
Krydsord	  
Alle	  ord	  findes	  I	  teksten	  på	  sidste	  side,	  men	  skal	  indsættes	  i	  
ordbogs-‐formen.	  

Name:________________________	  
	  

Date:________________________	  
	  

	  

	  

Manden,	  konen	  og	  hørelsen	  (fej	  først	  foran	  egen	  dør)	  
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Across:	   Down:	  
2	  -‐	  (sub)	  distance;	  spænd;	  mellemrum;	  
interval	  
3	  -‐	  (adj)	  uartig;	  fræk;	  afskyelig;	  
antipatisk;	  arg;	  frastødende;	  fæl;	  grim;	  
infam;	  kvalmende;	  led;	  modbydelig;	  
odiøs;	  ond;	  styg;	  usympatisk;	  
usømmelig	  
5	  -‐	  (sub)	  høreevne;	  høresans;	  lydhørhed	  
6	  -‐	  (verb)	  alarmere;	  kalde;	  praje;	  
påkalde;	  tilkalde;	  brøle;	  hvæse;	  skrige;	  
skråle	  
8	  -‐	  (sub)	  helbreder;	  cand.med.;	  doktor;	  
kirurg;	  mediciner	  
9	  -‐	  (verb)	  arrivere;	  indfinde	  sig;	  indløbe;	  
indtræffe;	  entre;	  indmarchere;	  indtage	  
11	  -‐	  (verb)	  stamme	  
12	  -‐	  (adj)	  kompakt;	  i	  nærheden	  af;	  nær	  
13	  -‐	  (verb)	  dreje	  
14	  -‐	  (sub)	  forespørgsel	  
16	  -‐	  (sub)	  hustru;	  viv;	  ægteviv;	  frue	  
19	  -‐	  (sub)	  middagsmad	  
21	  -‐	  (sub)	  adresse;	  bopæl;	  
bestemmelsessted;	  kvarter;	  logi	  
	  

1	  -‐	  (pron)	  ikke	  nogen;	  ikke	  noget	  
2	  -‐	  (sub)	  anstrøg;	  antydning;	  snert;	  
afskygning;	  iblanding;	  skær;	  stænk;	  
touch	  
3	  -‐	  (verb)	  søge;	  interviewe;	  afæske;	  
quizze;	  høre	  
4	  -‐	  (sub)	  besvær;	  besværlighed;	  
vanskelighed	  
5	  -‐	  (verb)	  fatte;	  forstå	  
7	  -‐	  (verb)	  brokke	  sig;	  gøre	  vrøvl;	  give	  
ondt	  af	  sig;	  kværulere;	  besvære	  sig;	  
kny;	  angre;	  begræde;	  fortryde;	  ærgre	  
8	  -‐	  (adj)	  en	  smule;	  en	  kende	  
10	  -‐	  (verb)	  sætte;	  anbringe;	  placere;	  
deponere;	  flytte;	  gøre	  af;	  ilægge;	  
indlægge;	  installere;	  lejre;	  lægge;	  
opstille;	  opsætte;	  plante;	  rangere	  
14	  -‐	  (verb)	  øjne;	  skue;	  bemærke;	  
betragte	  
15	  -‐	  (verb)	  repetere;	  blive	  ved;	  
fortsætte;	  genoptage	  
17	  -‐	  (verb)	  afprøve;	  efterprøve;	  
eksperimentere;	  forsøge;	  probere;	  
prøve;	  revidere;	  søge	  
18	  -‐	  (sub)	  husbond;	  Adam;	  fyr;	  gemal;	  
gom;	  livsledsager	  
20	  -‐	  (sub)	  løsning;	  replik;	  ripost	  
	  

	  
	  



Adverbium	  =	  biord	  

Min	  kone	  har	  problemer	  med	  hørelsen	  (fej	  først	  foran	  egen	  dør!)	  

En	  mand	  kommer	  op	  til	  lægen	  og	  beklager	  sig:	  	  "Min	  kone	  har	  problemer	  med	  hørelsen."	  	  
Lægen:	  "Hvor	  slemt	  er	  det?"	  	  
Manden:	  "Jeg	  har	  ingen	  anelse.	  Hun	  kan	  bare	  ikke	  høre	  mig."	  	  
Lægen:	  "Så	  må	  du	  teste	  hende.	  Stil	  dig	  10	  meter	  fra	  hende	  og	  	  
spørg	  om	  et	  eller	  andet.	  Hvis	  hun	  ikke	  hører	  dig,	  så	  gå	  lidt	  tættere	  på	  og	  gentag	  
spørgsmålet.	  Sådan	  bliver	  du	  ved	  indtil	  hun	  kan	  høre	  dig.	  Så	  ved	  vi	  hvor	  slemt	  det	  er."	  	  

Da	  manden	  kommer	  hjem	  ser	  han	  at	  konen	  står	  og	  hakker	  grøntsager	  til	  aftensmad.	  	  
Han	  stiller	  sig	  10	  meter	  fra	  hende	  og	  siger:	  	  
"Hvad	  skal	  vi	  have	  at	  spise?"	  	  
Intet	  svar.	  	  
Fra	  7	  meters	  afstand:	  Heller	  intet	  svar.	  	  
Fra	  5	  meters	  afstand:	  Stadig	  intet	  svar.	  	  
Til	  sidst	  står	  han	  helt	  op	  ad	  hende	  og	  spørger	  igen:	  	  
"Hvad	  skal	  vi	  have	  at	  spise?"	  	  
Hun	  vender	  sig	  om	  og	  råber:	  "For	  FJERDE	  gang	  -‐	  OKSEMØRBRAD!"	  
 

 
	  
Substantiv	  =	  navneord	   Verbum	  =	  udsagnsord	   Adjektiv	  =	  tillægsord	  

En	  mand	  kommer	  op	  til	  lægen	  og	  beklager	  sig:	  “Min	  kone	  har	  problemer	  med	  hørelsen.”	  
Lægen:	  “Hvor	  slemt	  er	  det?	  “	  
Manden:	  	  Jeg	  HAR	  ingen	  anelse.	  Hun	  kan	  bare	  ikke	  høre	  mig.”	  
	  Lægen:	  “Så	  må	  du	  teste	  hende.	  Stil	  dig	  10	  meter	  fra	  hende	  og	  spørg	  om	  et	  eller	  
andet.	  Hvis	  hun	  ikke	  hører	  dig,	  så	  gå	  lidt	  tættere	  på	  og	  gentag	  spørgsmålet.	  	  
Sådan	  bliver	  du	  ved	  indtil	  hun	  kan	  høre	  dig.	  Så	  ved	  vi	  hvor	  slemt	  det	  ER.	  “	  
	  
Da	  manden	  kommer	  hjem	  ser	  han	  at	  konen	  står	  og	  hakker	  grøntsager	  til	  
aftensmad.	  	  
Han	  stiller	  sig	  10	  meter	  fra	  hende	  og	  siger:	  	  
“Hvad	  skall	  vi	  have	  at	  spise?	  “	  
Intet	  svar.	  
Fra	  7	  meters	  afstand:	  Heller	  intet	  svar.	  	  
Fra	  5	  meters	  afstand:	  Stadig	  intet	  svar.	  	  
Til	  sidst	  står	  han	  helt	  op	  ad	  hende	  og	  spørger	  igen:	  	  “Hvad	  skall	  vi	  have	  at	  spise?	  “	  
	  
Hun	  vender	  sig	  om	  og	  råber:	  “For	  FJERDE	  gang,	  OKSEMØRBRAD!”	  
	  


