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Anden del

Ret skiltene
Der er fejl på alle disse skilte.
Udfyld de tilsvarende skilte nedenunder så teksten bliver korrekt.
(Skriv med store og små bogstaver som skiltene viser).
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Rigtig form
lndsæt den rigtige form af ordet irritere.

Hvis du 'vrrlere mig igen, går jeghjem.

.\
Han blev ved med al tYr l)en<- hende.

Det er at han altid har ret.

Nu skal du ikke 1y71\eYe mig længere.
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Hun ivr\V mig altid når jeg sidder og læser.



Ret en e-mail

Da Nina havde fået stjålet sit telt på Roskilde Festival, skrev hun en e-mail til sine forældre.
Stavekontrollen reagerede på de ord der er fremhævet iteksten. 

;

Hej far og mor
Hjælp, hjælp! Da jeg kom fra _\plqp$ i aftes, var mit telt stjålet. Først 

-trode 
jeg at jeg var

gået forkert, men det var j"g 
4-_"_q-t_*.1.g_ 

ikke. Telt, sove pose , tøj og mad var stjålet. Alt var

bare væk. Jeg blev bange og grad, men var også p..oggerp vred og sur. Først spurte jeg alle

mine naboer om de havde set noget, men de havde også været henne får at hører Joe

Cocker. Det var alle tiders, men den gode stemning var bare væk sammen med teltet.

Men Peter hjalp mig. Vi gik ned tilJestiv_alp_g_lilig! som fortalte hvordan jeg skulle

anmelde tyveriet. Det var ikke første gang de oplevet at alt var væk. jeg havde heldigvis
min pung med penge og_t_o_g!il_q!

Jeg har ringet til jer flere gange, men der var ingen der svaret.

Knus

Nina

Skriv nedenunder en form der er rigtig i sammenhængen.
Husk at stavekontrollen ikke er fejlfri, og at den også kan reagere på ord der er korrekt stavet.

kg.+.q.q$, konkret, koncert

-tpdg, tråde, troede, trodse, trolde, trone, trosse, trods, tordne

-4.g-tyætg, 
desværre

pggggtgr pokkers, pogens

.f e.q_ti"e_I"p.g_lit'4

.I-o-sb-1lel

Men der er også fejl i brevet som stavekontrollen ikke har opdaget.
Find dem, og skriv ordene i en form der er rigtig i sammenhængen.
Skriv alle ord med lille.
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