
                                                                                                                    
 

Tegntonser – sætninger uden tegn 
 

Vi skulle aflevere stil i dag så jeg cyklede hjem efter 
min aflevering som jeg havde glemt så hurtigt jeg 
kunne i frikvarteret ellers ville det tælle som ikke 
afleveret da jeg var halvvejs punkterede min cykel 
så jeg måtte løbe resten af vejen 
                                                    
 
 
                                                        

Jeg kan lide rigtig meget musik men jeg er specielt 
stor fan af Gilli og skal til koncert med ham på 
lørdag i Lille Vega jeg skal af sted med min bedste 
veninde og jeg tror det bliver rigtig sjovt det er 
første gang jeg har fået lov til at tage til koncert 
uden mine forældre 
 
                                                        

Min far elsker at løbe og i søndags hvor det var 
hans tur til at beslutte en familieaktivitet bestemte 
han at hele familien skulle i skoven og løbe først 
syntes jeg at det var den værste idé han længe 
havde haft men da vi kom der ud havde han 
forberedt en rute hvor vi skulle løbe efter farvede 
bånd gennem hele skoven jeg kan ikke løbe særlig 
langt normalt men på denne her tur overhalede 
jeg både min bror og min mor op og ned af 
bakkerne 
                                                   
 
 
                                                      

Ude i skoven var en lille pige ude at lege Hun hed 
Guldlok og var meget nysgerrig da hun så 
bjørnenes hus bankede hun på døren men da der 
ikke var nogen der åbnede hoppede hun ind af 
vinduet da hun så skålene med grød blev 
hun pludselig forfærdelig sulten først smagte hun 
på grøden i den store skål men den var for varm så 
smagte hun på grøden i den mellemstore skål men 
den var for kold så smagte hun på grøden i den lille 
skål og udbrød den er lige tilpas 
hun spiste hurtigt al grøden  

                                                        

Når jeg flytter hjemmefra vil jeg bygge mit eget 
hus den anden da var jeg ude og se min mosters 
nye hus og det var fuldstændigt faldefærdigt det 
gider jeg ikke døje med så jeg er allerede nu i gang 
med at designe mit eget hus så det bliver lige 
nøjagtig sådan som jeg vil have det og helt nyt 
 
 
 
 

Min lillebror er så doven når han kommer hjem fra 
skole han ligger bare på sofaen og laver ingenting 
det synes jeg er irriterende fordi så skal jeg tage 
opvasken alene inden mor kommer hjem hvis ikke 
opvasken er taget bliver mor helt vildt sur 
 

Dronning Magrethe holder nytårstale hvert år I år 
var det hendes 50. tale sidste år havde hun rodet 
rundt i hendes talekort således hun kom til at 
springe nogle af dem over så denne gang havde 
hun klipset dem sammen med en hæfteklamme 
desværre havde hun en tudse i halsen så hun 
hostede sig gennem hele nytårstalen 
 
 

Da min søster holdte sidste skoledag der startede 
hele klassen med at spise rundstykker hjemme ved 
os derefter tog de alle sammen udklædte op på 
skolen og kastede med flødekarameller og skød 
med vand fra vandpistoler på de andre elever de 
havde også en konkurrence hvor den elev der var 
flottest udklædt fik en præmie inden de gik ned i 
parken og hyggede sig resten af dagen 
 
 
 
 



                                                                                                                    
 

Tegntonser – sætninger uden tegn 
 

Plast plastik eller plastic mange er i tvivl om hvilket 
ord de skal vælge men ingen af ordene er 
decideret forkerte ordene beskriver nemlig alle det 
samme et syntetisk materiale som under 
forarbejdning kan blive plastisk så det kan formes 
og som kemisk er opbygget af meget store 
organiske molekyler 
 
 
 

Der er ikke noget værre end vinter der er mørkt 
hele tiden der er koldt det eneste det kan bruges 
til er at kælke hvis der en gang i mellem er sne 
men når der er sne er det det bedste så kan man 
være ude hele dagen få røde kinder og komme ind 
til boller og varm kakao  
 

I går var det min fødselsdag og jeg måtte helt selv 
bestemme hvad vi skulle have at spise til 
aftensmad så jeg valgte at vi skulle have 
McDonald’s det var min mor ikke helt tilfreds med 
men mine søskende elskede mig for det og min far 
grinte bare grunden til deres reaktioner var at 
mine forældre havde givet mig et gavekort til 
McDonald’s som jeg fik derude 
 
 

I sidste uge skulle vi lave en opgaven i skolen hvor 
vi skrev ned hvor meget vi brugte foran en skærm 
det var både fjernsyn telefon og tablet samlet set 
er jeg foran en eller flere skærme mere end ti 
timer om dagen men det er altså ikke min skyld jeg 
synes det er de sociale mediers skyld for jeg skal 
lige igennem dem alle sammen inden jeg skal sove 
og alle mine lektier skal jo også laves på 
computeren 
 
 
 

Jeg kan ikke vente til at jeg får kørekort så kan jeg 
selv bestemme hvornår jeg skal af sted og hvis det 
regner behøver jeg ikke at blive plaskvåd på cyklen 
det kan endda værre jeg bliver lidt populær hos 
pigerne hvis jeg kan tage dem med ud at køre 
selvom det er i mine forældres bil 
 
 
 
 

I weekenderne laver jeg ofte aftaler med mine 
veninder så sover vi hos hinanden hvor vi lægger 
make up og snakker om drenge mens vi hører det 
nyeste musik fra telefonen hvis vi er heldige så 
kommer min mor ned med slik og sodavand til os 
så er de andre piger misundelige på at det er min 
mor 

Jeg spiller computerspil hver gang der er tid til det 
også om natten min mor er en smule træt af at jeg 
bare sidder foran skærmen hver gang jeg er 
hjemme men det er simpelthen fordi jeg har fået 
så mange gode venner der og de er så tit online og 
spørger om jeg ikke vil spille med derfor ender det 
altid med at jeg næsten ikke sover i weekenderne 
 
 
 
 
 

Engelsk er et vigtigt sprog over det meste af 
verden på uddannelsen kommer du til at arbejde 
med sproget både det talte og det skrevne 
ud over træning i sproget får du også indsigt i 
litteratur og kultur i den engelsktalende verden fx 
De Britiske Øer USA og Australien undervisningen 
foregår på engelsk med undtagelse af 
oversættelsesopgaver du får også en grundig viden 
om samfundsforhold og historie i de 
engelsksprogede lande 
 
 

 


