TRUEDE DANSKE ORD
Skriv hvad du tror, ordet betyder på linjen.

Bajads – Han var klassens bajads/________________________________
Blegsotig – Den nervøse pige sagde det blegsotigt/____________________________________
Brødflov – Den store mand var brødflov/________________________________
Charlatan – Nogle danskere mente statsministeren var en charlatan/________________________ med
hendes løfter, da mange af dem ikke blev gennemført.
Dorsk – Når han skulle lave lektier, blev han meget dorsk/_________________________________
Dosmerseddel – Når Fru Hüttemeier handler, har hun altid en dosmerseddel/________________ med.
Døgenigt – Dovne Robert var meget døgenigt/_______________________________ af natur
I dølgsmål – Surprise-partyet blev arrangeret i dølgsmål/_____________________________
Fjæle – Han prøvede at fjæle/________________________________ det for hende
Flottenhejmer – Jeppe K. er en rigtig flottenhejmer/________________________
Fløs – Jern Henrik er en rigtig fløs/________________________________

F

Forfjor – I forfjor/______________________________ blev det tyske fodboldlandshold verdensmestre.
Forsoren – Anders ”Anden” Matthesen er en forsoren/________________________________ person.
Fusentast – Mange reality-deltagere er i manges øjne nogle fusentaster/______________________
Gebommerlig – Solen er gebommerlig/___________________________, i forhold til jorden
Gelassen – Moder Teresa var en utroligt gelassen/_____________________________ person.
Halsstarrig – Han holdt halsstarrigt/____________________ fast i sit valg, og ville ikke ændre mening.
Kalas – Prinsessen ønskede sig et ordenligt kalas/_________________________________
Kanalje – Han blev hele tiden sendt op til rektor, fordi han var en rigtig kanalje/___________________
Knibsk – Gamle mennesker kan ofte være knibske/____________________ over for ny teknologi.
Knarvorn – Den gamle kontorassistent, Fru Petersen, var altid ret knarvorn/________________
Kålhøgen – Du må være kålhøgen/___________, hvis du tror du kan slå verdensrekorden i 100-meter.
Langmodig – Hvis du vil flyve til Thailand, må du være langmodig/________________

Mødig – Når læreren har været ude hele natten, er hun ofte mødig/__________ dagen efter
Negerbolle, negerkys – Om fredagen fik hun altid en negerbolle/_________________
Svanger – Hendes mave var enorm, men hun var jo også svanger/________________
Sysselsætte – For at kunne sysselsætte/___________________ folk, skal der også være arbejdspladser
Træsk – Ræve er særligt kendetegnet ved at være træske/______________ dyr.
Tvætte – I ældre tid tjente manden penge på arbejdet, og konen tvættede/_____________ tøjet.
Ufortøvet – Hvis skolen brænder, skal eleverne ufortøvet/______________ guides ud.

	
  

