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Sætningsstartere

I aften afsluttes endnu et år… 

Et nyt år er gået på held og jeg vil i aften kigge tilbage på året der gik… 

Generelt kan man sige at år 2021, var et år hvor….

I Danmark er der sket mange ting,  jeg har valgt at nævne følgende… 

År 2021 har været et godt år for Danmark, fordi… 

Nu vil jeg kaste et blik ud i verden… 

Det har været svært, at vælge hvilke begivenheder jeg ville nævne i 
min tale, da der er sket meget i verden i løbet af det sidste år… 

For mig har året 2021 været et år hvor… 

Personligt husker jeg bedst… 

Mine forventninger til næste år er… 

Mine ønsker og håb for næste år er…
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Forestil jer at:  

Kongehuset vil gerne have at flere børn fra Danmark 

kender til dem og det de laver. Mary har for nyligt været 

på besøg på skolen, og der fik hun at vide, at vi har 

tradition for at lave nytårstaler. De ønsker derfor, at høre 

jeres nytårstaler, for at få et indtryk af, hvordan I 

oplever den tid I lever i og hvilke ønsker I har for det nye 

år. 

Jeres taler bliver sendt til Kongehuset og de bedste bliver 

vist på kongehusets hjemmeside. 

  

Du kan skrive i skriveskabelonen i dette dokument. 

  

Du kan også vælge at filme din nytårstale, evt med en 

greenscreen. Se mere om hvordan man gør her: 

https://skoletubeguide.dk/nytaarstalen/ 
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Hvordan vil du starte din tale?

Hvad er der sket i verden i 2021? Udvælg 2-3 begivenheder. 

Udvælg 3 begivenheder, der er sket i Danmark i løbet af året!

Hvordan har 2021 været for dig personligt?

Hvad er dine ønsker for det nye år?
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