
 

 

 

 

Ugedansk 13  Navn:____________________ 

13 er for nogle et ulykkestal. Der sad 13 personer rundt om bordet ved 

Jesus’ sidste måltid og han blev hængt på korset fredag d. 13. Nogle steder 

har man helt fjernet ”13” – f.eks. i biografen eller hotelværelse nr. 13. Måske 

er det bare overtro? 

Snak med mor og far om ”overtro”. Kender I nogle overtroiske ritualer eller varsler: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Sæt tegn og ret teksten:  

1. hvad gør man hvis der løber en sort kat over vejen 

2. brudgommen må ikke se sin brud før brylluppet da det betyder uheld 

3. du er heldig hvis der lander en fugleklat på dit hoved 

4. jeg skal nok huske at krydse fingre for dig når du skal spille kamp 

5. hvis du finder en hestesko skal den hænge med åbningen opad 

6. mikkel bankede 3 gange under bordet bare for at forhindre uheld 

7. når anna går i skole må hun ikke træde på stregerne ellers bringer det uheld 

8. når alting går galt kan man kalde det en rigtig tychobrahesdag 

9. hvis du vælter saltet skal du huske paraplyen da det bliver regnvejr 

10. du kan også skynde dig at kaste lidt salt over venstre skuldre så annulleres regnen 

 

Stort begyndelsesbogstav og ved egennavne: 11 

Punktummer: 9 

Kommaer: 12 
Spørgsmålstegn: 1 
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Ugedansk 13 - FACIT  

Sæt tegn og ret teksten:  

1. Hvad gør man, hvis der løber en sort kat over vejen? 

2. Brudgommen må ikke se sin brud før brylluppet, da det betyder uheld. 

3. Du er heldig, hvis der lander en fugleklat på dit hoved. 

4. Jeg skal nok huske at krydse fingre for dig, når du skal spille kamp. 

5. Hvis du finder en hestesko, skal den hænge med åbningen opad. 

6. Mikkel bankede 3 gange under bordet, så han kunne forhindre et uheld. 

7. Når Anna går i skole, må hun ikke træde på stregerne, ellers bringer det uheld. 

8. Når alting går galt, kan man kalde det en rigtig tychobrahesdag. 

9. Hvis du vælter saltet, skal du huske paraplyen, da det bliver regnvejr. 

10. Du kan også skynde dig at kaste lidt salt over venstre skuldre, så annulleres 

regnen. 

 

Stort begyndelsesbogstav og ved egennavne: 11 

Punktummer: 9 

Kommaer: 12 
Spørgsmålstegn: 1 
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