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Róbinson Krúsó - Svör
bls.5___________________________________________
Spurningar af bls. 5
1. Hann hét Krúsó?
2. Hann selur vörur?
3. Þrjá syni?
4. 17 ára?
5. Nei?
6. Skip?
7. Að vera við hfnina og horfa á öll skipin?
8. Sjá mynd bls. 4 og 7.
9. Sjá mynd bls. 4 og 7.
10. Þrjú möstur.
11. Hlaða vörum á skipið?
bls.7___________________________________________
Spurningar af bls. 7
1. Hvaða lykt finnst þér góð?
2. Hvaða lykt fannst Robinson góð?
3. Hvað dreymdi Robinson um?
4. Hvaða dreymir þig um að gera?
5. Hvað gerir skipstjóri?
6. Hvert gat Róbinson farið með skipinu?
7. Vilja foreldrar Robinson leyfa honum að fara?
8. Hvenær kemur skipið heim aftur?

bls.9__________________________________________
Spurningar af bls. 9

1

Anna Guðrún Júlíudóttir 2004
1. Að hann væri farinn til London og að hann kæmi aftur eftir tvær
vikur.
2. Það var mjög gott.
bls.11___________________________________________
Spurningar af bls. 11
1. Teiknaðu þrumur og eldingar?
2. Er stundum hvasst í gamla landinu þínu?
3. Teiknaðu öldur og brim.
4. Teiknaðu öldudal og öldutopp.
bls.13___________________________________________
Spurningar af bls. 13
1. Koma þrumur og eldingar í gamla landinu þínu, oft eða sjaldan?
2. Hverju sló niður í mastrið á skipinu?
3. Hvað gerist þegar skip fer að leka?
4. Hvað gera dælurnar í skipinu?
5. Af hverju skaut skipstjórinn af byssu?

1. Það sökk
2. Að sigla björgunarbát yfir að skipi Róbinsons.
3. Nei, þeir björguðust allir.
4. Nokkrum dögum síðar.
5. Þessari hættulegu sjóferð.
6. Til að finna skip sem ætti að sigla til Hamborgar.
7. Hann hitti skipstjóra.
8. Hann var að fara til Afríku.
9. Til að komast í spennandi ævintýri.
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10. Hvað heldur þú?
11. Ekki vel. Það var svo hvasst.
12. Stór alda fyrir aftan bátinn.
13. Þeir fóru allir í sjóinn.
14. Öldurnar.
15. Hann barðist fyrir lífi sínu.
16. Hann rak hausinn í stóran stein og missti meðvitund.
17. Vegna þess að allir hinir mennirnir höfðu drukknað og hann var sá
eini sem var á lífi.
18. Á eyðieyju.
19. Villimenn eða villidýr.
20. Af því að villidýrin gætu ráðist á hann.
21. Hann sofnaði uppi í tré.
22. Hann vaknaði meðan enn var nótt.
23. Hann fór að leita að ávöxtum.
24. Hann sá máv.
25. Hann hafði veitt fisk.
26. Hann fékk sér ostrur og vatn.
27. Það var gott.
28. Lítinn helli.
29. Svo að villidýr kæmust ekki inn í hellinn hans.
30. Stórar kókoshnetur.
31. Það var kókospálmi.
32. Hann át þrjár kókoshnetur.
33. Stóra skel.
34. Kaðal.
35. Hann bleytti það í sjónum, breiddi það á stóran stein og barði það
svo með öðrum steini.
36. Hann fléttaði kaðal úr grasinu.
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37. Hann notaði tóma kókoshnetu.
38. Hann vökvaði trén.
39. Hann dró hann upp.
40. Hann vildi stækka hann.
41. Þeir voru mjúkir.
42. Hann líktist öxi.
43. Hann reif það upp og lét það þorna í sólskininu.
44. Hann bjó til rúm.
45. Hvaða dagur væri.
46. Skar í það merki á hverju kvöldi.
47. Skar í það merki í hverri viku.
48. Skar í það merki í hverjum mánuði.
49. Skar í það merki á hverju ári.
50. Hann fléttaði tösku úr kaðli.
51. Hann langaði til þess að finna meiri mat.
52. Litla plöntu með grænum ávöxtum á.
53. Lamadýr.
54. Hann tók tvo trjábúta og neri þeim saman.
55. Hrátt kjöt.
56. Það var rigning.
57. Hann var hræddur um að það kæmu fleiri eldingar.
58. Elding hafði kveikt í tré.
59. Já, hann varð vel saddur.
60. Á litlum þurrum bletti rétt við hellinn.
61. Því hann var alltaf einn.
62. Kónguló sem bjó í hellinum.
63. Hann veiddi flugur handa kóngulónni.
64. Hann fann gullmola.
65. Hann notaði skjöldinn af skjaldbökunni til að geyma það.
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66. Það var vont á bragðið.
67. Hann kastaði því á jörðina.
68. Hnýðið. Það var orðið mjúkt.
69. Kindur, kýr.
70. Hann mjólkaði lamadýrin.
71. Kálfur
72. Jörðin tók að hristast.
73. Þá skelfur jörðin.
74. Hann eyðilagðist í jarðskjálftanum.
75. Hellirinn hans var stærri eftir að Róbinson hafði borið grjótið úr
honum.
76. Hann sat allan daginn í hellinum og vann við að búa til boga, örvar
og spjót.
77. Í tvo mánuði.
78. Þá ætlaði hann að kveikja bál.
79. Lamadýrin sín og páfagaukinn sinn.
80. Nesti, spjótið sitt og bogann.
81. Hann fann hauskúpu af manni og mannabein
82. Því að hann vissi að á eyjunni voru mannætur sem höfðu étið
fangana sína.
83. Til að mannæturnar gætu ekki fundið hann.
84. Hann sá reyk frá báli.
85. Þeir dönsuðu og öskruðu hátt.
86. Þeir drápu hann og brytjuðu hann niður.
87. Hann drap mannæturnar sem eltu hann.
88. Hann tók í hönd hans og flýtti sér með honum heim í hellinn.
89. Hann var um tvírgut. Húð hans var brún, hár hans var svart og
hann var nakinn.
90. Því það var föstudagur þegar mannæturnar komu til eyjarinnar.
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91. Nei þeir urðu að læra það fyrst.
92. Það tók langan tíma.
93. Hann kunni að búa til bát.
94. Hún gekk ekki vel.
95. Já, en þeir urðu að sigla allan daginn.
96. Því það var of hættulegt.
97. Það var rok og þrumur og eldingar.
98. Frá stóru skipi skammt frá ströndinni.
99. Því nú gat hann komist heim.
100. Hann hitti svartan hund.
101. Hann hélt að þeir hefðu farið í björgunarbátana í óveðrinu og að
vindurinn hefði borið þá burt frá eyjunni.
102. Á milli tveggja kletta.
103. Því að skipið mundi brátt sökkva.
104. Þeir bjuggu til fleka úr trjám og fóru á honum út í skipið.
105.Þeir tóku skipshundinn, axir, kaðla, púður, högl, föt, hefla, sagir,
hamra, járn, mjöl, segl, nagla, skrúfur, hverfistein, byssur og fleira.
106. Í sex daga.
107. Það fór að hvessa.
108. Hann ætlaði að veiða skjaldböku.
109. Hann sá mannæturnar.
110. Þær voru með fanga.
111. Þeir gerðu árás á mannæturnar og börðust við þær þar til þær
flúðu.
112. Með sterku reipi.
113. Hann var frá Spáni.
114.Þeir drápu átta mannætur.
115. Þeir vildu komast heim til Evrópu.
116. Hún tók 22 daga.

6

Anna Guðrún Júlíudóttir 2004
117. Móðir hans var dáin en faðir hans var á lífi.
118. Hann stofnaði timburverslun með Frjádegi.
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