
Træningsopgaver

Oversæt til engelsk. Brug ordbogen til de ord, du ikke kender.

1.

Mine forældre har købt et hus ved stranden. Det tager en halv time* at køre til huset. Det er

gammelt og forfaldent. Vi må bruge* en masse tid på at reparere* det. Min bror skal* male

væggene og jeg skalx hjælpe ham. Min far skalx repareretaget, og min mor skals male køkkenet.

Vi købte huset afx en gammel mand. Han havde ejet huset i* mange år. Træerne på grunden er

meget gamle. De er gode at klatre i. Fuglene laver reder i de høje træer. Når vi har arbejdet etpar
timer, Iøber vi ned til vandet (for) at badex. Det er dejligt, men koldt.
Gloser:
en halv time: half an hour; bruge (her): spend; på at reparere: repairing; skal (her): is going to; af (her): froq i (her):

for; for at bade: to take a swim

)
Hele* klassen skalx til England i morgen. Turen skalx vare 8 dage. Alle eleveme har arbejdet

hele vinteren (for) at få penge til turen. De har hjulpet gamle mennesker med havearbejde.

Nogle* har arbejdet i supermarkeder. Turen koster 2.000 l«. Hver* af dem har 1.000 kr. (i)
lommepenge. Det er ikke billigt at bo i London. Der er mange fristelser* i forretningerne. London

har mange flotte stormagasiner. Det største* er Harrods, det sjovestex er Fortnum & Mason.

Dette stormagasin er meget gammeldags.
Closer:
hele: the whole; skal (her): is going to: nogle: some; hver: eacft fristelser: temptations; største: biggest one;

sjoveste: funniest one

3.

Det vil snart blive* vanskeligt at købe indx i en lille forretring. Det er svært for de små

købmandsforrehringer at klare sigx i konkurrencen* med de store discountbutikker.

Varerne i disse butikker er så billige, atkøbmænd sommetider køber deres varer i disse butikker i
stedet for hos* en grossistx. En grossist sælger ikke varer til forbrugemex, men kun til købmænd.

Nu kan manx se en ny type forretninger i udkanten afr byeme. De ser ud som hangarer. De er

enorne, og deres udvalg* af varer er enormt.
Gloser:
blive (her): be; købe ind: shop; klare sig: manage: konkurrence: competition; i stedet for hos: instead of al grossist:

wholesale dealer; forbruger: consumer; nu kan man: now you can; i udkanten af: in the outskirts of; udvalg: range
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