TUMBA BRUK
anlägga
börja bygga något
anonym
som inte talar om sitt namn
ark
ett blad av papper
balja
ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i
bank
ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar
bark
ett lager som sitter ytterst på stammen på ett träd eller buske
barnarbete
ett arbete som ett barn gör i stället för att t.ex. gå i skolan
besluta
bestämma något, tänka ut något och sedan säga t.ex. hur det måste bli eller vara
bevis
något som visar att något är sant
bomull
ett mjukt tyg
bruk
ett ställe där man tillverkar t.ex. glas, metall eller papper
buckla
ett ställe där t.ex. metallen är böjd inåt
driva
få något att röra på sig
duk
en typ av tyg som man lägger på bord som prydnad eller som skydd
efterapning
när man gör precis samma sak som någon annan, en kopia
efterfrågan
en vilja att köpa eller skaffa sig något

enkel
lätt att förstå eller lätt att göra
fiber
en typ av tråd som finns i t.ex. växter
figur
något som har en speciell form, t.ex. en cirkel, en fyrkant eller en triangel
form
en behållare som man använder för att få ett visst utseende på något, t.ex. bröd eller kakor
färdig
som man har gjort och avslutat
förbereda
planera eller göra i ordning i förväg så att det går lättare sedan
förbjuda
bestämma att någon inte får göra något eller att något inte får finnas
förfalska
kopiera t.ex. en tavla eller en sedel och låtsas att den är äkta för att lura någon
förvaring
när man har något på ett ställe, t.ex. för att det inte skall försvinna eller förstöras
generation
ungefär 30 år eller den tid det tar för en människa att bli vuxen och få barn
hantera
sköta någon/något på ett visst sätt
historia
vetenskapen om hur människan hade det förr i tiden
hänga
sätta fast någonting upptill så att det inte rör marken
hängning
när man hänger en person i ett rep så att han/hon dör
inflation
när priserna blir högre och pengarna blir mindre värda
insättning
när man sätter in pengar på banken

kar
en stor behållare för vatten eller annan vätska
kassera
kasta bort något för att det inte längre går att använda
konkurs
när ett företag inte kan betala sina räkningar och de pengar som finns kvar
måste delas ut till dem som företaget är skyldigt pengar
konsistens
hur mjuk, hårt eller fast någonting är
koppar
en metall med brungul färg (cu)
kunskap
något som man lärt sig och vet eller kan
kvitto
ett papper där det står att man har betalat pengar för något
lag
en regel som alla i ett land måste följa
limma
sätta ihop något med lim
lin
en växt som man kan göra tyg eller olja utav
ljummen
bara lite varm
lodrät
rak och som går uppifrån och ner och inte åt vänster eller höger
manuell
som man gör med händerna
maskin
en apparat som ger kraft och driver något, t.ex. ett fartyg
material
ett ämne som man gör något av
mynt
en liten, rund bit av metall som man betalar med

otymplig
för stor eller svår att bära eller flytta
panik
en mycket stark skräck som kommer plötsligt och som gör att man inte kan
tänka klart och därför gör konstiga saker
papyrus
ett material av gräs som man skrev på i forntiden
pergament
ett skinn som man hade i rullar och skrev på förr
plåt
en tunn skiva av metall
pressa
trycka så att någonting blir platt
rapport
en beskrivning av vad som har hänt eller hur något är just nu
resultat
något som händer eller blir därför att man har gjort något tidigare
riskera
göra något som kanske leder till att man förlorar något som är värdefullt
rusa
gå mycket fort eller springa
sedel
ett papper som man kan betala med
sil
ett redskap med många små hål i som man använder för att ta bort klumpar
skräp
saker som man har använt och inte längre vill spara, t.ex. papper
slät
jämn och platt
speciell
som man har bestämt ska vara på ett visst sätt
tillverka
göra saker, t.ex. i en fabrik

torka
göra något torrt
transportera
skicka saker eller människor med t.ex. tåg, båt eller flyg
täckning
tillräckligt med pengar på ett konto
uppstå
plötsligt komma eller börja
utbildning
kurser och träning t.ex. för ett yrke
utbryta
börja plötsligt
välling
en typ av ljus soppa på mjöl eller gryn som man kokar tillsammans med vatten
å
en ström av vatten som rinner ganska långsamt i naturen
återanvända
använda något en gång till, t.ex. gamla flaskor eller förpackningar
återvinning
när man gör något nytt av det som man redan använt, t.ex. tidningspapper eller glas
ägare
en person som har eller äger något
överföra
flytta något till ett annat ställe
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