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Opgave B
Skriv 1.,2. el. 3. grød udfor hver sætning. Oversæt dernæst til engelsk:

1. Anne er meget glad, da hun bespger familien Bacon igen.

2. Hun var neryøs, da hun bes@gte dem for fBrste gang.

3. Familien Bacon var den bedste familie, hun kendte.

4. De var meget rarere, end hun havde troet.

5. Også Chris og John var blevet sØdere.

6. Den smukkeste oplevelse var det nære venskab med Susan.

7. Året i South Nutfield var en lykkelig tid.

8. Hun gik på en af de bedste aftenskoler i England.

9. Hendes engelsk blev meget bedre.

10. Hun mødte en fransk fyr i skolen.

11. Hun var meget bedr@vet, da han rejste hjem.

12. England har den varmeste sofitmer i mange år.

13. Nu er Anne igen i den dejligste del af England.

14. Hun havde en lang snak med sin bedste veninde, Susan.

15. Susan kender en sød fyr, der hedder Charlie.

16. "Han er den flotteste fyr, du kan tænke dig," siger hun.

Nr. 14B

Gloser
Navneord:
aftenskole: evening course
del: part
familie: family
familien Bacon: the Bacons

fyr: guy, f'ellow
gang: time
for fprste gang: fbr the first time

oplevelse: experience
snak: talk
sommer: summer
tid: time
venskab: friendship
år: year
i mange år (her): in many years

Udsagnsord:
blev: became
var blevet: had become

gik på: attended
hedder: is called
kan: can

kender (her): knows
kendte: knew

Udsagnsord (fort,s.):

mødte: met
rejste (hjem): went (home)
tro: believe
tænke dig: imagine

Andre ord:
bedrøvet: sad

end: than
flot: dsshing
fbr at bes6ge: to visit
fransk: French
glad: glad, happy
hjem: home
igen: again
lykkelig: happy
nervøs: nervous
nær: close
også: also
rar: nice
smuk: beautiful
som (her): who
sØd: nice, sweet
varm: hot
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Der findes vejledende løsninger til oyersættelserne på denne side.
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