
ZOMBIEOVERLEVNADSQUIZ

En zombie är …
q  En slags vampyr som inte tål solljus, vigvatten eller vitlök
q  En levande död som ofta anfaller människor och äter hjärnor
q  En maträtt från Zkåne som innehåller potatis

Zombier är ofta korkade, vårt viktigaste vapen i kampen mot zombier är …
q  Vår hjärna, eftersom vi är smarta och kan lära oss saker
q  Ett slagträ och en hink med tennisbollar
q  En kula av silver

I kampen mot zombier är det viktigt att komma ihåg att …
q  Ensam är stark, du gör bäst i att offra dina vänner och grannar till zombierna
q  Tillsammans är vi starka, människor klarar det mesta när vi hjälps åt
q  Ge upp så fort som möjligt, så går det jobbiga över och du blir också en zombie

Källkritik innebär att …
q  Du ska sprida alla rykten du hör så att det blir så svårt som möjligt för så många som 
      möjligt att veta vad som egentligen händer 
q  Du ska sprida missförstånd så mycket du kan och orkar så att katastrofen blir värrre
q  Du ska tänka efter när du hör och läser saker eftersom rykten sprids fort vid katastrofer 

Idrott är viktigt för att …
q  Du ska ha kondition och styrka att hjälpa dig själv och andra
q  Du ska kunna springa ifrån din familj som offras till zombierna
q  Du smakar bättre om du är vältränad när zombierna äter upp dig

Zombier …
q  Är inte på riktigt men är en bra grej att förbereda sig för ändå
q  Är på riktigt och är ofta föräldrar, syskon eller lärare
q  Är en helt ny uppfinning 

Polis, ambulans och brandkår kommer ofta till en olycksplats …
q  Först av alla
q  Efter grannar eller andra som är de som ofta är närmast platsen och larmar
q  Samtidigt som zombierna 

Minnesregeln ABC står för …
q  Andning, blödning och chock
q  Apelsin, blomkål och citron
q  Automobil, båt och cykel

:



Minnesregeln HALT står för …
q  Hare, anka, lodjur och tångräka
q  Hungrig, arg, ledsen och trött
q  Huvudvärk, armbrott, lamslagen och tråkig

Varm, torr, mätt och glad är exempel på …
q  Hur man botar zombier
q  Saker som är enkla att fixa i en katastrof
q  Ett sätt att beskriva vad människan behöver för att må bra
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