Georg Müller

SR P3 Circus Kiev 2008-12-30: hörförståelseuppgifter
http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_p3_cirkus_kiev_081230060116.mp3
Obs! Circus Kiev är ett svenskt humorprogram!
Klass 8c presenterar ett alternativt åtgärdspaket för finanskrisen (03:00 – 04:00)
Anteckna minst fem förslag!
kedjebrev: alla på jorden skänker en krona; alla säljer dubbelt så många kokosbollar och
salamikorvar; alla länder börjar importera från Kuba; vi slutar köpa kaffe och sätter in
pengarna på banken istället så kan alla dricka läsk; vi gör pengar av aluminium för att
kunna återanvända läskburkar, vi testar planekonomi ett år; vi sänker räntan och
arbetslösheten; Jonas' pappa kan hjälpa honom med tofsen; vi höjer priset på bingolotto;
vi börjar sälja jultidningarna i augusti; vi utmanar klass 8b att samla in lika mycket pengar
som vi har gjort
Anstellningsintervjun (05:30 – 08:10)
Vilket jobb handlar intervjun om? projektledare
Vilka jobb har den intervjuade tidigare "haft" resp. "gjort"? Anteckna minst fem jobb eller
ställen!
webbansvarig, pizzabagare, cykelbud, sångpedagog, jurist, arkivarie, pastor,
supporttekniker
Vad skulle hända om riksdagen jobbade i en skolmiljö? (15:22 – 18:16)
Glosor: ledamot -- Abgeordnete(r); herr/fru talman -- Herr/Frau Parlamentspräsident(in); proposition -- Antrag, Vorlage (polt.)

Hur många ledamöter har kommit? tre
Vad ska dagens debatt avhandla? kärnkraftsfrågan, regeringens proposition angående
tullar mot Turkiet, gasledningen i Östersjön
Julmys på kontoret, del 1 (31:55 – 34:44)
Glosor: mys ~ Gemütlichkeit

Vem är Lars? chefen
Vilka "olika" slags mys har de där? glöggmys, pepparkaksmys
Telefonkonferensen med Mexico – vad hände? Lisa minns ingenting eftersom hon hade
druckit två glögg innan hon ringde samtalet – men åtminstone minns hon att hon pratade
spanska mycket bra och flytande.
Julmys på kontoret, del 2 (38:15 – 41:05)
Varför gick inbrottslarmet? Paula hade vaknat upp i materialförrådet
Vad kommer det att kosta? ca. 4000 – 7000 kr
Vad gjorde Stefan med datorerna? Han råkade formatera alla datorer
Hur ska situationen förbättras, vilka problemlösningsförslag görs? Anteckna minst tre
idéer!
inte glöggmys både på förmiddagar och på eftermiddagar; gå ner från starkvinsglögg till
vinglögg på förmiddagarna och dricker starkvinsglögg bara på eftermiddagarna; bara
använda små koppar istället för stora kaffemuggar, alternativt medelstora koppar; motbok *
med små glöggstämplar

* http://sv.wikipedia.org/wiki/Motbok
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