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Instruktion
• Læs teksten Hamids første arbejdsdag.
• Skriv de ord, der mangler.
Ordene findes i rammen nederst på siden.
Der er fire ord, der ikke passer.
Se eksemplet (0).
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

Hamids første arbejdsdag
Eksempel
Hamid er 25 år og uddannet frisør. Han har lige fået arbejde i en frisørsalon, der ligger 30 km fra hans

meget

hjem. Og nu glæder han sig

til at begynde på sit nye arbejde.

(0)

På sin første arbejdsdag skal Hamid møde kl. 9 i frisørsalonen. Hamid har sin egen bil, som han vil køre
på arbejde i. Hamids bil er meget

, og han har haft den i mange år. Og da han skal på

(1)

arbejde om morgenen, vil hans bil

starte. Så Hamid ved ikke, hvordan han skal

(2)

komme på arbejde. Han bliver meget

, for han vil ikke komme for sent på arbejde.

(3)

Men så får han en ide. Han ringer på hos sin nabo og spørger, om han må _

(4)

hendes bil.

Det må han gerne. Han skal bare aflevere den igen om eftermiddagen, når han kommer hjem fra arbejde.
Hamid siger tak til sin nabo,

han må bruge hendes bil. Så kører han afsted i sin nabos

(5)

bil, og klokken fem minutter i ni er han ved sin nye arbejdsplads. Hamids chef smiler og siger velkommen,
da Hamid kommer ind i frisørsalonen. Hamid smiler også. Han er meget

(6)

, fordi han

ikke kom for sent på arbejde på sin første arbejdsdag.

fordi

ny
ikke
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Opgave 2

Instruktion
• Læs teksten Alma går i 3. klasse.
I hvert afsnit er der en sætning, der ikke passer.
• Find den sætning, der ikke passer.
• Streg sætningen ud.

Se eksemplet.
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

,ffirna går i 3. Klasse
Eksempel
Alma er ni år og går i 3. klasse på Byskolen. Hun kan ildte lide at gå i skola. Der er 24 børn i Almas
klasse, og hun har mange gode venner i klassen. Hun har også nogle søde lærere. Så hun er glad for
at gå i skole.
----------------------------------------------- -----------

7. Alma står op kl. 6.30, når hun skal i skole. Så tager hun tøj på og spiser sin morgenmad. Hun er tit
sur, for hun kan ikke lide at stå så tidligt op om morgenen. Hun er altid frisk og i godt humør om
morgenen. For hun glæder sig til at komme i skole.
8. Alma møder i skolen kl. 8 hver morgen. Det er altid hendes far, der kører hende i skole i sin bil.
Alma og hendes far cykler sammen til skolen. Og de synes begge to, det er hyggeligt. De hører
nemlig altid musik i bilen og snakker på vej til skole.
9. Alma lærer meget i skolen hver dag, og hun har både dansk, engelsk og matematik. Hun kan bedst
lide at have engelsk. For hun synes, det er sjovt at lære et nyt sprog. Og hun er god til at tale engelsk.
Derfor er Alma ikke glad for at have engelsk i skolen.
10.

I pauserne leger Alma udenfor. Så spiller hun bold og leger med sine venner på skolens legeplads.
Alma er altid inde i klassen, når hun har pause. Og Alma er også udenfor, når det regner. Så har
hun bare sit regntøj på.

11. Alma har fri fra skole kl. 15. Hendes mor henter hende, og så kører de hjem. Hjemme drikker
de te og hygger sig. Men Almas mor har ikke tid til at være sammen med Alma, når de kommer
hjem. De spiller også spil, og nogle gange hjælper Alma sin mor med at lave aftensmad.

3i
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Interview med Mikkel - butiksassistent i et supermarked
Mikkel er 19 år. Han bor i Aarhus, hvor han også arbejder som butiksassistent i et supermarked.
Eksempel

A
Fordi jeg gerne vil tjene nogle penge, før jeg skal
starte på en uddannelse om et halvt år. Jeg får en
okay løn her, og jeg kan godt lide jobbet og
kollegerne.

De skifter meget. Nogle dage møder jeg fx kl.
6 om morgenen. Andre dage møder jeg om
eftermiddagen og har først fri sent om aftenen,
når supermarkedet lukker.

F
Ja, for jeg kan godt lide mine arbejdsopgaver. Og
jeg synes, det er en rigtig god arbejdsplads. Det
er fx dejligt, at der arbejder mange andre unge
mennesker her.

Jeg laver ikke så meget, hvis jeg skal på arbejde.
Men hvis jeg har fri lørdag og søndag, er
jeg sammen med mine venner. Så spiller vi tit
computer eller går på cafe her i Aarhus.

Det tager kun 8-10 minutter for mig at gå
derhen, for jeg bor tæt på mit arbejde. Så jeg
bruger ikke så lang tid på transport til og fra
arbejde.

Ja, for der sker altid noget her i byen. Og det er
en stor by med mange gode butikker og cafeer.
Så der er meget, man kan lave i sin fritid her.

D

H

Ja, og mange af dem er på min alder. Vi har det
sjovt sammen, og vi hjælper altid hinanden med
arbejdet. Jeg er også blevet venner med nogle af
dem. Og vi ses også somme tider, når vi ikke er
på arbejde.

Jeg har mange forskellige opgaver. Nogle gange
rydder jeg op og sætter varer på plads. Andre
gange sidder jeg ved kassen eller hjælper
kunderne med at finde en vare.
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Opgave 3 - fortsat

Instruktion
• Læs Interview med Mikkel - butiksassistent i et supermarked.
Der er otte afsnit (A-H).
• Læs spørgsmålene (12-16).
• Find det afsnit, der passer til hvert af de fem spørgsmål.
• Skriv 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.

Eksempel (0)
0.

A

Hvorfor arbejder du som butiksassistent?

12. Hvad laver du på dit arbejde?

13. Hvordan er dine arbejdstider?

14. Har du gode kolleger?

15.

Er du glad for dit job?

16. Kan du godt lide at bo i Aarhus?
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