
 

1)  Det småregner, og nu skal du i skole, så du overtaler din far til at give 
dig et lift i bilen. Men er det en god ide? 

 Ja, selvfølgelig – du gider da ikke blive våd, inden du kommer i skole. 

 Ja, det er ikke nogen stor omvej for din far, og så kan I også snakke 
sammen på vejen. 

 Nej, du lokker i stedet din far til at droppe bilen, så I kan cykle 
sammen til skole og arbejde. På den måde sparer I en masse CO2 og 
starter samtidig dagen på en frisk måde. 

 
2) På vejen ud tager du din drikkedunk med koldt vand i køleskabet. 

Hvorfor er det smart at den fyldte drikkedunk ligger klar i køleskabet? 

 Fordi jeg ikke har tid til at fylde den om morgenen, og det tager lang 
tid før det kolde vand kommer. 
 

 Fordi jeg kan spare vand og energi, når vandet ikke først skal blive 
koldt i vandhanen. 
 

 Fordi jeg får det bedre, når jeg drikker vand i stedet for sodavand – 
og vand smager godt, når det er koldt. 
 
 

3) Din lærer kommer med opgaver til jer. De er printet på to ark papir, 
men det kunne sagtens være på ét ark - forside og bagside. Ville det 
være en god idé? 

 Ja, fordi det ikke fylder så meget i skoletasken. 
 

 Nej, fordi læreren bruger for meget tid på at vende papiret i 
printeren. 
 

 Ja, for så bruger vi kun halvt så meget papir. 
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4) Du rydder op i din skoletaske og finder en hel del gamle krøllede 

papirer, som du ikke skal bruge mere. Men hvad gør du med dem? 

 Jeg smider dem i skraldespanden - hvor ellers? 
 

 Jeg smider dem i kassen til brugt papir, for så kan de blive til nyt 
papir. 
 

 Vi har ikke nogen steder at smide det brugte papir, så jeg vil bede 
elevrådet om at finde en løsning. 

 

 
5) Så ringer det ud efter sidste time, og alle styrter ud af klassen. Men 

hov - hvem slukker lyset? 

 Det gør jeg, for jeg er altid den sidste - eller også gør den sidste det. 
 

 Det er der ikke nogen der gør, for vi har automatik lys som tænder og 
slukker alt efter om der er nogle i klassen. 
 

 Det gør den der fejer gulvet, for det er den sidste der går ud. 
 

 

Læg quizzen i postkassen, 
når du er færdig 
 

Du må udfylde én quiz af 
hver farve.  
 
Det er 5 quizzer i alt mens 
Miljøjagten er på besøg. 
 


