Hjemmekamp

Det er torsdag og Thomas og Rune sitter i kommentator-boksen på Stians soverom og kommenterer
Stians hjemmekamp. Det er et oppgjør som skal bli avgjort om noen få strakser. Det har vært en hard
uke for Stian. Vil han klare det denne gangen? Han har hatt både fiasko og suksess tidligere, men de
har troa på at han skal klare det denne gangen.
Mandagen gikk dårlig og Stian klokket inn på jobb 25 minutter bak idealtid. Tirsdagen var heller ingen
god prestasjon. Gårsdagen var så dårlig at selv moren hans ville finne det vanskelig å se noe positivt
med den kampen.
Så dagens oppgjør blir veldig spennende.
Vekkerklokka ringer og Stians kamp begynner rolig. Han ligger halvveis i fosterstilling og med beina
inni lakenposen. Klokka ringer og ringer og Stian åpner med trykke på slumre. Han slumrer mange
ganger, men til slutt setter han seg opp og begynner å kle på seg. Kommentatorene og folkemengden
jubler når han tar på seg buksa og skjorta og dette blir vist i reprise. Men i det Stian skal ta på seg
sokkene, så faller han tilbake og sovner igjen. Det sprekkes totalt! Kommentatorene er veldig skuffet
og snakker om gamle sportsresultater. De er enige om at det er fryktelig vanskelig å lykkes i dette
gamet.
Plutselig starter mobilen til Stian å ringe. Stian reiser seg og publikum brøler. Han er på vei ut av
døra! Han løper på gata, hopper over murer og har en fantastisk innsats og holdning. Det er kritisk
opp trappene og de tror kanskje han ikke klarer det, men så kommer han til siste innspurt. Han
kommer i mål akkurat når sjefen står i døra og klokka er åtte!!! Stian vant, for en seier! Denne
seieren står det stor respekt av.

Ord å lære:
En suksess –
En fiaskoEt oppgjørI forkantEn fightIdeal tid –
En prestasjonEt tap –
Et press –
En fosterstillingÅ slumreNå teller hvert sekundMine damer og herrer! Stolt som en haneEn person med viljeEn person med motHer sprekkes det! Har du sett på makan!
At det skulle ende slikEn innsatsEn finaleEt punktum-

Fotballkamp.
1. Skriv synonymer (en belastning, en bragd, et krafttak, på forhånd, et tap, en seier, en
kamp, en avslutning)
En suksess
En fiasko
Et oppgjør
I forkant

En prestasjon
Et press
En innsats
En finale

2. Hvilken setning er riktig?
Stian sitter i kommentatorboksen
Stian ligger i senga
Stian er ei jente
Det har vært en enkel uke for Stian
Det har vært en gøyal uke for Stian
Det har vært en hard uke for Stian
Dagens oppgjør blir kjedelig
Det blir ikke noe oppgjør i dag
Dagens oppgjør blir nervepirrende
«Hjemmekamp» bruker referanseramme fra en fotballkamp.
«Hjemmekamp» bruker referanseramme fra en konsert.
«Hjemmekamp» bruker referanseramme fra en skoledag.
Fosterstilling betyr at man ligger på siden med beina krøllet i sammen
Fosterstilling betyr at man står på et bein.
Fosterstilling betyr at man løper fort.
Stian sprekker når han tar på seg skjorta.
Stian sprekker når han går ut døra.
Stian sprekker når han tar på seg sokkene og faller bakover i senga.
Kommentatorene blir skuffet når Stian sprekker
Kommentatorene bli glade når Stian sprekker
Kommentatorene bryr seg ikke om at Stian sprekker
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Publikum brøler når Stian reiser seg.
Publikum buer når Stian reiser seg.
Publikum er stille når Stian reiser seg.
Stian bruker lang tid opp trappene, og kommentatorene er bekymret
for om han vil klare det.
Stian snubler i trappene
Stian tapte hjemmekampen.
Stian vant hjemmekampen.
Stians hjemmekamp ble uavgjort.
Hvilke ord får du? _ _ _ _ _ _ _

___

3. Finn ut hvilke setninger som passer sammen
At det skulle
Stolt som
Mine damer
Har du sett på
Han ligger halvveis i
Nå teller
Kommentatorene sitter i
Skriv setningen her:

makan!
kommentatorboksen.
hvert sekund.

fosterstilling.
ende slik!
og herrer
en hane
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Spørsmål
1.

Hvorfor heter kortfilmen "Hjemmekamp"?

2.

Hvilke paralleller (likheter) har filmen til en fotballkamp? NB. Det er mange! Den har også
likheter med løpekonkurranse. Hvilke?

3.

Beskriv hovedpersonen. Husk både ytre (utseende og klær) og indre (hvordan er han)

4.

Hvor er innledning- midtdel – og slutten? (start - midt - slutt).

5.

Hvordan snakker kommentatorene i filmen?

6.

Hva var lett/vanskelig å forstå?

7.

Likte du filmen? Hva gjorde den god?

Felles:

Er livet noen ganger som en fotballkamp? Eller som en løpekonkurranse? Hvordan?

