Velkommen til Island
Velkommen til Island
Welcome to Iceland
vælkomin til ísland

Sunnulækjarskóli

Norwegian
●

●
●

Det er 635
studenter i
Sunnulækjarskola
Det er 37 klasser
på uge.
På skolen har vi
den beste
grunnskole kokken
i landet.

English

Danish
●

●
●

Det er 635
studerende i
Sunnulækjarskola
Det er 37 klasser
på uge.
vi har de beste
grunnskole kok på
landet.

●

●
●

There are 635
students in
Sunnulækjarskoli.
There are 37
classes a week.
We have the best
elementary school
chef in iceland.

Føroyskt
●

●
●

Tað eru 635
næmingar i
Sunnulækjarskóla
Tað eru 37 tímar
um vikuna.
Vit hava teir bestu
kokk i islandi

Norwegian
Dette er kart av
skolen

Danish
Dette er kort af skolen

English
Here is a map of the
school

Føroyskt
Hetta tá kort av skúli

Zelsíus
Danish

Norwegian
●

●

●

Zelsius er en
aktivitetssenter
før ungdom i
Arborg
Det er veldig
morsomt at være
der på åpen
Det er tv og
playstation og
mange av
dataspil

●

●

●

Zelzius er en
ungdomscenter
før born i Arborg
Det er meget
sjovt at være der
på åben aften og
kun chill
De har en tv og
playstation og
meget af
computerspil

English
●

●

●

Zelsius is a youth
center for kids who
live in Arborg
Its really fun to go
there on open
nights and just chill.
They also have a tv
and a playstation
and alot of video
games

Føroyskt
●

●

●

Zelsius er eitt
ungdomshús fyrir
ung,ið búgva i
Arborg.
Tad er sera stuttligt
at fara har um kvoldid
og bara hugna saer.
Har er eisini
sjonvarp,playstation
og nogv spol.

Zelsíus

Norwegian
Sport er veldig populær
i Selfoss, og de fleste
børn går til en
sport.Håndball, fotball
og turn.Det ta ikke meir
en 10 minutt at går fra
skolen.

Danish
Sport er meget normalt i
Selfoss, og de fleste
børn går til en sport.
Håndbold, fodbold og
gymnastik er de mest
normale her, og det
tager ikke mere end 10
minutter at gå fra skolen.

Selfoss

Føroyskt
Ítróttur er sera fjølmentur í
Selfossi og nógv børn her
venja okkurt. Handbóltur,
fótboltur og fimleikur eru
mest vanlig her, og tað tekur
ikki meira enn 10 minuttir at
ganga til har frá skúlanum.

English
Sports are very popular in
selfoss and most kids here
train something.
Handball,soccer and
gymnastics are most common
here and it doesnt take more
than 10 minutes to walk there
from the school.

Íslenskukennsla
Norwegian

Danish

Føroyskt

English

●

Hæ - Hei

●

Hæ - Hej

●

Hæ - Hi

●

Hæ - hey

●

Takk - Takk

●

Takk - Tak

●

takk - Thanks

●

takk - takk

●

Ég heiti - Jeg hete

●

Ég heiti - jeg hedde

●

●

Ég heiti - mítt navn
er

●

Góðan daginn God morgen

●

Góðan daginn - God
morgen

●

Ég heiti - My name
is
Góðan daginn Good day

●

Góðan daginn góðan dagin

Góða nótt-gud natt

●

Góða nótt - godnat

●

Góða nótt - Good
night

●

Góða nótt - góða nátt

Bless - Bye

●

Bless - bei

●
●

Bless- Ha det bra

●

Bless - Hej Hej
●

Ísland
Norwegian
Det er viktig at har
varm tøy på Island
fordi det er veldig kald
her. Du trenge ikke at
hav bekymring om
farlig dør.

Danish
Det er vigtig at har varm
tøj på Island fordi det er
meget kald her. Du brug
ikke at have bekymret
på farlig dyr.

English
It is important to have
warm clothes on Iceland
because it is very cold
here. You dont need to
worry about dangerous
animals attacking you
because there are none
on Iceland.

Føroyskt
Tað er vigtig at hava
heit klæðir á í Íslandi tí
tað er ræðulega kalt í
Ísland. Tu behøvist ikki
at hugsað at tað eru
farlig djór leypa á teg
har eru ongin á Íslandi.
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