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Jeg læser fiktion

Mit navn: 

Forfatter: 

Antal sider: 

Illustreret af: 

Sæt 
Hvad hedder Noahs bedste ven? 

Hvem skal FC Kvik spille kamp imod i 
starten af bogen? 

Hvad er problemet med Ken? 

Hvorfor finder Noah et nyt hold? 

Hvem er træner for det nye hold? 

 Malte
 Emil
 Lucas

 Dalby
  Valby
  Andeby

  Han er helt platfodet
 Han laver kun selvmål
  Han har aldrig spillet fodbold før 

 Han bryder sig ikke om Gorm 
  Han er blevet uvenner med Emil
 Han er flyttet til en ny by

 Emils far
 Noahs far
 Maltes far
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Sæt  
Hvad gælder det om på det nye hold?

Hvilken skole skal Noah og Emil spille for i
Skolepokalen? 

Hvad sker der med Emil i kampen mod det 
ældre hold? 

Hvem udvælger spillere til U13?

 At træne hårdt og blive de bedste
  At vinde alle kampe
  At have det sjovt

 Dalby Skole
 Bagge Skole
 Gakke Skole

 Han får et los over benet og må udgå
  Han scorer det endelige mål
  Han vil ikke være med mere

 DBI
 DBA 
 DBU

Hvorfor er Noah utilfreds med Gorm som træner?

Skriv et resumé af bogen
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Vil du helst spille for sjov, eller vil du se, hvor langt du 
kan gå? Hvorfor?

Hvad var det bedste i bogen? Hvorfor? 

Hvad synes du om bogen?
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