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SPECIAL

PÆDAGOGISK

FORLAG

Man skal bare TURDE
Læs teksten »Man skal bare TURDE" i teksthæftet side 4.

Sæt kryds ved de rigtige udsagn:

f

Undervisningen foregår på det nærmeste VUC.

E
E

Jan mener, det er vigtigt at stå frem og bede om hjælp.
Jonna synes, at kollegerne har været flinke til at hjælpe hende med at skrive.

tr Kim mener, at lektier bør ligge uden for arbejdstiden.
E Den indledende

test var skræmmende, synes Tom.

Navneord
Et navneord er betegnelsen for:

o Ting - en taske, et bord

.
.

Levende væsener
Begreber

-

-

en kat, et menneske

et problem, en alderdom

Navneord bøjes i ental og flertal ubestemt og bestemt form.
Ental ubestemt

Ental bestemt

Flertal ubestemt

Flertal bestemt

en dag

dagen

flere dage

alle dagene

et hus

huset

flere huse

alle husene

en måned

måneden

flere måneder

alle månederne

en uge

ugen

flere uger

alle ugerne

en mand

manden

flere mænd

alle mændene

et år

året

flere år

alle årene

et æg

ægget

flere æg

alle æggene
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Opgaver
Du skal bruge teksten til at løse de følgende opgaver:

1.

Find fem navneord i ental bestemt form. Skriv dem dernæst i fleftal bestemt form.

2.

Find fem navneord i flertal ubestemt form. Skriv dem dernæst i ental ubestemt form.

3.

Find tre nye navneord, og skriv en sætning med hvert navneord.
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Skriveopgave
Skriv et læserbrev til din lokale avis. I dit læserbrev skal du argumentere for, hvorfor det er
vigtigt at være god til at læse, skrive og stave.

Læser,b.r$Y
rg

tilkende over for en større gruppe mennesker.

Du skal disponere dit læserbrev således:

i
i

.

Begrundelse for dit hovedsynspunkt

Ou kan også opfordre læseren til at handle på en bestemt måde

i
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Vennesang
"Vennesang" (læs teksten i teksthæftet side 23) tilhører den genre, der hedder lyrik. Lyrik
har en anden opbygning end fx en artikel. En lyrisk tekst kan være opdelt i strofer ligesom
"Vennesangen«. Man bruger lyrik til at udtrykke tanker, følelser og stemninger.

Opgaver

1.
2.
3.

Læs sangen højt.

4.

Lav selv så mange rimpar som muligt.

5.

Brug dine rimpar til at skrive et lille digt.

6.

Læs jeres digte højlfor hinanden.

Hvilke tanker og følelser kommer frem i sangen?
Find tekstens rimpar. Eksempel på rimpar hat
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Skraldemand for en dag
Læs teksten "Skraldemand for en dag" I teksthæftet side 6.

Sammensatte navneord
Et sammensat navneord kan bestå af to eller flere led.

Fx mobiltelefon eller barnevognshjul.

Sammensatte navneord kan også bestå af et ord fra en anden ordklasse og et navneord.
Fxregnemaskine, som består af udsagnsordet regne og navneordetmaskine. Eller ungkarl
som består af tillægsordet ung og navneordet karl.
Det er kun det sidste ord i sammensætningen, der kan bøjes. Det er også det ord, der
afgør, hvilken ordklasse, det sammensatte ord tilhører.
I nogle sammensatte ord

forekommer der et bindebogstav: -e eller -s.

Fx barnevog nshj u I el ler /ands kam p.

Opgaver
Find så mange sammensatte ord i teksten som muligt, og del ordene i deres oprindelige dele.

Se eksemplet neden for:

Anlægsgartner anlæg

s gartner

liandplejer tand _ plejer

6 .
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Navneordenes endelser
Mange navneord ender på en konsonant + e, fx rive.

e- lyden kommer til at lyde som et ubetonet

ø.

Opgave

lndsæt den rigtige endelse ifølgende sætninger:

1. Jeg har glemt min task- i bilen.
2.

Vn du være sød at tænde den sorte

lamp-?

billed_ af min datter.
4. Vi har lejet et værels- på et godt hotel.
3.

Her er et

5.

Der var en uhyggelig

atmosfær-

i rummet.

Navneord kan i flertal tilføje -€, -r , -er eller ikke have nogen endelse.

lndsæt den rigtige endelse i følgende sætninger:

1.
2.
3.

I skal selv

medbringe

drikkevar_ til turen.

Kursisten har læst mange spændende
Der var mange

dansker-

roman-.

med på rejsen.

4. Du skal huske at skrive de nye dato- ned.
5. I boghandlen kan du købe hæfte- til dit kursus.
Flertal bestemt form eller lang tillægsform?
Disse to former kan være svære at holde ude fra hinanden.

Hvis ordet "lys" er et navneord, hedder det i bestemt form fleftal "alle lysene".
Er "lys" et udsagnsord, hedder det i lang tillægsform "lysende".

Indsæt den rigtige endelse -ene eller -ende ifølgende sætninge6

hopp
2. Det var svært at se blink_
'1. Den lille pige kom

hen til sin mor.
i det skarpe lys.

3. Om sommeren skal man passe på den stikk4. Hun vil finde en pass_ kjole til festen.
5. Gæsterne ville med på alle tur-.
6*-;**\,
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Noget om - at lappe cykel
Læs teksten "Noget om

-

at lappe cykel" i teksthæftet side 15.

Ordbetydning
Hvad betyder ordet »instruere«? Sæt kryds ved det rigtige svar.

f

Vise 6n, hvordan man gør

E Forske
E Skrive et digt
Opgaver

1. Hvilket formål, tror du teksten har? Diskuter det med holdet.
2. Skriv en lille overskrift til hvert afsnit. En overskrift kan også bestå

af 6t ord.

Kommunikation
At kommunikere betyder at udveksle meddelelser eller synspunkter.
Når man kommunikerer, udveksler man en meddelelse enten skriftligt eller mundtligt.
Den person, der meddeler noget kaldes afsender og den person, der får meddelelsen

kaldes modtager. Det, der meddeles, kaldes emnet.

Afsender

--+

Emne -+ Modtager

Envejskommunikation
Hvis kommunikationen kun går en vej, taler man om 6nvejskommunikation.
Det er fx, når vihører radio, ser nyheder på tv eller ser en film.

Tovejskommunikation
Hvis kommunikationen går begge veje, taler man om tovejskommunikation.
Det er fx, når du sidder i klassen og kan stille opklarende spørgsmål til din lærer og få svar
med det samme. Eller når du sidder derhjemme og diskutere med din familie.

8 n
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Opgaver

1.

Hvem er afsenderen i teksten "Noget om - at lappe cykelu,
hvad er emnet, og hvem kan være modtageren?

2.

Er der tale om 6nvejs- eller tovejskommunikation?

Udsagnsord
Et udsagnsord er et ord, der fortæller noget om, hvad nogen eller nogel gør, eller hvad der
sker. Fx regne, læse, sy og skrive.

Udsagnsord bøjes

itid og måde.

Det er den ordklasse, der har flest bøjningsmuligheder.

Bydemåde Navnemåde Nutid

Datid

Kort tillægsform Lang til!ægsform

regn

at regne

regner

regnede

regnet

regnende

læs

at læse

læser

læste

læst

læsende

sy

at sy

syr

syede

syet

syende

skriv

at skrive

skriver

skrev

skrevet

skrivende

Udsagnsordenes endelser
I nutid ender udsagnsordene på:

-er: regner
-r: syr
I

datid er endelserne:

-ede: regnede

-te: læste
De uregelmæssige udsagnsord har ingen endelse i datid, og tit skifter udsagnsordet vokal:

Fx: skrev
I kort tillægsform er endelserne:

-et: syet

-t: læst
Udsagnsord i lang tillægsform ender altid på:

-ende: skrivende

,^-;*;;;**il\,
gel!I§lgls_____J

TRIJTIS},.\N§H

* )

Opgaver
Du skal bruge teksten til at løse de følgende opgaver:

1.

Find fem udsagnsord i nutid. Skriv dernæst, hvad ordene hedder i datid.
Tommelfingerregel: For at finde ud af, hvad ordet hedder i datid, kan du sætte "i går"
foran ordet.

2.

Find mindst '10 udsagnsord i bydemåde. Snak med din lærer om, hvorfor en
instruerende tekst indeholder mange udsagnsord i bydemåde.

3.

Find tekstens eneste ord i lang tillægsform.

4.

Hvad hedder følgende udsagnsord i lang tillægsform: kræve, indeholde, sive, afsløre,
køre og cykle? Skriv nu en sætning med hvert af udsagnsordene i lang tillægsform.

l0 .
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Skriveopgave
Skriv en instruerende tekst. Du kan fx instruere i, hvordan man bager etbrød, binder en

buket blomster, skifter dæk på en bil, samler en reol ...
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Madspild
Læs teksten »Madspild" i teksthæftet side 8.

Læseteknik
Hvis du skal finde en bestemt oplysning i en tekst, er det ikke nødvendigt at læse hele tek-

sten. Du kan nøjes med at skimme den for at finde, de oplysninger du sØger.
Ønsker du at danne dig et overblik over en tekst fx en artikel, kan du også bruge skimning.
Du skal nu lære om fire forskelige skimmemåder.
Lodret skimning:

Slange skimning:

.

ffifl

Diagonal skimning:

Linje skimning:
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Du lader dine øjne glide Du lader dine øjne glide i Du lader dine øjne glide
ned over midten af tek- en slangebevægelse ned diagonalt ned over siden.
sten i en lodret linje.
over siden.
Denne skimning er velegLodret skimning er veleg- Slange skimning er veleg- net til tekster med brede
net iiltekster med smalle net til tekster, der ikke er spalter.
spalter.
delt ind iafsnit.

Du læser først og sidste linje i hvert afsnit og
skimmer resten af teksten med en af de andre
skimmemåder.

Linje skimning er velegnet til svære tekster med
mange informationer.

Opgave
Du får to minutter til at finde svar på fem spørgsmå|. Du skal skimme teksten ,Madspild*

og svare på fem spørgsmå|. Du skal selv vælge skimmeteknik. Sæt streg under de steder
i teksten, hvor du finder svarene.

1. Hvad er madspild?

2. Hvor meget mad smider en familie med to voksne og to børn ud om ugen?
3. Hvad er Meals on Wheels?
4. Hvilken fidus har et par unge menneske fundet?
5. Hvor meget mad kasserer en dansker i gennemsnit hvert år?
12 . lLilu
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Hjemmearbejde
Find en tekst med brede spalter. Byt tekst med din sidemand, og anvend linje skimning

til at danne dig et overblik over, hvad teksten handler om. Fortæl hinanden, hvad jeres
tekster handler om.

Udsagnsled og grundled
Udsagnsled
Alle sætninger skal blandt andet indeholde et udsagnsled (o) og et grundled (x).
Et udsagnsled er et udsagnsord i bydemåde, nutid, datid eller kort tillægsform.

Udsagnsleddet fortæller, hvad en person eller ting gør. Du kan ofte finde udsagnsleddet

i

en sætning ved at sætte7'eg foran ordene i sætningen.

Opgave
Find udsagnsleddet i følgende sætninger, og sæt bolle (o) under ordet.

.
.
.
.

Madspild er et aktuelt problem.
Hvor meget smider du i skraldespanden i stedet for at tænke dig om?
Hvor tit køber du et frisk brød, selv om der ligger et halvt brød tra i forgårs?
Der er god grund til at stille spørgsmålet, for de officielle tal for omfangbt af

madspild er store.

Grundled
Et grundled kan være et navneord, et stedord eller et navn.

Grundleddet finder du ved at spørge med "hvem« eller "hvad" foran udsagnsleddet.
sætningen, Madspild er et aktuelt problem er "madspilfl« srundled, fordi du kan spØrge
med "hvad« er. Svaret er "madspild".
I

sætningen, Hvor tit køber du et frisk brød? Er "du" grundled i sætningen, fordi du kan
spØrge med "hvem" køber? Svaret er »du«.
I
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Opgave
Find udsagnsled og grundled i følgende tekststykke.

Hvad mon der er i containeren i dag?
Et par unge mennesker har fundet en god fidus, der sparer penge. De går simpelthen

til supermarkedet og henter indpakket frugt og grønt, brød og kød i containeren. De
accepterer naturligvis, at varerne ikke har lang holdbarhed, da de jo netop er blevet
kasseret af hensyn til datomærket. En af de unge siger, at han var utrolig flov ved al gøre

det de første gange, men han ved, at det ikke er ulovligt, og det er heller aldrig blevet
påtalt af supermarkedet. Derfor benytter han tit den form for madforsyning.

Skriveopgave
Skriv et indlæg, hvor du redegører for, hvordan man undgår madspild.
Du skal forestille dig, at dit indlæg skal trykkes i din lokale avis.
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Ensomhed rammer ældre
der ikke taler dansk
Læs teksten »Ensomhed rammer ældre der ikke taler dansk" i teksthæftet side 28.

Teksten stammer fra Fagbladet FOA.

Opgaver

1.
2.

Hvad ved du om fagblade?
Hvilke informationer kan man få fra et fagblad?

Teksten er en artikel. En artikel er opbygget med overskrift, manchet og inddelt i spalter.
Den kan også indeholde billeder, billedtekst og faktaboks.

Opgave
Snak med din lærer om, hvordan artiklen "Ensomhed rammer ældre der ikke taler dansku
er opbygget.

Genren, sagprosa
Man kan inddele tekster i genrer. Artikler tilhører genren sagprosa, som dækker over en

meget blandet gruppe af tekster, der alle har det til fælles, at de er opdigtede.
Sagprosateksters formål er alvejlede, orientere eller oplyse.

Opgaver

1.

Hvilket formål har artiklen "Ensomhed rammer ældre der ikke taler dansk"?
Sæt kryds ved det rigtige svar.

tr

Vejlede.

I

Orientere.

tr Oplyse.
2. Hvilket formål har artiklen "Noget om at lappe cykler"?
Sæt kryds ved det rigtige svar.

tr Vejlede.
E Orientere.
tr Oplyse.
^ *-\,
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Læseforståelse
Opgaver
Læs det tekststykke, der har mellemrubrikken »Bente hjælper Hares med smil og
fagter,,, iteksthæftet side 29.
Sæt kryds ved et rigtige svar.

1.

Hvad laver Hares i løbet af en dag?

E Sover det meste af tiden.

I

Sidder foran fjernsynet med askebæger og bedekrans.

tr

Er sammen med sine pårørende.

2.

Hvordan kommunikerer Bente med Hares?

tr Ved hjælp af billeder.
tr Ved hjælp af tolk.

tr Med smil og fagter.
3.

Hvad er Hares' modersmål?

tr Spansk.
tr Arabisk.

f

Tyrkisk.

Læseteknik
I den nedenstående tekst er der slettet nogle ord og indsat parenteser med fire valgmuligheder. Læs teksten, og sæt ring om det ord, der passer bedst i sammenhængen.

Etniske ældre
Hvert fjerde plejehjem har beboere, der ikke (råber, taler, mumler, vrøvler) dansk. Og udfordringerne vokser i takt (for, som, med, i) gruppen af ikke-dansktalende ældre. Det viser en

rundringning til 1 00(skoler, sygehuse, plejehjem behandlingshjem).
Savner du (dit, hans, dine, vores) børnebørn? Hvordan (føles, mærkes, opleves, gå0 det
med dine ledsmerter? De spørgsmål er (gode, vigtige, svære, hurtige) at få svar på,
1da,

hvis, når, men) man ikke taler samme sprog, men det er en (episode, oplevelse, situation,
måde), som plejepersonalet oplever på mere end hver fjerde danske plejehjem.
Med (tiden, årene, dagene, månederne) vil det blive hverdag (i, hos, ved, på)flere plejehjem,

da antallet af (gamle, ældre, slidte, syge) indvandrere vil stige markant de (kommende,
mange, næste, sidste) år.

[6 *
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Tillægsord
Et tillægsord lægger sig til et navneord eller et stedord.

Tillægsord beskriver en egenskab ved det navneord eller stedord, det lægger sig til.
Det kan fx beskrive udseende eller størrelse.

Tillægsord bøjes i køn, tal og bestemthed efter det navneord, som det lægger sig til.
Tillægsordet har desuden gradbøjning.

Bøjning i køn
De fleste tillægsord tiltøjer et

-t, når det lægger sig til et navneord i intetkøn

fx et stort hus.
Et tillægsord, der lægger sig til et navneord i fællekøn, tilføjer ingen endelse

fx en sfor mand.

Bøining i bestemthed og tal
De fleste tillægsord tilføjer -e i bestemt form ental fx den store taske.

Lægger tillægsordet sig til et flertalsord, lilføjer det altid -e fx De sfore tasker.

Gradbøining
Regelmæssige tillægsord
Grundform ( ingen endelse) 2. grad ( -ere)

3. grad ( -est)

glad

gladere

gladest

sød

sødere

sødest

Uregelmæssige tillægsord med vokalskift
Grundform (i ngen endelse)

2. grad ( -re)

3. grad (-st)

gammel

ældre

ældst

ung

yngre

yngst

Lange tillægsord gradbøjes med mere og mest

Grundform

2. grad

3. grad

fantastisk

mere fantastisk

mest fantastisk

jaloux

mere jaloux

mest jaloux

v 9!."!9-'-"'
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Opgaver

1. Find

10 tillægsord i teksten.

2.

Skriv en ordrig sætning med hvert tillægsord.

18
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3.

Udfyld de tomme pladser i skemaet neden for.

Grundform

2. grad

3. grad

større

mindst
mørkere

god
smuk
mest pædagogisk
interessant

Skriveopgaver

1. Skriv

en foftælling ud fra billedet side 28.

2. I tekststykket,

som har mellemrubrikken "Bente hjælper Hares med smil og fagter",
er synsvinklen hos Bente. Skriv en fortælling, hvor synsvinklen er hos Hares.
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Hiemløs i Danmark
Læs teksten "Hjemløs i Danmark" iteksthæftet side 16.

Opgaver
Læs teksten og skriv en billedtekst til billedet.

Af

Iedningsendelser

En stor gruppe navneord er dannet af et rodmorfem og en afledningsendelse.

Når rodmorfemet får en afledningsendelse på, ændrer ordet betydning.
Fx hjem + løs = hjemløs

Afledningsendelser kan være:

-lig

-ning

-ing

-dom

-hed

-skab

-else

-sel

Opgaver

1.

Hvilke af disse rodmorfemer kan afledes med -lig:

dum
2.

barn

træt

ven

dans

kær

her

sØvn

Sæt en streg under afledningsendelsen i følgende ord:
o Ensomhed

.
.
.

Lovgivning
Hyggelig
Fængsel

o Venskab

3.

Skriv en sætning med hvert ord fra opgave 2.

20 *
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Forstavelser
Vi kan danne nye ord ved at sætte et morfem, som ikke er et rodmorfem foran et andet

ord. Det kalder vi en forstavelse. Når der kommer en forstavelse foran et andet ord, får
ordet en ny betydning.
Fx ind + gang = indgang

Forstavelser kan være:

be-

til-

for-

mis-

op-

af-

ud-

mod-

ned-

Opgaver

1. Sæt ring om de ord du kan sætte forstavelsen be- foran:

skrive holde lede sigt
2.

tale klare stemme gå

Skriv en sætning med de ord, du har sat be- foran.

3. I teksten "Hjemløs i Danmarku skal du finde et ord med forstavelsen: mis4.

stil

ud-

for-

Skriv en sætning med de ord, du har fundet.

Faste udtryk
Hvad betyder:

At slå en sludder af?

At sove over sig?

At gå ifolk med træsko på?
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Min mor gik på landevejen
Læs teksten ,,Min mor gik på landevejen" i teksthæftet side 18.

Opgaver

1. "Min mor gik på landevejen" er tra månedsbladet Hus

Forbi.

Gå på internettet og læs om bladet.

2.
3.

Hvad er formålet med at udgive bladet?
Læs artiklen "Min mor gik på landevejen".

Hovedsætninger og Iedsætninger
En sætning, der kan stå alene, hedder en hovedsætning, fx: Per kører stærkt.

En sætning, der ikke kan stå alene, hedder en ledsætning.
En ledsætning står altid som led i en anden sætning, fx: Per har en bil, som er rød.

HL
En ledsætning står altid sammen med en hovedsætning og begynder med et bindeord.

Hvis du læser ledsætningen "... som er rød", mangler der nogle oplysninger,før der kommer mening ud af det. Når vi sætter hovedsætningen
"Per har en bil« foran ledsætningen, kan det forstås.

Opgaver
Se på sætningerne med kursiv. Er det en hovedsætning eller en ledsætning?

H

L

Han spurgte, om jeg ville med i biografen

At han kom, var dejligt
Jeg kan ikke huske, hvornår jeg skal møde
Da

jeg var i Odense, så jeg H. C. Andersens Hus

Hvis vejret er godt på søndag, skal vi til stranden
Når det bliver vinter, skal vi på skiferie

Hvis han kan, kommer han
Selv om det var regnvejr, gik de en lang tur
Han købte en pizza, selv om han ikke var sulten
Hun siger, at hun vilvære sygeplejerske

22 , TttiuiuÅxisK
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Bindeord
Bindeord er ord, der binder led eller sætninger sammen. De mest almindelige bindeord er:

at da når og fordi

selv

om hvis der som

hv-ordene (hvad, hvor...)

Eksempel: Martin siger, at han snart skal rejse.

Opgaver

1.

Læs de tre første afsnit i teksten "Min mor gik på landevejen",
og streg bindeordene under.

2.

Skriv fem sætninger, som alle indeholder et bindeord.
Du må kun bruge det samme bindeord 6n gang.

Heferat
Et referat er kortere end det, der bliver refereret, fordi et referat kun indeholder

det

i

vigtigste.
Nåi' du skal skrive et referat, 'sltal 'dU ove,rholde''fø.lgende regler:

. §kr#'refei

rned dine egne ord,og dit eget

sprq.

' 'r

i'

rI Etl,eferat:måikke indeholde.personli slrnspunl{er.

.

Skriv sætninger i 3. person.

r

,Qv6r5o16'.rg§Iff,a :gramrnatisk tid,
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'

Skriveopgave
Skriv et referat af teksten "Min mor gik på landevejen".
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Det grønne eksperiment
Læs teksten "Det grønne eksperiment" iteksthæftet side 12.

Opgaver

1.

Hvad tror du teksten handler om? Skriv stikord ned.

2.

Læs teksten. Se på dine stikord. Handlede teksten om det, du troede?
Fik du en ny viden?

Nøgleord
For lettere at kunne huske, hvad en tekst handler om, kan du understrege de vigtigste ord

og passager i en tekst. Det kan for eksempel være:

.
.
.
.

svære ord
navne
årstal

datoer

o tider
o steder

.
.

handlinger
årsager

Opgaver
Læs nu teksten igen og streg de vigtigste oplysninger under.
Skriv dine nøgleord og passager på listeform.

Sæt jer sammen to og to og fortæl hinanden, hvad teksten handler om ud fra jeres notater.
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Farl

ige kyllinge-bakterier

Læs teksten "Farlige kyllinge-bakterier" i teksthæftet side 10.
Graf iske illustrationer
Ved tekster med mange informationer er der tit en grafisk illustration, som hjælper
læseren til bedre at forstå tekstens indhold.

Opgaver

1.
2,

Med hvilket formål er teksten skrevet? Vejledende, orienterende eller oplysende?
Læs teksten og den grafiske illustration.

Sæt kryds ved det rigtige udsagn
E Branchen gØr alt, hvad den kan for at bekæmpe den farlige bakterie.
I Med simple metoder kan man minimere risikoen for campylobactor på kyllingefarme.

I

Bakterien giver diarr6, feber, hovedpine og mavesmerter.

E Branchen bruger et fluenet til at reducere antallet af smittede kyllinger.
E Fødevarestyrelsen lavede en handlingsplan i 2007.
Skriveopgave
Skriv en e-mail til en ven og forklar, hvad illustrationen fortæller.

Fremmedord
Fremmedord er ord, som dansk har fra andre sprog.
Mange fremmedord ender på -tion og -sion og udtales "sjon".
Eksempel: -tion fx institution -sion fx eksplosion

Opgaver

1. Find i teksthæftet, aviser og ugeblade 10 fremmedord, som ender på -tion.
2. Forklar, hvad ordet betyder. Du kan hente hjælp ien Retskrivnings- og betydningsordbog.
3. Skriv dernæst en sætning med hvert fremmedord.
4. Find i teksthæftet, aviser og ugeblade 10 fremmedord, der ender på -sion.
5. Forklar, hvad ordene betyder.
6. Hvilket udsagnsord svarer dine 10 fremmedord til? Fx eksplosion - eksplodere
,^
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Hvordan tøruer man bedst sit
vasketøi?
Læs teksten i teksthæftet side 1 4, og svar skriftligt på følgende spørgsmål:

1. Hvad er den bedste måde attørre sit vasketøj

på?

2.

Hvor kan man tørre sit tøj, hvis man bor i hus?

3.

Hvordan udnytter man bedst muligt et tørrestativ?

4.

Hvorfor er badeværelset det rum, der er bedst egnet Iil altørre tøji?

5.

Hvorfor skal man ikke tørre sit tøj i fx stuen eller soveværelset?

6.

Hvor foretrækker du at tørre dittøj?

26 *

't'n tru 3 i.aÅir-SK

,^

*;;;-^;\,

Lt, euEtuNGrcPrum ,)

Opgave
Find ti navneord og udsagnsord iteksten, og indsæt dem iskemaet neden for.

Navneord

Udsagnsord

Skriveopgave
Et ungt familiemedlem er lige flyttet i lejlighed, som ikke har tørretumbler. Skriv en mail til
ham eller hende, hvor du giver gode råd til, hvordan han/hun kanlørre sit vasketøj.
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Leaving on aiet plane
Læs novellen "Leaving on a jet plane" i teksthæftet side 24.
En novelle er en kort fiktiv fortælling, som normalt beskriver et kort og enkelt

handlingsforløb eller en bestemt situation. Typisk optræder der kun få personer.
Opgave
1. Læs overskriften. Hvad tror du, teksten handler om?
2. Læs novellen.
Sæt jer i nogle små grupper, og snak om følgende opgaver:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvordan kan du se, at det er en novelle?
Hvilke oplysninger får vi om manden?
Hvilke oplysninger får vi om kvinden?
Hvor synes du, teksten bliver spændende?
Hvem tror du vil læse novellen og hvorfor?
Hvorfor tror du Kim Fuz Aakeson har skrevet novellen?
Hvad er det for et emne Aakeson skriver om?
Kunne du tænke dig, at læse andre tekster skrevet af Kim Fupz Aakeson?
Husk at begrunde. dit svar.

Direkte tale
En forfatter bruger direkte tale til at gengive, hvad en person siger. Man viser den direkte

tale ved at sætte anførselstegn omkring sætningen. Fx "Jeg går i seng nU,« sigsy 11r..

Opgave
1. Find fem sætninger i novellen, der er direkte tale.

Skriveopgave
Skriv en kort fortælling. Der er følgende krav til din fortælling:

.
.
.

Overskriften skal være "Jalousi".
Der skal være noget direkte tale.
Den skal have et spændingspunkt.

Læs jeres fortællinger højt i klassen.
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Parken
Læs teksten »Parken" i teksthæftet side 27.

Opgaver
Læs teksten.

Hvilke af følgende udsagn er rigtige? Sæt kryds.

tr En voksenbillet i kategori 1 centralt ved langside koster kr.245,-.
tr En billet til et barn i kategori 3 med begrænset udsyn ved en kortside koster kr. 50,-.
tr Det koster ikke ekstra at købe sin billet på dagen.

I

Brøndby stadion har 23.400 siddepladser.

tr Københavns

ldrætspark blev indviet i 1911.

Skriveopgave
Skriv et indlæg til et fodboldblad og fortæ|, hvad du synes om fodbold.
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Orddiktater
Orddiktat nr.

1.

I

1

affald.

flere byer er man begyndt at

2. Til børnefødselsdagen skal vi have en

3. Der er mange
4. Det var hårdt at tage
5. I skolegården var der mange
6. Der var mange
7. De kneb en lille
8. Hardu
9. Drengen lå i sengen i flere dage med
10. Det eret
11. Synes du denne bluse er

i skoven.

med farfar.
børn.

ismoking.

din mobiltelefon væk?

læserbrev du har skrevet.
2

12. Den lille pige

at få en dukke til sin fødselsdag.

13. Lærke er den

pige i klassen.

14. Køb på tilbud, så

15. Familien har købt rød

30 , rittn:
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du mange penge.
til stuen.
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Orddiktat nr.2

1.

2. Når det regner, slår jeg min
3. Gæsterne blev
4. I morgen skal hun vaske
5. Odense har fået en
6. Han vil selv
7. Efter stormen var der mange
8. Det er blevet
9.

,)

Kender du grundstoffet

Vi får en god

op.

velkommen af værten.

rengØnngen.

grene iskoven.

at låne penge i banken.
med iretten.

10. Martin talte med to
11. Hun smilede

i

til chefen.

12. Familien har købt en
13. Hversøndag

toget til Stockholm.

bil.

de til stranden.

14. Hun købte ind til

af pizza.

15. Der var mange

med toget.

Orddiktat nr.3

1.

Vi

2.
3.

I

op til en ny motorcykel.

Tyrkiet købte jeg en stor

Det er

derude.
er det blevet lørvqr,.

4.

5. Han bad om tilgivelse på sine
6.
7. Der var kommet nye
8. Lærke er den
9. Han havde
I

knæ.

tid har der ikke været krige i Europa.
i butikken.

pige i klassen.
mange gange efter hunden,

men den kom ikke.
'10. Vil du

mig en skive brød?

11. Hvorfor er du ikke medlem af en
12. Hun gør alting
13. Klokken 14
14.

Den

15. Det ville klæde dig at
,a;;;*;*;;;;;\
\t-T1!!i9*L

min søn med toget.

dug var blevet plettet.
din opførsel.
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Facitliste til orddiktater
Ordet markeret med fed er ordet, der svarer til det, der skrives i diktaten.

Orddiktat nr.

1

Orddiktat nr. 3

affald.
2. Til børnefødselsdagen skal vi have en Iagkage.
3. Der er mange harer i skoven.
4. Det var hårdt at tage afsked med farfar.
5. I skolegården var der mange råbende børn.
6. Der var mange herrer i smoking.
7. De kneb en lille tåre.
8. Har du smidt din mobiltelefon væk?
9. Drengen lå isengen iflere dage med forkølelse.
10. Det er et vredt læserbrev du har skrevet.
11. Synes du denne bluse er pænere?
12. Den lille pige håbede at få en dukke til sin
fødselsdag.
13. Lærke er den højeste pige i klassen.
14. Køb på tilbud, så sparer du mange penge.
15. Familien har købt rød maling til stuen.
1. I flere byer er man begyndt at sortere

1. Vi sparer op til en ny motorcykel.

2.

I

Tyrkiet købte jeg en stor vandmelon.

3. Det er hvidt derude.
4. Endelig er det blevet tørvey.
5. Han bad om tilgivelse på sine grædende
6.
7.

I nyere

knæ.

tid har der ikke været krige i Europa.

Der var kommet nye varer i butikken.

8. Lærke er den pæneste pige i klassen.
9. Han havde råbt mange gange efter hunden,

men

den kom ikke.

10. Vil du skære mig en skive brød?
11

.

Hvorfor er du ikke medlem af en fagforening?

12. Hun gør alting overfladisk.
13. Klokken 14 ankommer min søn med toget.
14. Den rødternede dug var blevet plettet.
15. Det ville klæde dig at undskylde din opførsel.

Orddiktat nr. 2

1.

Kender du grundstoffet kalium?

2. Når det regner, slår jeg min paraply op.
3. Gæsterne blev budt velkommen af værten.
4. I morgen skal hun vaske trappe.
5. Odense har fået en ny flyveplads.
6. Han vil selv klare rengøringen.
7. Efter stormen var der mange afbrækkede grene

i

skoven.

8.

Det er blevet sværere at låne penge i banken.

9.

Vi får en god sagfører med i retten.

10. Martin talte med to svenskere i toget til
Stockholm.

11. Hun smilede sukkersødt til chefen.
12. Familien har købt en splinterny bil.
'1

3.

Hver søndag kører de til stranden.

14. Hun købte ind tilbagning af pizza.
15. Der var mange rejsende med toget.
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