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BLiv KLAR TiL GALAkseLØB 

Kære elever og lærere i 3. og 4. klasse.

Torsdag den 23. april går det løs med Galakseløbet i Randers midtby. Her skal du og din 
klasse hjælpe Rey med at kæmpe mod den onde side af kraften. Det bliver spændende.

Men ved du og din klasse nok om Star Wars? I kan med den galaktiske bogkasse, og dette 
hæfte, lære en masse om historien, de vigtigste personer i Star Wars og meget mere. 
I kommer til at tegne, skrive, læse og være kreative.

I behøver ikke at lave hele hæftet, eller læse alle bøgerne, for at få et godt Galakseløb. Det 
er jeres lærere, der bestemmer, hvor meget I skal arbejde med Star Wars inden løbet.

I bogkassen er der tre forskellige Star Wars-bøger. Der er også en bog om stjerner og en 
bog om rumfart.

Hvis I ikke kan få nok af Star Wars, så sætter vi også gang i en galaktisk skolekonkur-
rence, hvor man kan dyste om at lave Star Wars-kunst, skrive Star Wars-musik, lave Star 
Wars-film eller lave Star Wars-musik.

I er meget velkomne til at komme til et foredrag om stjerner med professor i astronomi 
Hans Kjeldsen den 25. april klokken 9.30. Tilmelding til bbo@randersbib.dk.

God arbejdslyst.

Vi glæder os til at se jer til Galakseløbet. 
 

MAy the force be with you!
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Teams til galakseløb

teams til galakseløbet
Til galakseløbet er hver klasse et team, og hvert team er opkaldt efter de ti 
karakterer fra Star Wars-stamtræet:

3. a fra Kristrup Skole er Team Anakin 

3.b fra Kristrup Skole er Team Amidala 

3. c fra Kristrup Skole er Team Leia

3.d fra Kristrup Skole er Team Luke 

4.a fra Korshøjskolen er Team Solo

4.b fra Korshøjskolen er Team Ben

3. klasse fra Øster Bjerregravskole er Team Rey

4. klasse fra Øster Bjerregravskole er Team BB-8

3. a fra Randers Realskole er Team R2-D2 

3. b fra Randers Realskole er Team Finn

Nedenfor kan I læse om de ti karakterer fra Star Wars-universet og løse nogle forskellige op-
gaver om hver karakter. Jeres lærer bestemmer, om I skal arbejde med alle ti karakterer eller 
kun skal arbejde med den, som jeres team er opkaldt efter.

Han Solo Leia Skywalker
/General Organa

Luke Skywalker

C-3POR2-D2

Padmé AmidalaAnakin Skywalker
/Darth Vader

Finn/FN - 2187
Tidligere 

stormtrooper

Rey 
- Klunser fra Jakku

Ben Solo
/Kylo Ren
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anakin skywalker

Anakin Skywalker vokser op sammen med sin mor Shmi 
på planeten Tatooine. De er begge slaver.

Anakin er en klog dreng, der er dygtig til at bygge robotter 
og køre podrace. Anakin kommer på skolen for Jedirid-
dere. Her bliver Obi-Wan Kenobi Anakins læremester.

Anakin møder Padmé Amidala, og de forelsker sig. De 
gifter sig i hemmelighed. Padmé bliver gravid og føder 
tvillingerne Lea og Luke. Desværre dør Padmé under fød-
slen, og Anakin bliver meget ulykkelig – og meget vred.

Efter et opgør med sin jedimester, Obi-Wan Kenobi, over-
giver Anakin sig til Sith-fyrsten Darth Sidious. Anakin 
bliver nu til Darth Vader.

Hvad ved du nu om Anakin Skywalker?

Darth Vader og Darth Sidious bygger Dødsstjernen, og sammen vil de styre hele galaksen 
med hård hånd.

Skriv tre ting, du ved om Anakin:
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farvelæg anakin
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padmé amidala

Hvad ved du nu om Padmé Amidala?
Skriv tre ting, du ved om Padmé:

Padmé Amidala vokser op som datter af De Ruwee og 
Jobal Naberrie på planeten Naboo. 

Padmé bliver dronning af Naboo. Hun er en meget klog og 
dygtig dronning. 

Padmé bliver medlem af det galaktiske senat, hvor hun 
arbejder for, at der skal blive fred. Hun vil gerne have, at 
folk har det godt og ikke lever som slaver. 

Desværre bliver hun narret af Senator Palpatine, som 
kommer til at lede senatet som diktator. Padmé opdager 
for sent at hun er blevet narret.

Padmé forelsker sig i Anakin. De gifter sig i hemmelighed. 
Hun bliver gravid med tvillinger, men dør under fødslen.

Tvillingerne Luke og Leia overlever og vokser op i skjul for deres far, som er blevet til den 
onde Darth Vader.
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farvelæg padmé
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leia skywalker/ 
general organa

Hvad ved du nu om Leia Skywalker?
Skriv tre ting, du ved om Leia:

Leia Skywalker/ General Organa er datter af Anakin/Darth 
Vader og Padmé. Hun bliver adopteret af Beha og Bail Or-
gana på planeten Alderan. Bail var venner med Leas mor 
Padmé. 

Leia starter allerede som teenager med at lave skjulte 
ting mod senatet sammen med sin stedfar.

På et tidspunkt bliver Leia taget til fange af Darth Vad-
er. På det tidspunkt ved hun ikke, at de faktisk er far og 
datter. Leia sender en besked Obi-Wan Kenobi gennem 
druiden R2-D2. 

Obi Wan tager sammen med Han Solo, Chewbacca og 
Luke hen for at befri Leia. Det lykkedes heldigvis. Sam-
men går de ind i oprørsbevægelsen.

Han Solo og Leia forelsker sig i hinanden. Leia finder også ud af, at Luke er hendes tvillinge-
bror, og at Darth Vader er deres far. Leia bliver leder af oprørsbevægelsen.
Leia og Han Solo får fire børn, men det er kun Ben Solo, vi møder i Star Wars filmene.
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farvelæg leia
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luke skywalker

Hvad ved du nu om Luke Skywalker?
Skriv tre ting, du ved om Luke:

Luke Skywalker er tvillingebror til Lea. Luke bliver adop-
teret af sin onkel Owen og tante Beru. Luke vokser op på 
en gård på planeten Tatooine. Hans onkel køber en dag 
druiderne R2-D2 og C-3PO. 

R2-D2 siger, at den har en besked til Obi-Wan Kenobi. 
Luke finder ved et tilfælde Obi-Wan Kenobi. Han fortæller 
Luke, at Lukes far er Anakin - men ikke at Darth Vader er 
hans far. Efter at Lukes onkel og tante er blevet dræbt, 
tager Luke med Obi-Wan og bliver trænet til at blive Jedi 
ridder. Han bliver blandt andet trænet af Yoda. 

Luke går ind i kampen mod det galaktiske diktatur sam-
men med oprørsbevægelsen. Her møder han Lea, Han og 
Chewbacca. På et tidspunkt får Darth Sidious den onde Darth Vader til at fange Luke. Sidi-
ous vil omvende Luke til den mørke side. Sidious taber heldigvis kampen. 

Darth Vader og Luke kæmper til sidst. Vader dør, men inden han dør, fortæller han Luke, at 
han er hans far. Vader vender tilbage til den gode side til sidst. Luke begynder med at træne 
Ben Solo til at blive jediridder, men det går galt. Luke flygter ud på en øde planet, hvor han 
ikke vil have mere med jedier at gøre.
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farvelæg luke
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han solo

Hvad ved du nu om Han Solo?
Skriv tre ting, du ved om Han:

Han Solo vokser op som fattig tyv på planeten Corellia. Det 
lykkedes ham at flygte og på sin flugt møder han wookien 
Chewbacca. De bliver venner. Sammen begynder de med 
at smugle ting rundt galaksen.
Men Han Solo lover altid mere, end han kan holde. Derfor 
løber han ofte ind i problemer. På et tidspunkt vinder Han 
Solo rumskibet Tusindårsfalken i et væddemål. Og så har 
Chewbacca og Han Solo deres eget smuglerskib. Obi-Wan 
Kenobi hyrer Han Solo og Chewbacca til hjælpe dem. Han 
Solo hjælper også oprørsbevægelsen. Han Solo møder 
Lea. De forelsker sig og får bl.a. Ben Solo.
Efter at Dødsstjernen er blevet ødelagt, og det ser ud til, at 
der er fred i galaksen, fortsætter Han og Chewbacca med 
deres smuglerarbejde. Han Solo mister igen Tusindårs-
falken. Han ser den igen senere, da han og Chewbacca 
beslutter sig for at hjælpe Rey og Finn.

Han Solo og Leia forelsker sig i hinanden. Leia finder også ud af, at Luke er hendes tvillinge-
bror, og at Darth Vader er deres far. Leia bliver leder af oprørsbevægelsen.
Leia og Han Solo får fire børn, men det er kun Ben Solo, vi møder i Star Wars filmene.
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farvelæg han solo 
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ben solo / kylo ren

Hvad ved du nu om Ben Solo/ Kylo Ren?
Skriv tre ting, du ved om Ben/ Kylo:

Ben Solo/Kylo Ren er søn af Han Solo og Lea Skywalker. 
Ben trænes i første omgang af sin onkel Luke Skywalker. 
Ben udviser stærke kræfter, men tiltrækkes af både den 
lyse og mørke side. 

Luke opdager Bens sande jeg og vil slå Ben ihjel, men det 
mislykkes. Bagefter flygter Luke langt væk. Ben beslutter 
sig for at vende sig mod den mørke side. Hans læremes-
ter Snoke er lederen af Den Første Orden. 

Snoke vil ødelægge oprørsbevægelsen. Men han vil også 
have Ben til at få Rey over på den mørke side. I kampen 
om magten i galaksen støder Ben på sin far, Han Solo, 
som han slår ihjel.

Rey og Ben kæmper mod hinanden, og Rey ender med at 
slå Snoke ihjel. Ben vil have Rey over på den mørke side, 
men det vil Rey ikke. Ben bliver leder af Den Første Orden efter Snoke. Herefter er Ben ude 
på at få hævn. Han vil have ødelagt oprørsbevægelsen og få fat i Rey.
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farvelæg kylo ren
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rey

Hvad ved du nu om Rey?
Skriv tre ting, du ved om Rey:

Rey er en sej og klog pige, der lever som fattig klunser på 
planeten Jakku. En dag finder hun droiden BB-8, som hun 
hjælper. Efterfølgende møder de en tidligere stormsol-
dat FN–2187, som får et nyt navn: Finn. Sammen flygter 
de i Tusindårsfalken. Rey tror først, at Finn er oprørsbev-
ægelses pilot, men finder ud af, at han er tidligere Storm-
soldat fra Den Første Orden. Rey giver Finn en chance for 
at hjælpe til i kampen mod Den Første Orden.

Rey kan mærke nogle kræfter, som vækkes i hende. 
Hun plages også af mareridt om adskillelsen fra hendes 
forældre som lille. 

Rey, Finn og BB-8 støder på Han Solo og Chewbacca, 
som hjælper dem. BB-8 har et kort, der viser, hvor Luke 
gemmer sig, som Leia og oprørsbevægelsen skal have. 

Rey bliver på et tidspunkt fanget af Kylo Ren/Ben Solo. Han vil have hende til at afsløre hvor 
BB-8 er. Men Rey nægter og slipper fri. Chewbacca, Finn, Han Solo og Rey tager til planeten  
Takodana, hvor Den Første Orden holder til. Her kæmper Darth Sidious og Rey. Ben kommer 
og vil hjælpe Rey. Rey finder også ud af, at hun er Palpatines barnebarn.
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farvelæg rey
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bb-8

Hvad ved du nu om BB-8?
Skriv tre ting, du ved om BB-8:

BB-8 er en droide, der er med i de nyeste Star Wars-film.
BB-8 er hvid og orange og formet som en kugle. Dens hov-
ed er også kugleformet og kan bevæge sig.

BB-8 har en masse knapper, og der er en masse forskel-
lige stykker værktøj i ham. Den ser nuttet ud, men BB-8 er 
en sej robot, der ved, hvad den vil.

Poe putter et kort ind i BB- 8, som viser, hvor Luke Sky-
walker gemmer sig. På Jakku finder Rey BB-8 og hjælper 
den med at komme ud af et net. Rey reparerer også BB-8’s 
antenne. Herefter er BB-8 og Rey meget sammen.

BB-8 hjælper også Poe, når han skal flyve i sit stjerneskib.
BB-8 er nemlig en astromekdroide. Astromekdroider 
hjælper piloter med at styre stjerneskibe.
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farvelæg  bb-8
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r2 - d2

Hvad ved du nu om R2-D2?
Skriv tre ting, du ved om R2-D2:

Droiden R2-D2 eller Artoo Detoo er faktisk en af de få 
karakterer, der er med i alle Star Wars-filmene. 

R2-D2 er 96 cm høj og blå og hvid. Den er fyldt med 
mange forskellige former for værktøj, der gør den til en 
dygtig mekaniker, elektriker og computerspecialist. 

R2-D2 kommunikerer ved hjælp af elektroniske lyde, som 
ofte oversættes af droiden C-3PO. 

R2-D2 er ligesom droiden BB-8 en astromekdroide. As-
tromekdroider hjælper piloter med at styre stjerneskibe.  

R2-D2 er en af de mest kendte karakterer fra filmene, og 
den bliver tit brugt som et symbol på Star Wars-fænomen-
et.
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farvelæg r2 - d2



24

finn (fn - 2187)

Hvad ved du nu om Finn?
Skriv tre ting, du ved om Finn:

Finn (FN-2187) er en tidligere stormsoldat i Den Første 
Orden. 

Det går op for Finn, at Den Første Orden er ond, og en dag 
stikker han af, fordi han ikke vil dræbe uskyldige menne-
sker.

Han hjælper Poe med at flygte og sammen kommer de til 
planeten Jakku. Her møder Finn Rey og BB-8.

Først vil han bare forsvinde og gemme sig, men han beslut-
ter sig alligevel for at gå ind i kampen mod Den Første Or-
den sammen med Rey. 

Finn er en modig og trænet kriger, der er dygtig til at skyde 
med blaster og kanon - men han kan også kæmpe med 
lyssværd, når det gælder. 
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farvelæg finn
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på ordjagt

Kan du finde de 10 Star Wars-karakterers navne i denne ordjagt? 
Der er ikke bindestreger i ordjagten. 

Hjælp R2-D2 og BB-8 med at finde disse ord:
Anakin, Amidala, Leia, Luke, Han Solo, Kylo Ren, Rey og Finn.
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vis hvilket team, i er på!

Lav en ting, der viser, hvilket team I er på. Her er nogle ideer: 

Lav en halskæde eller et armbånd, hvor jeres teamnavn er skrevet med bogstavsperler.
Lav et pandebånd, hvor I har skrevet jeres teamnavn.
Lav en badge af skrumpeplast eller hama-perler.
Lav et skilt eller en banner, som viser hvilket team, I er på.
Kun fantasien sætter grænser 

I må også meget gerne lave 
et sejt kampråb til jeres 
team. For eksempel: 

galakseløb, det vil vi ha’
For vi er team yoda!
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den galaktiske bogkasse

I har fået lov til at låne den galaktiske bogkasse af Randers Bibliotek. 
I bogkassen er der fem forskellige slags bøger: 

• Rey til undsætning
• På eventyr med BB-8
• Finns mission
• Stjerner
• Rumfart

Læs bøgerne. De er både gode og meget spændende. Jeres lærer bestemmer, om 
bøgerne skal læses højt i klassen, med en makker, til frilæsning eller noget fjerde. 
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rey til undsætning

I denne bog opdager Rey sine fantastiske evner med kraften, 
og man kan følge hendes kamp for at redde galaksen. 

Hvad betyder det at være ”til undsætning”? 
Snak om det på klassen. 

Er du klar til at 
quizze?

På næste side er en quiz med ti spørgsmål om bogen. 
Du kan finde flere spørgsmål på side 42 og 43 i bogen.

Opgave - quiz! 
Hvad ved du efter at have læst bogen?
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Spørgsmål A B C

1. Hvad hedder den planet, 
som Rey bor på? (Side 4) Jakku Jorden Jaggu

2. Rey er klunser. Hvad laver 
en klunser? (Side 6 og 7)

En klunser er en, 
der gør rent

En klunser låner 
bøger ud på 
biblioteket

En klunser leder 
efter vragdele og 
skrot, som kan 
sælges videre.

3. Hvilken slags fodtøj 
har Rey på? (Side 9) Sandaler Stiletter 

(højhælede sko)
Robuste 

vandrestøvler

4. Hvad laver Unkar Plutt? 
(Side 10 og 11)

Unkar Plutt er en 
stormsoldat

Unkar Plutt bytter 
mad for skrot og 

vragdele

Unkar Plutt har 
en kantine

5. Hvor bor Rey? (Side 12) I en hule På et slot I et gammelt, 
ødelagt fartøj, 

kaldet en AT-AT
6. Hvad hedder den lille droide, 

som Rey møder? (Side 16)
BB-8 R2-D2 C-3PO

7. Hvor kommer Reys gode 
reaktionsevner fra? (Side 19)

Fra hendes 
træning Fra kraften Fra planeten

8. Hvordan lyder Reys andet 
overlevelsestip? (Side 20-21) Beskyt kroppen! Vær forberedt! Stol ikke på 

nogen!

9. Hvilket rumskib flygter Rey 
og Finn i? (Side 24) En x-wing fighter Fartøjet AT-AT Tusindårsfalken

10. Hvad finder Rey i et skrin 
på planeten Takodana?

(Side 34)
Et skattekort Et lyssværd En nøgle
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lav en datafil

På side otte og ni er der en datafil om Rey, hvor der står en masse fakta om hende: 

På næste side skal du lave en beskrivelse af dig selv, der minder om den 
om Rey. Du skal forestille dig, at du lever i en Star Wars-verden. Brug din 
fantasi!

Opgave - Lav en datafil
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din datafil

ALTID___________________!

Hver dag må man kæmpe for at overleve i Randers, en by i galaksen. 
_____________ er altid forberedt på ________________________________________ 
og ___________________________________________________________.

Tegn dit 
ansigt her

datafil

Navn:

Alder:

Art: 

Højde:

Levested:

Beskæftigelse: 

Våben: 
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på eventyr med bb-8

BB-8 bliver i denne bog indblandet i kampen for at redde 
galaksen. 

Hvad betyder det at være ”på eventyr”? 
Snak om det på klassen. 

Er du klar til at 
quizze?

På næste side er en quiz med ti spørgsmål om bogen. 
Du kan svare på flere spørgsmål på side 42 og 43.

Opgave - quiz! 
Hvad ved du efter at have læst bogen?
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Spørgsmål A B C

1. Hvilken slags droide er BB-8? 
(Side 4) En droide, der 

laver mad
En droide, der 
spiller musik

En astromek-
droide, der hjælp-
er piloter med at 

styre stjerneskibe
2. Hvem leder modstandsbevægels-

en? (Side 6) General Leia Poe Dameron Luke Skywalker

3. Hvad giver Poe til Bb-8 på planet-
en Jakku? 

(Side 10 0g 11)
Et lyssværd Et kort En jakke

4. Hvem hjælper BB-8 i 
ørkenen? (Side 14 og 15) Rey Teedo Poe

5. Hvem møder Rey, Finn og Bb-8 
på Tusindårsfalken?

(Side 20)
Kylo Ren Han Solo og 

Chewbacca
Luke Skywalker

6. Hvilken farve tøj har de uhyg-
gelige guavianere på?

(Side 23)
Blåt tøj Gult tøj Rødt tøj

7. Hvem er Maz?
(Side 24) Fra hendes 

træning
Fra kraften Fra planeten

8. Hvem angriber Rey i 
skoven? (Side 27) Kylo Ren BB-8 Darth Vader

9. Hvilke to droider møder BB-8 på 
modstandsbasen?

(Side 34) 
PZ-4CO og M9-

G8
C-3PO og R2-D2 B-U4D og GA-97

10. Hvad opdager R2-D2, da han 
vågner? (side 41)

At han har den 
forsvundne del af 

BB-8’s kort

At hans ben er 
faldet af

At han er meget 
beskidt
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lav en tegneserie

Opgave:
Nu skal du lave en kort tegneserie om ”På eventyr med BB-8”. 
Du må gerne lave tale- og tænkebobler.

1. BB-8 får kortet af Poe på Jakku

3. BB-8 møder Rey i ørkenen

5. BB-8, Finn og Rey flygter 
i Tusindårsfalken

7. BB-8 flyver med Poe og er med til 
at ødelægge stjernedræberen

2. BB-8 flygter ud i ørkenen

4. BB-8 og Rey møder Finn i Niima

6. Rey kæmper mod Kylo Ren i skoven

8. Modstandsbevægelsen har vundet, 
og alle er glade.
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finns mission

I denne bog følger man Finn, der har været stormsoldat, men 
nu kæmper mod Den Første Orden. 

Hvad betyder ordet ”mission”? 
Snak om det på klassen. 

På næste side er en quiz med ti spørgsmål om bogen. 

Opgave - quiz! 
Hvad ved du efter at have læst bogen?

Er du klar til at 
quizze?
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Spørgsmål A B C

1. Det galaktiske Imperium har æn-
dret navn. Hvad hedder de nu?

(Side 4 og 5)
Den Sidste 

Orden
Den Største 

Orden
Den Første 

Orden

2. Hvilken stormsoldat nægter at 
dræbe de forsvarsløse beboere?

(Side 12 og 13)
FN-2187 A-38 FN-1234

3. Hvilket navn giver Poe 
stormsoldaten? (Side 15) Finn Find Phin

4. Hvor mange stormtropper kan en 
troppetransport landsætte? 

(Side 16)
10 20 30

5. Hvad tager Finn på som 
forklædning efter styrtet? (Side 19) En hjelm En kappe Poes jakke

6. Hvad hedder den pige, som Finn 
møder i Niima? (Side 27) Rose Rey Leia

7. Hvem forfølger Finn, Rey og BB-8, 
da de flyver afsted i 

Tusindårsfalken? (Side 32)
Han Solo og 
Chewbacca

En natluskerorm Den Første 
Ordens 

TIE-jagere
8. Hvad har rathtarer i stedet for 

øjne? (Side 37) Lysreaktive 
sensorkugler

En god lugtesans Følehorn

9. Hvad er kraften? (Side 40) Et farligt ørkendyr Et hurtigt stjerne-
skib

En mystisk en-
ergi, der er med 
til at sikre fred i 

galaksen
10. Hvilket våben bruger Finn, da 

han kæmper mod Kylo Ren?
(side 47)

Et lyssværd En blaster En flammekaster
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jakkus dyreliv

Læs teksten på side 22 og 23 igen, og svar 
på de tre spørgsmål:

Hvilket dyr kan især 
være farligt for
 mennesker?

Hvad spiser 
et stålnæb?

Hvilke dyr bliver 
brugt til transportere 

ting med?
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lav et star wars-dyr

Lav et Star Wars-dyr
Tegn et dyr, som kunne leve i en Star Wars-verden.
Skriv hvad det hedder (navn), hvad det spiser (føde), og hvad det kan (nytte).

Navn:

Føde:

Nytte:
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stjerner

Star Wars hedder på dansk ”Stjernekrigen”, og man ser 
mange forskellige stjerner og planeter i filmene.  Derfor 
kan det være spændende at vide noget om stjernerne i 
virkeligheden. 

Bogen ”Stjerner” er en fagbog, der blandt andet handler 
om stjerners størrelse, alder, solsystemet og meget 
andet.

Når du har læst bogen, kommer du måske til at holde 
ekstra godt øje med stjernerne og planeterne, næste 
gang du ser en Star Wars-film eller læser en Star Wars-
bog?

På næste side er en quiz med ti spørgsmål om bogen. 

Opgave - quiz! 
Hvad ved du efter at have læst bogen?

Er du klar til at 
quizze?

Vil I vide mere om stjerner? 

Dagen efter galakseløbet, fredag den 24. april kommer 
professor i astronomi Hans Kjeldsen og holder et 
foredrag for børn om stjerner.
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Spørgsmål A B C

1. Hvilken stjerne er tættest på 
Jorden? (Side 4)

Nordstjernen Solen Rigel

2. Hvad er en stjerne? (Side 6) En kæmpe kugle 
af gas

En kæmpe kugle 
af lava

En kæmpe kugle 
af ilt

3. Jorden kredser om……? (Side 8) Månen Mars Solen

4. Er der stjerner på himlen 
om dagen? (Side 9)

Ja Nej Nogle gange

5. Hvor varmt kan der være på 
Solens overflade? (Side 10)

Op til 60.000 
grader

Op til 6000 
grader

Op til 600 
grader

6. Hvilken planet er tættest på 
Solen?(Side 10) Jorden Merkur Pluto

7. Hvad hedder vores galakse? 
(Side 12) Mælke

boulevarden Mælkevejen Mælkegaden

8. Hvad kalder man små stjerner?
(Side 20) Dværge Miniputter Mikrostjerner

9. Hvilken stjerne er den klareste 
på himlen? (Side 21) Sirius Rigel Betelgeuse

10. Hvad kalder man de største 
stjerner, der sprænger i luften 

til sidst? (Side 22) Sorte huller Supernovaer Sortenovaer
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Sorter ordene i størrelse, og skriv dem i de grå kasser. 
Begynd med det mindste først. 

 Opgave: Hvad er størst?

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

Meteor

Univers

Verdensdel

Stjerne

By

Planet

Land

Solsystem

Galakse
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Sorter ordene i størrelse, og skriv dem i de grå kasser. 
Begynd med det mindste først. 

rumfart

Bogen ”Rumfart” er en fagbog, der handler om rumfar-
tens historie og de opdagelser fra den virkelige verden, 
der har gjort, at vi kan rejse i rummet. 

Måske er der nogle af de rumskibe, vi har her på jorden, 
der minder om nogle af dem, der er i Star Wars?

Der er QR-koder i bogen, så man kan se små film og 
billeder og høre lydklip om rumfart. 

Men hvad betyder ordet ”rumfart”? 
Snak om det på klassen. 

På næste side er en quiz med ti spørgsmål om bogen. 

Opgave - quiz! 
Hvad ved du efter at have læst bogen?

Er du klar til at 
quizze?
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Spørgsmål A B C

1. Hvem var den første danske 
astronaut, der blev sendt op 

med en raket? (Side 2)
Mogens 

Andreasen
Andreas 

Mogensen
Anders 

Mogensen

2. Hvad hedder det, når et rumfartøj 
letter for at flyve væk fra 

Jordens overflade? (Side 5)
Lift-off Take-off Escape-

hastighed

3. Hvad er en måne? (Side 8) Det er en planet Det er en stjerne
Det er en rund 

klode af sten, der 
kredser om en 

planet
4. Hvad hed den lille hund, der blev 
det første dyr i rummet? (Side 13) Laika Laila Lola

5. Hvilket år blev det første menne-
ske sendt ud i rummet? (Side 15)

1963 1961 1969

6. Hvem var den første person 
på Månen? (Side 16) Neil Armstrong Buzz Aldrin Neil Aldrin

7. Hvor lang tid tog det at rejse 
til Månen i 1967? (side 16) Fire timer Fire dage Fire måneder

8. Hvad betyder det at være 
vægtløs? (Side 18) At man har været 

på slankekur

At der ikke er 
tyngdekraft til at 

trække i en

At man er meget 
stærk

9. Hvad må man have, hvis man 
skal være længe i rummet?

(Side 22) 
En rumdeler Et rumstadion En rumstation

10. Hvor lang tid tager det at rejse til 
Mars? (Side 23) Op til tre år Op til tyve år Op til et år
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på tur til mars

Forestil dig, at du er den danske astronaut Andreas Mogensen, og du er på 
vej til Mars. Hvordan er det at være på rumskibet? Hvordan har du det med 
at rejse til Mars? Brug mange tillægsord til at beskrive din rejse. 

Disse ord skal være med i din beskrivelse: 

Mars, vægtløs, astronaut, rumskib og lift-off

Opgave: På tur til Mars
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Randers er en by, hvor kraften er særlig stærk. Vi er bare helt vilde med Star Wars i Randers!

Fredag den 24. april afholder Randers Bibliotek galaksefest. Fra 9.30-13.30 kommer der til at 
ske mange ting for skolebørn: Man kan blandt andet lave lyssværd og andre kreative Star Wars-
ting, høre professor og astronom Hans Kjeldsen holde foredrag om stjerner og møde forfatter 
Malene Sølvsten. 

Om Star Wars-konkurrencen 
Der er mange dygtige og kreative skoleelever i Randers. Derfor inviterer Randers Bibliotek til en Star 
Wars-konkurrence, hvor skoleeleverne kan lave produkter, der bliver udstillet i biblioteket. 
Skoleeleverne kan vælge mellem at lave produkter i fire kategorier:

1. Star wars-kunst
Der kan laves Star Wars-kunst af stort set alle materialer som eksempelvis lærred, 
papmaché, træ eller glas. Kun fantasien sætter grænser.

2. Star wars-historier
Eleverne kan skrive deres egne Star Wars-historier. Her kan skrives indenfor flere 
genrer: blandt andet eventyr, science fiction, fan fiction, foldebøger eller graphic novels.

3. Star wars-film
Eleverne kan lave deres egne film. Her kan de vælge, om det er stop-motion-film med 
LEGO - eller modellervoksfigurer, eller om det er en Star Wars-film med mennesker.

4. Star wars-musik
Her kan eleverne lave deres egen musik. Også her er der mange muligheder: man 
kan lave en rap, en sang, et elektronisk nummer eller noget helt fjerde. Sangen skal 
indspilles og sendes til os.

Vinderne afsløres den 24. april
Fredag den 24. april klokken 11 bliver det afsløret, hvem der har lavet det flotteste kunstværk, den 
bedste historie og den sejeste film. Det bliver en spændende person fra Star Wars-universet, der 
afslører vinderne. Der bliver kåret en vinder indenfor hver kategori for både indskoling, mellemtrin 
og udskoling. Der er fede præmier til vinderne. 

Produkterne skal afleveres på Hovedbiblioteket eller sendes til sb@randersbib.dk 
senest den 17. april. Hver klasse kan aflevere flere produkter indenfor de forskellige kategorier.

Ved spørgsmål kontaktes Signe Winther Brinkmann 
via sb@randersbib.dk eller 87106898.
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