Hvor i tids- og stedsbisætninger
Man bruger hvor som relativpronomen, både til at beskrive tid og sted og situation:
• Der er dage, hvor jeg ikke er perfekt
• I Grækenland, hvor vejret er noget varmere end her, kan man dyrke appelsiner.
• Et ægteskab, hvor konen tjener mest, holder ikke.
Lav tids- og stedsbisætninger:
I 1982 købte jeg en brugt hund. Hunde var meget billige i 1982.
Hunden sov i skabet. Jeg havde mine gummisko i skabet.
Den sommer blev jeg meget syg. Jeg var på ferie i Grækenland.
Der var mange gode restauranter i den lille by. Vi boede i den.
Han arbejdede som gigolo i den periode. Han tjente godt.
Der var spor i sandet. Dér havde han stået.
Vi besøgte Assistents Kirkegård. H.C. Andersen ligger begravet på Assistents.

Vi kiggede ned mellem de røde pølser. Pølsemanden påstod at han havde fundet en
uhyggelig mutant mellem dem.

Fredag eftermiddag kiggede vi altid ind ad vinduet. Gymnastiklærerinden plejede at
barbere sine lange ben fredag eftermiddag.

Hvor i tids- og stedsbisætninger
Gør sætningerne færdige:
1962, det var det år, hvor
Jeg ønsker dig hen, hvor
Der havde været en lang periode, hvor
Jeg mødte ham i den lille by, hvor
I Odense kan man se det hus, hvor
Fastelavn er en fest, hvor
Kan du huske den ferie, hvor
Han er altid fuld den dag, hvor
Ned i den mørke kælder har jeg en hemmelig kiste, hvor
Der er et sted i ZOO, hvor
Mænd burde lære at slå brættet op på toiletter, hvor
14/11, er det en særlig dag? Nåh jo, det er den dag, hvor
Hendes mand kom ind i soveværelset lige netop i det sekund, hvor

Gør sætningerne færdige med da, når eller hvor
1. Jeg mødte ham engang det år,
2. Jeg håber, jeg møder hende en dag,
3. Min far slog mig tit,
4. Mine naboer holdt en vild saunafest,
5. Rektor kiggede ind i klassen lige i det sekund,
6. 2011? Var det ikke det år,
7. Kig forbi en dag
8. Jeg kan huske en dag,
9. Kan du huske det store slagsmål,
10. Jeg drikker altid te,
11. Der var gået en uge,
12. 50´erne var en kedelig periode,
13. Jeg vil aldrig glemme den dag,
14. Kan du huske en jul,
15. Hvad sagde din kone,

