
affärerna då man trodde att det kunde skapa tandröta om man åt för mycket av det. –
falskt
Vecka 36
Det högsta berget i vårt solsystem (som man känner till) heter Olympus Mons och
finns på Mars. Olympus Mons är en vulkan och är tre gånger så högt som Mount
Everest! - sant
Vecka 37
Tokyo har inte alltid hetat Tokyo. Staden hette Edo fram till 1860-talet då den fick sitt
nuvarande namn vilket på ett ungefär betyder ”'huvudstad i öster”. - sant
Vecka 38
Ängssyra är en växt vars blad man kan använda i t.ex. soppor och sallader. Ängssyran
innehåller något som kallas för oxalsyra och som skyddar mot bl.a. sniglar. Syran gör
att det kan vara direkt dödligt att äta för mycket av växten. - sant

Vecka 39
I Burundi betalar man med burundisk franc. På 100-francsedeln fanns tidigare en
svensk, Dag Hammarskjöld. Detta då man ville hedra dennes insatser inom FN. - falskt
Vecka 40
Bourgogne var under medeltiden ett eget rike. Hertigarna som styrde där gjorde
stora rikedomar på vin och salt. Landet sträckte sig på 1300-talet och 1400-talet från
nuvarande Bourgogne upp till Flandern (Belgien). - sant
Vecka 41
Vinter-OS är en rätt så ny företeelse. Innan dess uppkomst så fick vintergrenar hålla
till på sommarens olympiader. T.ex. så var ishockey en av grenarna under 1920 års
sommar-OS som hölls i Antwerpen. - sant
Vecka 42
Är du en badkruka? Då kan ett tips vara att äta mycket fisk innan du hoppar i vattnet.
Fisk är nämligen rikt på nyttiga fetter som fiskarna själva behöver för att inte frysa.
Dessa gör att du fryser mindre när du badar. – falskt
Vecka 43
Tycker du att det snöar mycket i Sverige? Då skulle du ha varit vid Silver Lake i USA på
20-talet. Där uppmättes en snömängd på nästan två meter. Tycker du inte att det
låter mycket? All snö kom under ett dygns tid! – sant
Vecka 44
I Norge startades under 60-talet en kampanj för att få folk att äta mer sälkött. Detta
då man trodde att sälkött gjorde så att man orkade hålla sig pigg under de mörka
vintermånaderna. - falskt
Vecka 45
Avståndet mellan Sveriges sydligaste punkt Smygehuk och Treriksröset längst i norr
är lika långt som sträckan Malmö-Bukarest. - sant
Vecka 46
USA:s första kvinnliga president hette Nancy McCarthy och ledde landet under åren
1956-1960. – falskt
Vecka 47
Statistiskt sett är det ytterst osannolikt att bli attackerad av en haj. Det är mycket
troligare att t.ex. råka illa ut av solsting på stranden. - sant

Vecka 48
Det är samma person som komponerat musiken till dessa samtliga filmer: Star Wars,
Hajen, Jurassic Park, Stålmannen, Indiana Jones, Ensam hemma och Harry Potter. sant
Vecka 49
Den yngsta personen som lärt sig prata heter Joey Simone och kommer från Kanada.
Han klarade av att säga sin första hela mening vid bara 7 månaders ålder! – Falskt
Vecka 50
Jorden runt på åttio dagar finns det en känd bok som heter. Men visste du att det
finns en man som joggat runt jorden. Det tog honom 112 dagar och är rekord.
Mannen kommer från Uruguay och heter Alvaro Jimenez. - falskt
Vecka 51
Kiwi är inte bara en frukt utan också en fågel. Denna krabat hittar du på Nya Zeeland
och trots att den är en fågel så kan den inte flyga. - sant
Vecka 52
Mongoliet, ett land kanske mest känt för Djingis Khan, är världens mest tätbefolkade
land. Det bor så pass många personer där att många familjer tvingats flytta till
grannlandet Kina. - Falskt
Vecka 1
Coco Chanel var en världsberömd designer som legat bakom alla möjliga sorters
klädesplagg och även parfymer. Hon började faktiskt sin karriär i en hattbutik. - sant
Vecka 2
En av världens största grävmaskiner är en maskin som används för gruvdrift.
Skovelhjulsgrävmaskinen som typen kallas kan väga över 1400 ton, vara över 200 m
lång och nära 100 m hög. - sant
Vecka 3
Vissa forskare påstår att kammaneten var det allra första djuret på jorden. Det finns ca
100 arter av kammaneter varav ett fåtal faktiskt kan hittas i svenska vatten. - sant
Vecka 4
Apelsin betyder ursprungligen ”äpple från Kina”. Ordet kom till svenskan från det
tyska språket. - sant
Vecka 5
I Tucson, Arizona, var det under fyra år på åttiotalet förbjudet att bära skägg som var

längre än 5 cm. Lagen togs dock bort efter stora protester från många av invånarna. –
falskt
Vecka 6
Från början var Luke Skywalkers karaktär tänkt att ha ett annat namn i Star Warsfilmerna, nämligen Anikin Starkiller. - sant
Vecka 7
Galapagosöarna i Stilla Havet är den enda plats i världen där den sydamerikanska
havskrokodilen finns. Den är endast 2 meter lång och trivs på ön då det finns gott om
fågelägg att äta. – Falskt
Vecka 8
Världens längsta bro är varken Golden Gate eller Ölandsbron. Nej, den längsta bron
finns i Kina och mäter 42,5 km, lika långt som ett helt maratonlopp! Det finns
dessutom planer på en ännu längre bro i landet. – sant
Vecka 9
Portugal är det land i världen där man har flest höns. Det här beror på att kungen som
regerade i slutet av 1300-talet, John I, hade helstekt höna som favoriträtt! falskt
Vecka 10
Frédéric Bartoldi hette den franske konstnär som skapat frihetsgudinnan. I juni 1885
anlände statyn till New York i 350 delar, nerpackade i hundratals lådor. Det tog flera
månader att montera statyn. - sant
Vecka 11
Det var nära att Homer Simpson fick en annan röst än vad han nu har. Harrison Ford
var tänkt att göra rösten som pappan i familjen men han fick hoppa av p.g.a. att
inspelningen av Indiana Jones drog ut på tiden. – falskt
Vecka 12
Vilken är skillnaden mellan en asiatisk och afrikansk elefant? Öronen och olika antal
tår fram och bak. Det är även ovanligare med betar hos asiatiska elefanter. - sant
Vecka 13
Det första monstret på film var varken en varulv eller vampyr. Istället var det en så
kallad ”lyktgubbe” som dök upp i filmen med den skrämmande titeln ”watch out for
the light”. Filmen visades på bio 1931. - falskt

Vecka 14
Super Mario dök första gången upp i Donkey Kong. Då hade den rörmokande
tevespels-hjälten inte fått något namn ännu. - sant
Vecka 15
Du kanske känner igen Djungelboken från filmversionen som kom på 1960-talet men
faktum är att boken är bra mycket äldre än så. Den kom ut så tidigt som 1894. - sant
Vecka 16
1999 såldes ett exemplar av Kalle Anka-tidningen 'Nummer 1' på auktion. Köparen
betalade 170 000 kr. Det finns ett hundratal kända exemplar av detta nummer men i
varierande skick. Ett exemplar som är av sämre kvalitet kostar endast ett par
tusenlappar. - sant
Vecka 17
Att vara påve har genom historien ofta krävt att man varit italienare. När Johannes
Paulus II tillträdde som påve 1978, var han den förste icke italienaren sedan 1500talet. Personen som blev påve efter Johannes Paulus var inte heller han italienare,
utan tysk! - sant
Vecka 18
De Langerhanska öarna ligger i Stilla havet och är en av världens minsta ögrupper.
Den totala ytan är lika stor som en tredjedel av Öland. - falskt– Langerhanska öarna
finns i bukspottskörteln.
Vecka 19
Ordet bojkott kommer från en irländsk man som uppmanade folk att vägra arbeta för
en person som krävde in väldigt höga hyror. Denna man hette Charles Boycott. - sant
Vecka 20
Det står ett konstverk i Hallstahammar som är tio meter högt och som består enbart
av tennisbollar – falskt
Vecka 21
Det man skulle kunna kalla för ”det ursprungliga internet” utvecklades med
inblandning av den amerikanska militären. Det kallades ARPANET och skulle
underlätta kommunikation under kalla kriget. - sant

Vecka 22
Sveriges första skyskrapa byggdes år 1824 i Göteborg och var 42 m hög. Arkitekten
bakom skapelsen hette Gunnar Asplund. Samme man som var med och ritade
Stockholms stadshus. - falskt
Vecka 23
En guldfisk kommer bara ihåg de tre senaste sekunderna i sitt liv. – falskt
Vecka 24
Visste du att tevespels-skurken Bowser tar hjälp av sina sju barn i spelet Super Mario
World för första gången? – falskt
Vecka 25
Koji Kondo heter en japansk musikstjärna – men kanske inte av den vanligaste sorten.
Han ligger bakom musiken till en mängd spel i Super Mario och Zelda-serierna vilka
har nått ut till en miljardpublik genom åren. - sant
Vecka 26
I Peru drev staten en kampanj för att få folk att åka mer skidor. Detta så att Peru som
skidland betraktat skulle bli mer känt och därmed locka fler turister. - falskt
Vecka 27
Ordet kirurg har grekiskt ursprung och betyder egentligen 'den som arbetar med
händerna', eller manuellt arbetande. - sant
Vecka 28
Tyfonen Tip är möjligen den kraftigaste tropiska cyklon som någonsin uppmätts. Den
drog fram över Stilla havet i slutet av 70-talet och hade en vindhastighet på över 350
km/h (85 m/s). - sant
Vecka 29
Avokado innehåller det, för hundar, giftiga ämnet persin. – sant
Vecka 30
Aztekerna använde två kalendrar samtidigt. Den ena var på 365 dagar och det var
den kalender man rättade sig efter när det gällde årstider, sådd och skörd. Den andra
användes för religiösa och rituella ändamål och bestod av en period på 260 dagar. –
sant
Vecka 32
En hostning kan släppa ut luft med en hastighet på 100 km i timmen. – sant

