Side 2

Side 5

Opgave 1:
De to mennesker, der bliver gift
– et brudepar
Haven, der ligger bagved huset
– en baghave
Grunden til, at der bliver inviteret
– en anledning

Opgave 1:
Substantiver: farmor, gigten, tiden,
lørdag(s), bryllup, dag, solen, himmel,
vielsen, borgmesteren, reception, middag,
baghave, taler, morgen, aften, nat, mand,
date, weekend, brylluppet, søndag, knus

Opgave 2:
brudgom, radio, yderst, laks, langsom,
udenlands, par

Verber: håber, går, er, var, var, skinnede,
foregik, var, viede, var, blev, skålet, holdt,
danset, var, mødte, skal, bliver, er, ville,
ønske, havde, været, besøger, skal,
fortælle, vil, passe

= bryllup
Opgave 3:
Kirke, brudgom, brudepar, maj, blomst
ring, kage, præst, fest

Side 3
Opgave 2:
1. Mette og Rasmus
2. Klara
3. På telefon 31323334
4. Når det bliver morgen
5. Umiddelbart efter vielsen

Side 4
Opgave 1:
1. Hvem er inviteret til bryllup?
2. Hvor finder vielsen sted?
3. Hvornår starter middagen?
4. Hvilket tøj passer til festen?
5. Hvorfor/hvornår/hvordan fester
Rasmus og Mette?

Pronominer: dig, jeg, dem, deres, jeg, jeg,
han, jeg, du, jeg, dig, jeg, dig
Opgave 2:
Se opgave 1
Opgave 3:
Skyfri: adjektiv (f)
lyse: adjektiv (e)
men: konjunktion (s)
om: præposition (t)
= fest

Side 6
Opgave 1:
Billede 1 – Folk maler på æg = Påske
Billede 2 – Folk danser om et juletræ =
Juleaften
Billede 3 – Folk synger rundt om et bål og en
heks brændes af = Skt. Hans
Billede 4 – Folk kaster ris efter brudeparret,
når de går ud af kirken = bryllup
Billede 5 – Unge mennesker kører i
studentervogn fra fest til fest og har
studenterhue på = Studenterfest

Side 6 fortsat
Opgave 2:
Bryllup, Eksamen, Fødselsdag,
Nyt job, Ny bolig
Opgave 3:
Tak, fordi jeg måtte komme
Tak for mad
Værsgo (her er en gave)
God weekend/aften/dag osv.
Vil du have en kop kaffe?

Opgave 2:
1. invitasionen = invitationen
2. kome = komme
3. feje = fejre
4. mad = med
5. kærelig = kærlig

Side 9
Opgave 1:
julefrokosten, brudgom, borgmester, vielse,
dresscode, invitation, gave, gæster

Side 7

= forlover

Opgave 1:
syvende, ellevte, nittende, tre-og-tyvende,
fem-og-tyvende, otte-og-tyvende, tredivte,
en-og-tredivte

Side 10

Opgave 3:
niende i ottende nitten-seks-og-halvfjers
en-og-tredivte i tredje nitten-ni-og-tres
tiende i tolvte to-tusind-og-atten
fire-og-tyvende i syvende to-tusind-og-tyve
syvende i første nitten-seks-og-halvfems
tolvte i femte to-tusind-og-fjorten

Side 8
Opgave 1:
reception (i)
middag (n)
fester (d)
buket (b)
påske (y)
juletræ (d)
student (e)
tillykke (l)
velbekomme (s)
præst (e)
= indbydelse

Opgave 1:
larm – ro
venskab – uvenskab
dagtimer – nattetimer
hensynsfuld – hensynsløs
sove – at være vågen
problem – løsning
Opgave 2:
nabo – abe – brand – obo – klage – rigtig –
iskage – grine
= nabokrig
Opgave 3:
klage – tromme – nat – sove – overbo – dag –
nabo – larm – gø

Side 11
Opgave 1:
1. I de sidste måneder
2. Fordi naboen spiller trommer om natten
3. At sove
4. I dagtimerne

Side 12

Side 14

Opgave 1:
en nattetime – nattetimen – nattetimer –
nattetimerne
en klage – klagen – klager – klagerne
et problem – problemet – problemer –
problemerne
en nabo – naboen – naboer – naboerne
en måned – måneden – måneder –
månederne
en hilsen – hilsenen – hils(e)ner – hils(e)nerne

Opgave 1:
gul – fem – rød – gul – en masse blomster

Opgave 3:
naboerne = naboer
måned = måneder
nætter = nat
dagtimen = dagtimerne
søvnen = søvn
hilsner = hilsen

Side 13
Opgave 1:
klage – protestere
vred – gal
ro – stilhed
hvile – slappe af
seneste – sidste
Opgave 2:
fx sur/vred/ked af det
fx træt/søvnig/gammel
fx utilfreds/sur
fx uhøflig
fx stille/rolig
Opgave 3:
fx tilfreds
fx udmattet
fx protesterede
fx støjede
fx er glad for

Opgave 3:
pige – kvinder – bog – guitarer – vinduer –
træ – lejligheder – opgangsdøre –
boligforeninger – mænd

Side 15
Opgave 1:
en nabo – naboen – naboer – naboerne
en kvinde – kvinden – kvinder – kvinderne
en opgangsdør – opgangsdøren – opgangsdøre
– opgangsdørene
en hund – hunden – hunde – hundene
et hensyn – hensynet – hensyn – hensynene
en is – isen – is – alle isene
en nat – natten – nætter - nætterne
Opgave 2:
1. ejendom
2. nabo, natten
3. klage, naboen,
4. søvn
5. naboen, trommer, måneder
Opgave 3:
Hvis substantivet nævnes første gang, hvis
det er noget, vi ALLE kender, samt hvis der
står et possessivt pronomen foran, skal det
være bestemt form.

Side 16
Opgave 1:
Klager Klara til naboen i morgen?
Skriver Klara til naboen og klager?
Putter Klara brevet i postkassen?
Kan Klara ikke sove om natten?
Hvorfor kan Klara ikke sove om natten?

Side 16 fortsat

Side 18 fortsat

Opgave 2:
1. Spiller naboen trommer hele natten?
2. Klara kan ikke sove om natten.
3. Klara sender en klage til naboen.
4. Er hun meget træt og sur?/
Er hun træt og meget sur?
5. Hun kigger ud af vinduet.
6. Kan katten heller ikke sove?

Opgave 2:
kæmpe, ærlig, rar, lys, i, grim,
hurtig, eller, doven

Opgave 3:
verbum – subjekt
subjekt – verbum

Side 17
Opgave 1:
Vandret:
1. søvn, 2. trappe, 3. trommer, 4. vicevært,
5. kalv, 6. vred, 7. grå, 8. ejendom, 9. men,
10. opgang.
Lodret:
1. sove, 2. hvile, 3. weekend, 4. nat, 5.
toogtredive, 6. jeg, 7. klage, 8. par, 9. dig,
10. overbo
= nabo

Side 18
Opgave 1:
skæg – hår i den nederste del af en mands
ansigt
kraftig af bygning – en person, der har en
stor krop
behagelig – noget rart
hjerte – symbol for kærlighed/organ, der
pumper blod rundt
dusør – belønning for at hjælpe med noget

= kærlighed
Opgave 3:
kontakt – mund – is – kaffe – gær – hjerte –
smil – skæg – mand – stemme

Side 19
Opgave 2:
1. et hjerte
2. i Brugsen
3. fordi han har stjålet et hjerte
4. 185 cm høj, almindelig til spinkel af
bygning, rødt skæg
5. hjemmebagte boller og kaffe

Side 20
Opgave 1:
blå – høj – almindelig – spinkel – kort –
lysebrunt – rødt – skønt – behagelig
Opgave 2:
fx sød/klog
fx smuk/pæn
fx høj
fx behagelig/rar
fx blød
fx ærlig
fx tynd/slank
fx hyggelig
Opgave 3:
lav, dyr, grim, smuk, køn, varm, kold, hvid,
rød, sød, sur, klog, dum osv.

Side 20 fortsat

Side 23

Opgave 4:
sød, sødere, sødest
smuk, smukkere, smukkest
pæn, pænere, pænest
klog, klog, klogest
kort, kortere, kortest

Opgave 1:
jeg
mig
du
dig
han
ham
hun
hende
den
den
det
det
vi
os
I
jer
de
dem

Side 21
Opgave 1:
almindelig –mere almindelig –
mest almindelig
lysebrun – mere lysebrun – mest lysebrun
behagelig – mere behagelig – mest behagelig
Opgave 2:
pæn – køn – smuk
ranglet – tynd – spinkel
høj – lang – splejset
klog – dygtig – vis
grim – hæslig - uskøn

Side 22
Opgave 3:
positive: klog, ærlig, hjælpsom, smart,
smuk, slank, morsom, glad, hyggelig
negative: grim, doven, hæslig, grådig,
uintelligent, sjusket, uærlig, fed, dum (naiv)
Opgave 4:
fx vred – sur – glad
fx uinteressant – kedelig – spændende
fx fed – tyk – tynd
fx kæmpe – stor – lille
fx smuk – flot – grim

min/mit/mine
din/dit/dine
hans – sin/sit/sine
hendes – sin/sit/sine
dens
dets
vores
jeres
deres

Opgave 3:
Mette er en kvinde på 38 år. Hun bor i en
lille by sammen med sin familie. Hendes
mand hedder Karl. De har tre børn. Deres
ældste barn hedder Mikkel. Deres mellemste
barn hedder Louise og deres yngste barn
hedder Rasmus. De har en hund. Den hedder
Bella.

Side 24
Opgave 1:
sidder – ligger – står – hænger – ligger –
sidder – står – hænger
Opgave 2:
sidder – billede 2
ligger – billede 1
står – billede 3
hænger – billede 4
Opgave 3:
Levende væsner sidder på numsen.
Når objektet eller personen fylder
mere vandret end lodret, så ligger det.
Når objektet eller personen rager op,
så står det.
Når et objekt er fastgjort til væg eller loft,
så hænger det.

Side 25
Opgave 1:
energisk, flot, stjal, hjerte, rar, ærlig, lys,
dusør, din/dit, grim, kvinde, skæg
= efterlysning

Side 26

Side 28 fortsat
Opgave 2:
fx: kan – skal – skal – vil – kan – må - må
Opgave 3:
1. Jeg kan spise ude i aften
2. Han må tage en ven med
3. Jeg må købe en ny bluse
4. Jeg vil spise pasta til aftensmad

Opgave 1:
at nyde – at være glad for
at slentre – at gå
at fortælle – at snakke om
at håbe – at ønske

Opgave 4:
Infinitiv

Opgave 2:
Kina, olie, rugbrød, torsk, hun, i,
lang, stryge, ensom, nej

Opgave 1:
bag – billede 1
foran – billede 2
i – billede 6
mellem – billede 5
på – billede 4
under – billede 3

= kort hilsen
Opgave 3:
smuk – nydt – håber – hotel – spistmuseum – landskab – hilsen – natur

Side 27
Opgave 2:
1. Solen skinner.
2. Dorte og Klara.
3. Slentret rundt i byen, nydt solen, set en
masse smukke bygninger, spist god mad og
besøgt museer.
4. Om turen.

Side 28
Opgave 1:
kan – mulighed
skal – nødvendighed
vil – vilje
må - tilladelse

Side 29

Opgave 2:
Jeg skal i - skole
Jeg skal hjem til - mormor
Jeg går på - arbejde
Jeg går tur med - hunden
Jeg skal til - fodbold
Opgave 3:
på – i – under – ved siden af – mellem – bag

Side 30
Opgave 1:
Om vinteren – rejser vi ofte på skiferie
I aftes – spiste vi sammen med gode venner
På onsdag - kommer min veninde på besøg
Om morgenen – starter jeg dagen med en
kop kaffe
Til næste sommer – skal vi rejse i hele juli
måned

Side 30 fortsat

Side 32 fortsat

Opgave 2:
fejrede – drikker – tager – hyggede – spiser –
kommer

Opgave 2:
sig – os – os – sig – mig - mig – sig

Opgave 3:

Opgave 3:
han/hun/de – jeg – du – I – han/hun/de

Side 33

Side 31
Opgave 1:
hvem – når du vil kende et navn/en gruppe
hvad – når du vil have en information
hvor – når du vil kende et sted
hvorfor – når du vil have en begrundelse
hvordan – når du vil kende én af flere
muligheder
hvornår – mår du vil kende et tidspunkt
hvis – når du vil kende ejeren til noget
hvilke – når du vil have oplysninger om arten
af noget
Opgave 2:
hvem - hvis - hvilke - hvem - hvad - hvordan
Opgave 3:
mange – meget – mange – meget
Opgave 4:
mange: når vi kan tælle
meget: når vi kan måle eller veje

Side 32
Opgave 1:
1. mig
2. dig
3. sig
4. os
5. jer
6. sig

Opgave 1:
vandret: campingplads, flyve, morgenmad,
Norge, næse, lufthavn, tre, dans, hans, gå
lodret: cykel, forgårs, museum, ferien, sit,
hun, have, åbner, læse, smuk
= bedste

Side 34
Opgave 1:
En film, der viser fakta – en dokumentar
En film, der handler om store følelser –
drama
En film, hvor der typisk er skyderier og
eksplosioner – action
En film, der er sjov - komedie
Opgave 2:
pedal, rasende, og, grøn, ro, amerikansk,
meter
= program
Opgave 3:
komedie, spor, kanal, børne-tv,
program, serie, drama, nyheder, film

Side 35
Opgave 2:
1. Kanal 15
2. Nørre Alslev
3. Fidos gåtur,
4. 25 minutter

Side 36

Side 37 fortsat

Opgave 1:
lang, ser, slut, følger, sjov, optaget

Opgave 4:
heller ikke – også – heller ikke – også

Opgave 2:
ser fjernsyn næsten, ser hun altid, hun
kører, hun kommer tidligt, ser hun nogle,
hun trænger tit, det har været, hun
kommer, bliver hun desværre, ser man
mange gange, der ikke lige er

Side 38

Opgave 3:
næsten, altid, tidligt, nogle gange, tit,
desværre, mange gange, ikke lige
Opgave 4:
subjekt – verbum – adverbium

Side 37

Opgave 1:
jeg, du, han, hun, den, det, vi, I, de, mig,
dig, ham, hende, jer, sig, dem,
Opgave 3:
VM i rally – billede 6
Hundens vandretur – billede 5
Godnathistorie – billede 3
Skurken – billede 1
Musene og det store ostetyveri – billede 7
Bag for livet – billede 4
Den store tryllekunst – billede 2
Hele Danmark synger – billede 8

Opgave 1:
1. Bagefter så Klara programmet om
svømning
2. Desværre var julekalenderen ikke
så god i år
3. Tilfældigvis var Klara en stor fan af
Justin Bieber
4. Umiddelbart var der ingen gode
tegnefilm i tv
5. Heldigvis kunne Klara sidde her og
se programmet

Side 39

Opgave 2:
Inversion

Opgave 2:
1. Klara vil gerne se film i aften/I aften
vil Klara gerne se film
2. Den enlige mor flygtede naturligvis
fra politiet
3. Filmen havde heldigvis en lykkelig
slutning
4. Klara falder nogle gange i søvn foran
fjernsynet

Opgave 3:

Opgave 1:
1. I aften kommer der en god film i
fjernsynet.
2. I stuen ser Klara tv sammen med sin
mand/Sammen med sin mand ser Klara
tv i stuen.
3. I Belgien bliver VM i rally afholdt.
4. På DR1 bliver årets julekalender sendt.
5. På TV2 bliver aftenens film sendt.

Side 39 fortsat
Opgave 4:
Subjekt, adverbium og verbum (spørgsmål)

Side 40
Opgave 2:
tænder, snuser, tager, røver, henter,
sætter, ser, viser, mangler

Side 41
Opgave 1:
Amerika, citron, tv, serie, dokumentar,
nyheder, filme, tegnefilm, Hollywood,
komedie
= actionfilm

