
Besvar følgende ved at skrive navnet på den person som passer bedst til udsagnet.

Hvem ville have størst chance for at kunne være blevet...
• statsminister
• rocksanger
• skuespiller
• fodboldspiller
• basketstjerne
• danser
• topmodel
• cirkusartist
• den nye Bill Gates
• HA Rocker
• medlem af Mensa
• hjemmegående husmor
• gartner
• bondemand
• gift med kronprins frederik
• giftet sig til penge

Hvem troede du, var den første, der ville...
• blive gift
• få børn
• købe fast ejendom
• stifte eget firma

Hvem var den største...
• flirt/player?
• klovn

Hvem blev oftest ...
• sendt uden for døren
• banket af de ældre elever
• ekstremt sur og mistede besindelsen

Hvem havde ...
• den pæneste håndskrift
• det pæneste hår
• det bedste legetøj
• den bedste humor
• det fedeste tøj

Hvem var ..
• den bedste ven mod alle
• den mest udglattende fredsstifter
• den største sladdertaske
• den bedste til computere
• den bedste til at tegne
• den bedste til matematik
• den bedste til engelsk
• den hurtigste til at løbe
• den største steg/bedste skår



  01  Arbejder som coach

  02 Blev lukket nede i en skraldespand af de “store”

  03  Er netop blevet faerdig med en mastergrad i EU-snask

  04 Har udtalt sig om Kronprinsesse Mary’s tøjstil på DR

  05 Personens navn hænger umådelig godt sammen med vedkommendes daværende adresse.

  06 Når personen “driblede” i fodbold løb vedkommende 350m ud af spille området med bolden.

  07 Har været udsendt som fisk i storebælt

  08 Så storebrorens pornofilm efter skole med sine klassekammerater

  09 Er kæreste med én fra et heavy metal band 

  10 Gik med røde gamacher med søstjerne og sneglehuse på

  11 Har boet i plejefamilie i nordsjælland

  12 Lavet Elvis Show

  13 Er blevet gift og er ved at flytte fra sin mor.

  14 Spiste sin hund, Bonzo’s hundekiks, når den skulle luftes

  15 Havde en mor, der lavede rigtig gode choko-cornflakes-kager

  16 Har læst filosofi på universitetet, men arbejder nu som skolelærer

  17 Har efter endt 5-årig uddanelse besluttet sig for at blive veterinær sygeplejerske.

  18 Har boet flere år på filippinerne

  19 Er i gang med at renovere sit badeværelse

  20 Skulle slå til en bold med en køkkenkniv, men ramte en klassekammerat.

  21 Blev far d. 6. august

  22 Hvem havde langt hår i nakken og mente selv, at han var lysår foran sin tid

  23 Har snakket med en Grønlænder, som også havde haft Lone Andersen som lærer.

  24 Har startet eget firma med salg af belgiske øl

  25 Arbejder.....hele tiden.....med bla. tøj og musik...

  26 Kunne tage tangevej på cykel uden hænder (med bump)

    

Tipskupon (Skriv vedkommendes navn på linien)



Tipskupon
01 Rikke B: Arbejder som coach 
02 Theis: Blev lukket nede i en skraldespand af de “store”

03 Kalle: er netop blevet faerdig med en mastergrad i EU-snask

04 Anne: Har udtalt sig om Kronprinsesse Mary’s tøjstil på DR

05 Bo: Personens navn hænger umådelig godt sammen med vedkommendes daværende adresse.

06 Lasse: Når personen “driblede” i fodbold løb vedkommende 350m ud af spille området med bolden.

07 Martin B: Har været udsendt som fisk i storebælt

08 Jeppe: Så storebrorens pornofilm efter skole med sine klassekammerater

09 Mette V: Er kæreste med én fra et heavy metal band

10 Nina: Gik med røde gamacher med søstjerne og sneglehuse på

11 Lotte: Har boet i plejefamilie i nordsjælland

12 Jacob: Lavet Elvis Show

13 Sascha: Er blevet gift og er ved at flytte fra sin mor.

14 Trine B: Spiste sin hund, Bonzo’s hundekiks, når den skulle luftes

15 Trine S: Havde en mor, der lavede rigtig gode choko-cornflakes-kager

16 Anette: Har læst filosofi på universitetet, men arbejder nu som skolelærer

17 Lenore: Har efter endt 5-årig uddanelse besluttet sig for at blive veterinær sygeplejerske.

18 Lasse: Har boet flere år på filippinerne

19 Tommy: Er i gang med at renovere sit badeværelse

20 Christian: Skulle slå til en bold med en køkkenkniv, men ramte en klassekammerat.

21 Martin L: Blev far d. 6. august

22 Andreas: Hvem havde langt hår i nakken og mente selv, at han var lysår foran sin tid

23 Henrik I: har snakket med en Grønlænder, som også havde haft Lone Andersen som lærer.

24 Martin T: Har startet eget firma med salg af belgiske øl

25 Jan: Arbejder.....hele tiden.....med bla. tøj og musik...

26 Rikke K: Kunne tage tangevej på cykel uden hænder (med bump)

    


