Vad har du gjort på semestern?

 Joanna, vad har du gjort på din semester?
 Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att
planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med semestern i
år, 
i och med att
min man slutade sina studier och vi visste inte om
han skulle jobba eller vara ledig och så… så det blev lite spontant.
 Okej, lite spontant.
 Men det blev lyckat i alla fall. Vi var och besökte några storstäder i
Europa och hälsade på kompisar och släktingar. Vi hade lite
solsemester
i Ungern också.
 Åh, det låter underbart. Det låter som att ni h
ann väldigt mycket
,
ändå.
 Ja, det stämmer. Vi flög 
fem gånger på två veckor
.
 Wow! Det måste vara rekord!
 Inte så 
miljövänligt
kanske men …
 Nej…
 Så kan det bli när man inte har tid att planera ordentligt.
 Visst!
 Men det var trevligt, och jag t
og bara tre veckors semester
och så
sparar jag två veckor till hösten eller vintern…

 Smart!
 … när det är 
ruggigt
och kallt här i Sverige.
 Ja men så var det här i juli, faktiskt. Det regnade mest…
 Ja.
 Så det var bra att ni reste bort. Men vilka städer besökte ni?
 Vi var i Köpenhamn och i Dublin, några dagar bara. Och sen var vi
i Ungern och i Polen och hälsade på vänner och släktingar och
solade och badade också, vi var vid Balaton.
 Okej. Men ni hade med er Sebastian också, som är… tre?
 Han är två och ett halvt. Det gick jättebra. Han är så 
van vid att
resa så det var inga problem.
 Inga problem med att flyga med en tvååring?
 Nej! Det kan vi spela in en podd om, att resa med småbarn, jag har
många tips.
 Mm.
 Själv då?
 Ja, jag har inte haft så jättemycket semester heller. Jag tycker
faktiskt om att vara i Stockholm under sommaren.
 Ja, det är jättefint. Jag håller med.
 Och jag har jobbat sommarkurs. Det är trevligt. Men jag har 
hunnit
med två resor
. Först var jag i New York en vecka och det var
underbart. En jättestor stad och 
man kände sig som i en film
,
verkligen hela tiden.
 Mm. Var det första gången du var där?

 Ja, det var första gången och …
 Tänker du åka tillbaka nån gång?
 Ja, först så tänkte jag: “nej, aldrig tillbaka”. Alltså allt är så stort, det
är så stort, det är så 
bullrigt
och det är så mycket folk men nu, när
det har lagt sig
så börjar jag faktiskt 
längta tillbaka
. Lite grann. Och
det är så mycket att se där också.
 Man 
hinner nog inte med allt 
på en vecka.
 En vecka räcker nog för att se de största liksom 
höjdpunkterna
. Så
det var den resan och sen så var jag en vecka hos mina föräldrar
som bor i Polen och de har ett 
sommarställe
som ligger nära havet.
 Härligt!
 Och det är lite speciellt eftersom det inte finns el. Eller jo, el finns
det, men det finns ingen riktig toalett och det finns inget internet.
 Det låter inte så lockande
.
 Nej, det är lite vilt, om man säger så. Så att vi var där, och det var
underbart. Man kan verkligen 
koppla bort
allt.
 Och det förstår jag. Man kan k
oppla av ordentligt
.
 Ja, visst. Så att det var 
brasa
, det var långa promenader på
stranden, 
solnedgångar
, vi pratade…
 Var det bra väder?
 Ja, vi hade tur. Det var varmt men inte för varmt. Man kunde bada i
havet. Jag var nära mina föräldrar så vi pratade jättemycket. Det
var faktiskt fint, det var bra.
 Det låter härligt!

 Men då är vi båda 
laddade
nu...
 Ja, verkligen.
 ...inför den här terminen. Kul!

Hörförståelse - rätt eller fel?
1. Joannas semester var välplanerad.
2. Hennes familj reste med flyg flera gånger under semestern.
3. Vädret i Sverige var bra i juli.
4. Sebastian är 3 år gammal.
5. Det var Sebastians första resa.
6. Anika gillar att vara i Sverige på sommaren.
7. Anika tänker aldrig åka tillbaka till New York.
8. Anika bodde lyxigt på semestern i Polen.
9. Anika och Joanna har lust och energi att börja jobba igen.

Nya ord och fraser
i och med att

eftersom

solsemester

semester i ett varmt och soligt land då man
solar och badar

miljövänligt

bra för naturen; ekologiskt

hinna göra mycket

när tiden räcker till att göra mycket

att ta semester

ha semester

att göra något + på + tid

t.ex. Jag badade bara fem gånger på hela
sommaren.
Jag har läst ut boken på en kväll.

ruggigt

kallt, obehagligt (om väder)

att vara van vid något

att bruka gör något

att känna sig som i en film uppleva något som i en film
bullrigt

högljutt, inte tyst

när det har lagt sig

när det har blivit lugnt

längta tillbaka

vilja åka tillbaka eller göra något igen

höjdpunkt

det bästa att göra eller se

sommarställe

sommarstuga

det låter inte lockande

det verkar inte roligt

koppla bort

koppla av; ta det lugnt

brasa

eld

solnedgång

när solen går ner på kvällen

att ha tur

när det går bra; t.ex. Vi hade tur med vädret
det var soligt hela veckan.
Vi hade tur  vi vann på lotteriet.

att vara laddad

att ha lust och energi att göra något

Träna mera!
Berätta vad du gjorde på din semester.

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlekl/
eller mejla till 
sfi.centrumvux@gmail.com

