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CPR-nummer

Instruktion
• Læs teksten Vi spiser for meget sukker.
•D
 er mangler otte ord i teksten (13-20).
• S kriv de ord, der mangler.
Ordene findes i rammen nederst på siden.
Der er fem ord, du ikke skal bruge.
Se eksemplet (0).
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

Vi spiser for meget sukker
Eksempel
Når vi skal hygge os i Danmark, spiser vi tit kage eller slik og drikker sodavand. Men det er faktisk ikke så

godt
________________.
For det er usundt at spise for meget sukker.
(0)

Man kan købe slik overalt, og i mange supermarkeder står slikket helt henne ved kassen, så man kan få
lyst til at købe slik, mens man venter på at ________________. Samtidig er der tit tilbud på slik, så man
(13)

kan spare penge ved at købe tre poser slik i stedet for én, eller en stor pose i stedet for en lille. De fleste kan
godt lide at få tingene lidt ________________, så de køber det, der er på tilbud, og mange spiser straks det
(14)

hele, for det er svært at gemme slik. Men sukker feder, og man kan blive syg af at spise for meget sukker. Så
det er en god idé at holde op med at spise slik. Men det er ________________ at holde op, for man bliver
(15)

faktisk glad, når man spiser sukker. Desværre varer glæden meget ________________ tid. For hvis man
(16)

f.eks. spiser et stykke slik, får man hurtigt lyst til at spise et stykke mere.
Men der er nogle ting, man kan prøve at gøre, hvis man gerne vil spise ________________ sukker i
(17)

hverdagen. Man kan f.eks. beslutte, at man kun vil spise slik én gang om ugen. Og når man skal ud og købe
ind, kan man lave en indkøbsliste, ________________ man går hjemmefra. Når man har en indkøbsliste
(18)

med og kan læse præcis, hvad man skal købe, er det nemlig ________________ at gå forbi de søde sager i
(19)

butikken. Det er også en god idé at ________________ lidt, inden man går på indkøb. Hvis man er sulten,
(20)

når man køber ind, er der nemlig en stor risiko for, at man køber slik og andre søde sager.

godt
lettere

spise
før
sove
mindre

kort
dyrere
3

svært
lang
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selvom

mere
billigere
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Opgave 4

Instruktion
• L æs teksten Julie går på efterskole.
Der er seks afsnit.
• I hvert afsnit er der et hul, hvor der mangler en sætning.
• S ætningerne, der mangler, står på listen (A-H).
• F ind den sætning, der passer i hvert afsnit (21-25).
• S kriv bogstavet på den sætning, der passer, på linjen i hullet.
Der er to sætninger, du ikke skal bruge.
Se eksemplet (0).
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

Julie går på efterskole
Julie er 15 år og har gået på efterskole i fire måneder. Hun kommer fra København, men er flyttet hjemmefra for at gå på efterskole på Langeland i et år.
Eksempel
0.

Julie går i 10. klasse på en efterskole, og det har hun gjort i fire måneder nu. De første 14 dage på
efterskolen var lidt hårde, for hun kendte ingen af de andre elever. Og Julie havde også hjemve og

A
savnede de gamle venner på den skole, hvor hun gik fra første til niende klasse. ________________.
Nu er hun vild med at være der. For nu kender hun de andre og har fået mange nye venner.

21.

Julie deler værelse med en anden pige. Hun hedder Emma og kommer også fra København.
Julie og Emma har boet sammen lige siden den første dag på efterskolen. De fleste dage har de
det godt sammen, men det sker også nogle gange, at de bliver uvenner. ________________.
Julie kan f.eks. godt lide at høre høj musik, og hun er ikke så god til at holde orden på værelset.
Det synes Emma er meget irriterende, for hun kan godt lide, at der er ro, og værelset er pænt.

22.

Dagen på efterskolen starter meget tidligt. Julie og de andre elever skal allerede være klar til at
spise morgenmad klokken kvart over syv. Morgenmaden spiser de sammen i den store spisesal.
Efter morgenmaden går de tilbage til deres værelser. ________________. Nu skal de nemlig rede
deres senge, tømme skraldespande og lufte ud på værelserne.
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Opgave 4 – fortsat

23.

CPR-nummer

Én uge hver anden måned er Julie på køkkenholdet. Sammen med otte andre elever laver hun mad
til resten af skolen. Det er også køkkenholdet, der skal dække bord og vaske op, og de skal også
planlægge menuen. Om mandagen, når køkkenholdet starter, beslutter de, hvad elever og lærere
skal have at spise hele ugen. Nogle gange får de hjælp af Peter, som er kok og er ansat i køkkenet.
________________. Og det kan Julie godt lide. For hun synes, hun bliver mere selvstændig på
den måde.

24.

Somme tider har Julie først fri kl. 17. Nogle af dagene på efterskolen har hun nemlig også nogle fag,
hun selv har valgt. På de lange dage er hun træt, når hun får fri, og så har hun faktisk mest lyst til
at gå tidligt i seng. ________________. For hun vil også gerne have tid til at lave andet end skole
arbejde. F.eks. vil hun gerne hygge sig med sine venner om aftenen.

25.

Ud over de almindelige skolefag har Julie bl.a. valgt musik. I musiktimerne er hun med i et band
sammen med tre andre piger fra skolen. De øver også i bandet et par aftener om ugen, og somme
tider spiller de for de andre på skolen. I starten var Julie meget nervøs. For hun havde aldrig før
prøvet at stille sig op og synge foran så mange mennesker. Men sådan har hun det heldigvis ikke
længere. ________________.

Eksempel

A

Men sådan er det ikke mere.

B

Men det tager heldigvis ikke så lang tid.

C

Men det gør hun selvfølgelig ikke.

D

For de er faktisk meget forskellige.

E

Men dér kan de ikke bare slappe af.

F

Nu synes hun bare, det er sjovt.

G

Men for det meste klarer de det hele selv.

H

For hun kan slet ikke lide det.
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Opgave 5

Interview med Tove
– frivillig i en genbrugsbutik
Eksempel

A

E

Jeg er lige gået på pension, og det betyder jo, at
jeg har mere tid, og det er dejligt, for der er så
meget, jeg har lyst til at lave. Og lige præcis sådan
noget som det her, hvor jeg kan gøre noget for
andre, samtidig med at jeg møder nye mennesker, det synes jeg er en rigtig god måde at bruge
tiden på. Så derfor arbejder jeg her et par dage
om ugen.

Så har jeg faktisk rigtig travlt. Tre gange om ugen
går jeg til gymnastik sammen med min nabo. Og
så læser jeg mange bøger. Og så er der jo selvfølgelig mine børnebørn, som jeg gerne vil være
sammen med. Så selvom jeg er gået på pension,
har jeg faktisk aldrig fri.

B

F

Nej, faktisk ikke. I starten var det måske nok lidt
svært for mig, at jeg ikke længere skulle møde på
arbejde hver morgen. Og man savner selvfølgelig
også sine gamle kolleger, når man har været på
den samme arbejdsplads i mange år. Men nu har
jeg fået mange nye, gode kolleger, så nu savner
jeg ikke mere mine gamle kolleger så meget, som
jeg gjorde, lige da jeg var holdt op på mit gamle
arbejde.

Nej, normalt ikke. Men det skifter selvfølgelig
lidt. Når vi mangler medarbejdere, plejer vi at
sætte en seddel op i butikken, og så kommer der
næsten altid nogen og siger, at de er interesserede. Men hvis der ikke kommer nogen, sætter
vi en annonce i avisen. Og så kommer der altid
nogen!

C

G

Slet ikke! Det begyndte for mange år siden. Jeg
elsker at gøre noget for andre, og så synes jeg,
det er dejligt at møde nye mennesker. Jeg kan
slet ikke lade være med at interessere mig for alle
mulige ting. Og nu, hvor jeg så har fået mere tid,
er jeg slet ikke i tvivl om, hvad jeg skal bruge den
tid til.

Det er meget forskelligt. Vi får besøg af alle
mulige slags mennesker. Der er f.eks. mange unge
mennesker, som lige mangler noget sjovt tøj til
en fest. Og så er der dem, der godt kan lide at
købe genbrugstøj, fordi det er anderledes end det
tøj, man kan købe i almindelige tøjbutikker. Her
kommer også mange studerende, som synes, det
er lidt for dyrt at købe nyt tøj.

D

H

Ja, for det meste. Jeg er f.eks. god til at finde ud
af, hvad tingene skal koste, så det er faktisk min
faste opgave, hver gang jeg er her. Jeg gør også tit
rent i butikken, for der kommer jo mange mennesker, så der bliver hurtigt beskidt. Og så står jeg
selvfølgelig også ved kassen og snakker med de
kunder, der kommer i butikken.

Altså, man kan faktisk bare komme herind og
få en lille snak. Og så aftaler vi, hvordan man
kommer i gang. Vi plejer at lave sådan en slags
arbejdsplan, så man kan se, hvornår man skal
være her. Alle er her i hvert fald én fast dag om
ugen.
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Instruktion
• L æs Interview med Tove – frivillig i en genbrugsbutik.
 er er otte afsnit (A-H).
•D
• L æs spørgsmålene (26-30).
• F ind det afsnit, der passer til hvert af de fem spørgsmål.
• S kriv bogstavet på det afsnit, der passer til spørgsmålet.
Der er to afsnit, du ikke skal bruge.
Se eksemplet (0).
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

Spørgsmål
Eksempel

A

0. Hvorfor arbejder du som frivillig?

26. Hvordan bliver man frivillig i genbrugsbutikken?

27. Laver du altid det samme i genbrugsbutikken?

28. Hvad laver du, når du ikke er i genbrugsbutikken?

29. Er det svært at få frivillige til at arbejde hos jer?

30. Hvem kommer her i butikken?
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