
Nám 2018

Endursøgn ella teknirøð
Skriva endursøgn um allan útvarpsleikin ella ger eina teknirøð, sum fortelur allan leikin.
Leggið fram fyri flokkinum.
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Leinkið til Kahoot er aftanfyri lúkuna til í dag.

13. - 16. PARTUR

19. - 24. desember
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Útvarpsleikur
Útvarpsleikur er tekstslag við serligum snildum. Hetta tekstslagið verður skrivað og framleitt til 
útvarp. Útvarpsleikurin kann vera leysur av tíð og stað og kann skifta ímillum innara og uttara 
sjónarhorn. Hann kann vera veruligur ella íspunnin ella ein blandingur av báðum. 
Snildirnar, ið verða brúktar, eru røddir, ljóð og tónleikur.  
Flytifuglar er skrivaður sum útvarpsleikur. 

Hava tit lagt til merkis snildirnar, tá ið tit hava lurtað? 
Hava tit lagt til merkis, hvussu røddirnar verða brúktar ymiskt, alt eftir umstøðunum? 
Hava tit lagt til merkis ymisk ljóð, sum hava verið brúkt sum snild? 
Hava tit lagt til merkis, hvussu tónleikurin verður brúktur?

Hugsið um allan leikin, áðrenn tit svara hesum spurningum.  
Nevnið síðan dømi, har tit halda tykkum hava lagt til merkis snildirnar.

Tema
Tema er tað, sum teksturin er um. Tað stendur ikki beinleiðis í tekstinum, hvat temað í tekstinum 
er. Vit kunnu lesa tað millum reglurnar, hugsa um tað og práta okkum fram til tað. 

Tú hevur nú hoyrt allan útvarpsleikin, Flytifuglar. Tú hevur gitt, hvat hann er um, tú hevur 
kanska undrast á okkurt, tú hevur lisið upp og nógv annað, so nú ber til at tosa um temað.  

Hvat er temað í Flytifuglar? 
Eru fleiri temu? 
Tosa við ein makkara um eitt ella fleiri temu í Flytifuglar. 
Tosið saman í flokkinum um eitt ella fleiri temu í Flytifuglar. 

Samtíðarsøga
Flytifuglar er ein samtíðarsøga. 

Hvat er ein samtíðarsøga? 
Hvørji tekin eru um, at hetta er ein samtíðarsøga? 
Skrivið 3 dømi hvør. 
Samanberið tykkara dømi í flokkinum. 
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Flytifuglar
Útvarpsleikurin eitur Flytifuglar.  

Hví man hann eita so?  
Kunnu flytifuglar vera annað enn fuglar? Hvat?  
Kunnu tit nevna nakran “flytifugl” í útvarpsleikinum? 

Flytifuglar
Veingir flúgva langa leið
Royn nú flogið, fjakka Mai!
Hava flytifuglar nakað heim?

Les ella syng eyðkennislagið og hygg at myndini. Er nakað í tekstinum og myndini, sum 
umboðar útvarpsleikin og serliga heitið Flytifuglar? 
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Spenningssøga
Søgan í Flytifuglar er ein spenningssøga.

Hvat eyðkennir eina spenningssøgu? 
Hvør hending ger, at hetta verður til eina spenningssøgu? Hetta er kveikjarin. 
Frásøgufrymilin arbeiðir við kveikjara, 1. og 2. skifti. Vísið á 1. og 2. skifti í Flytifuglar.  

Tit kunnu arbeiða saman við einum makkara og síðan tosa saman í flokkinum, hvørja 
niðurstøðu, tit eru komin til.

Kveikjari
1. skifti (nú vendist ikki aftur/point of no return)
2. skifti (hæddarpunkt)

1. skifti

Kveikjari

Byrjan Endi

2. skifti
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Hvussu eitur tjóðfuglur okkara?
Hevur tú nakrantíð hugsað um, at vit hava ein flytifugl sum tjóðfugl?
Hvussu kalla vit fuglar, sum eru í Føroyum alt árið?
Latínska heitið fyri stara er Sturnus vulgaris (faroensis). Heldur tú sum Mai, at starin hevði 
hóskað betur sum tjóðfuglur? Grundgev svar títt.

Byrjan og endi 
Hví man Mai vera skuffað, tá ið mamman ikki kemur á politistøðina eftir henni?  
“Okkurt brotnar innan í Mai” - hví man Mai kenna tað soleiðis? 
Hvussu hevur Mai tað, tá ið Jóannes sigur “dóttir mín”? 
Leikurin byrjar og endar næstan líka. Tað er tó ein munur – ein stórur munur.  
Hvør er munurin? 

Tjóðfuglurin
Í 10. parti hoyra vit, at Mai hugsar hetta:

“Hon sær ein stara. Hann situr á einum garði beint við. Hann fer á flog, og Mai hyggur at honum, 
til hann hvørvur í myrkrinum. Hann er her alt árið. Hví hava føroyingar ikki hann sum tjóðfugl? 
Heilt serligt slag er hann eisini. Men nei, føroyingar hava valt ein flytifugl sum tjóðfugl. Ein 
flytifugl, sum stingur av, bara tað er eitt sindur av frosti í luftini.”

Tey hava einki sagt við hvønn annan allan túrin. Alt, sum er hent í dag, er sum eitt ekkó í høvdinum 
á Mai. Sum ein tjúkkur greytur, sum ein filmur hon hevur sæð heldur enn nakað, hon sjálv hevur 
upplivað. Tey hava koyrt í meira enn ein hálvan tíma, men hon situr enn í jakkanum hjá Jóannesi. 
Hon hevur ballað hann rundan um seg og situr og heldur fast í ermunum. Jóannes er í berari 
skjúrtu. Man hann vera kaldur? Langljósini eru frá … og tey sígg ja nakað fram … sígg ja tey 
svørtu bráðnaðu sporini í teimum frystu fjøllunum. “Her norðuri er ofta meira kavi enn í Havn.”  
Tað hevur hon mangan hoyrt Jóannes siga … Jóannes …

Tey hava einki sagt við hvønn annan allan túrin. Alt, sum er hent í dag, er sum eitt ekkó í høvdinum 
á Mai. Sum ein tjúkkur greytur, sum ein filmur hon hevur sæð heldur enn nakað, hon sjálv hevur 
upplivað. Tey hava koyrt í meira enn ein hálvan tíma, men hon situr enn í jakkanum hjá Jóannesi. 
Hon hevur ballað hann rundan um seg og situr og heldur fast í ermunum. Jóannes er í berari 
skjúrtu. Man hann vera kaldur? Langljósini eru frá … og tey sígg ja nakað fram … sígg ja tey 
svørtu bráðnaðu sporini í teimum frystu fjøllunum. “Her norðuri er ofta meira kavi enn í Havn.”  
Tað hevur hon mangan hoyrt Jóannes siga … Jóannes … pápi hennara.
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Byrjan

Endi 
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Heimasíða
Í 7. parti gjørdu tit heimasíðu til tilfarið hjá tykkum. Í onkrum pørtum hava tit fingið uppskot 
um at leggja tilfar á heimasíðuna.

Leggið alt tilfarið, sum tit hava gjørt, á heimasíðuna.
Kannið heimasíðuna. Er hon, sum hon skal vera ella kann okkurt gerast betri? 
Snøggið hana, um tørvur er á tí.
Tit kunnu vita, um onkur annar flokkur hevur gjørt heimasíðu, so kunnu tit samanbera 
tykkara heimasíður.
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Hasji til 4 fólk
Tilfar
500 g av malnum oksakjøti 
1 stóran leyk 
1 purru 
3 stórar gularøtur 
50 g av tomatpuré 
1 spsk av søtari kilisós 
3 dl av køldum vatni 

Mannagongd
Sker leyk og purru smátt.  
Rív gularøturnar fínt. 
Brúnka kjøtið sum ein stóran búff, og skil tað 
síðan sundur. 
Leykur og purra verður latið í kjøtið, lat 
smákóka í 5 min. 
Stoyt vatnið í.  
Rivnu gularøturnar verða latnar í kjøtið saman 
við tomatpuré og søtari kilisós. 
Kóka við lítlum hita í hálvan tíma. 
  
Hav rís aftur við.

Hasji


