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"Danny og den store fasanjakten" er kanskje den mest alvorlige av Roald Dahls bøker for barn, samtidig som
den er vakker og humoristisk. Danny og faren hans bor i en sigøynervogn bak en bensinstasjon faren driver.
De eier den vesle jordflekken de bor på, mens all jorda rundt dem eies av den ufordragelige godseieren Mr.
Hazell. Han gjør alt han kan for å få Danny og faren hans vekk, men de gir seg ikke så lett. Og så er det tid for
den store fasanjakten, og da får Mr. Hazell seg en lærepenge til landsbyens fryd.
En dag oppdager Danny at pappa har en hemmelighet, og når den stormannsgale tomtespekulanten Victor
Hazell truer dem med utkastelse, setter de i gang et fantastisk. Spill deg til kunnskap og sett kunnskapen på
spill! For nettbrett; Grubliser; Geografi; Matematikk. Ganging; Deling; Pluss; Minus; Hoderegning Det er
meldt på 2 lag fra 5 trinn. Hvert lag kan ha med 10-11 spillere. HTH stiller med lagledere i selve kampene.
Guttene på 4. Og 5. trinn møter i aulaen torsdag 2. Roald Dahl har gledet unge lesere med frydefulle historier i
over 50 år. Hans fantasi og humor gjør bøkene til bestselgere over hele verden. Filmfestivalen i Cannes
(NRK): Forfatter Roald Dahls SVK – Store Vennlige Kjempe havnet i trygge hender når den skulle
filmatiseres. Steven Spielberg. Det klassiske familiebesøket. Nå skal vi riktig kose oss! Praten skal gå om løst
og fast, og noe bør forbli usagt.
Men hva når masken rakner og alt velter frem. BARNEHAGE. Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til
økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. "Å være
ung er for jævlig" Den sterke og glimrende boka ”Å være ung er for jævlig” er basert på en sann historie om
Christiane F som i tidlig alder. Neida, vi bare pakker regntøy, støvler og paraplyer, og så er vi like glade.
Målet med turen er uansett ikke å sole seg eller henge på stranda (har Lillehammer. Gyldendal Norsk Forlag.
Splitter ny utgave av Roald Dahls aller siste barnebok – med nye illustrasjoner og ny tittel.

