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Önn           Haust  2016 

Deild Unglingadeild 
Bekkur 10. GR og 10.  
Kennarar Hrönn Arnarsdóttir , Árni Freyr Guðnason 
Námsgrein Íslenska 
Námsefni Peð á plánetunni Jörð, Sölva saga unglins, Skerpa III, Málfinnur, Skriffinnur, 

kjörbækur, þjóðsögur, ljósrit og veraldarvefurinn 
Námsmat Loturpróf, bókmenntapróf, verkefni, ritgerð og lokapróf 
Stundafjöldi  6 stundir á viku 
Heimanám Gera þarf ráð fyrir heimanámi 
Markmið:  Að nemandi geti.. 

• tjáð sig, rökstutt mál sitt og valið miðil sem hentar. 
• nýtt sér ýmsa miðla sem í boði eru og átt góð samskipti við aðra. 
• notið almenns lesturs og nái að leggja mat á hann og nýta sér í túlkun. 
• beitt algengum grunnhugtökum í bókmenntum. 
• beitt skipulögðum vinnubrögðum við ritun. 
• beitt málfræði og réttritunarreglum og valið orðaforða og málsnið við hæfi. 
• nýtt þekkingu sína á íslenskri málfræði við nám á erlendum tungumálum. 
• unnið með bókmenntir í bundnu og óbundnu máli og túlkað þær. 
• beitt helstu málfræðihugtökum í umræðum. 

 
VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 

1. 
 

22.-26.  ágúst 

 Skerpa III – lota 1. Orðflokkar, málnotkun, stafsetning, 
greinarmerkjasetning, ritun, rómantíska stefnan. 
Grasaferð / Jónas Hallgrímsson = verkefni 
Ljósrit- rómantík, nýrómantík 
Nemendur velja sér kjörbók og skrifa stuttan útdrátt 
úr hverjum 30 bls. á viku.  
Auk þess munu nemendur skila tveggja bls. ítarlegri 
kjörbókarskýrslu úr bók sem þeir hafa lesið á 
tímabilinu þann 30. nóvember 
22. ágúst - skólasetning 

Skerpa 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

2. 
 

29. ágúst – 2. 
sept. 

Skerpa III – lota 1. Orðflokkar, málnotkun, stafsetning, 
greinarmerkjasetning, ritun, rómantíska stefnan. 
Grasaferð / Jónas Hallgrímsson = verkefni - skil 
 

Skerpa 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók..  
=Foreldrar kvitta. 

3. 
 

        5. - 9. sept.  

Skerpa III – lota 1. Orðflokkar, málnotkun, stafsetning, 
greinarmerkjasetning, ritun, rómantíska stefnan. 
 
8. sept – alþjóðadagur læsis 

Skerpa 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

                4. 
 
        12.-16.  sept. 

Skerpa, próf úr lotu 1. 
Skerpa III – lota 2. Setningarfræði, málsgreinar, 
heimildavinna, raunsæisstefnan. Lesa Lilju e. H. Laxn. 
Undirbúningur fyrir ritgerðarvinnu. 
Hefja lestur á Peði á plánetunni Jörð. kaflar 1-6 Ritgerð  
- sjá leiðb. 
Skilad. 17. okt.   (3 bls. 12p letur, 1,5 línub. fyrir utan 
heimildaskrá og forsíðu) 
 
16. sept. – dagur íslenskrar náttúru  

Skerpa, próf úr lotu 1. 
Lesa Peð.. heima og 
svara spurningum 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

5. 
 

       19.-23. sept.  

Skerpa III – lota 2. Setningarfræði, málsgreinar, 
heimildavinna, raunsæisstefnan. 
Peð á plánetunni Jörð. kaflar 7-11  
Svara spurningum úr textanum Rætt um efni bókarinnar 

Skerpa 
Lesa Peð.. heima og 
svara spurningum 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 



og farið í helstu ritgerðarreglur, heimildaskr. ofl. 
Lestrarsprettur hefst. 
22. – samræmd próf – íslenska í 7. bekk 
                                    stærðfræði í 7. bekk 

úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

6. 
 

26.- 30. sept. 

Skerpa III – lota 2. Setningarfræði, málsgreinar, 
heimildavinna, raunsæisstefnan. 
Peð á plánetunni Jörð. kaflar 12-16  
 
26. sept. evrópskur tungumáladagur 
28. sept. SKIPULAGSDAGUR 
29. sept. samræmd próf – íslenska í 4. bekk 
                                           Stærðfræði í 4. bekk 
28. sept. skipulagsdagur 

Skerpa 
Lesa Peð.. heima og 
svara spurningum 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

  7.  
 

3. okt.-7. okt. 
 

Skerpa III – lota 2. Setningarfræði, málsgreinar, 
heimildavinna, raunsæisstefnan. 
 
Peð á plánetunni Jörð. kaflar 17-21  
5. okt. alþjóðadagur kennara 
7. okt. lestrarspretti lokið 
 

Skerpa 
Lesa Peð.. heima og 
svara spurningum 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

8. 
 

10.-14. okt. 
 

10.-14. október, forráðamenn nemenda í Lækjarskóla 
Skerpa, próf úr lotu 2. 
Skerpa III – lota 3. Greina og ræða einkenni so. tengsl i-
hljópv. og hljóðskipta við stafs. i/y. Uppruni og einkenni 
þjóðsagna og flökkusagna. 
Peð á plánetunni Jörð. kaflar 22-26 
Málfinnur og Skriffinnur = Sjá skv. efnisyfirliti viðeigandi 
bls.  

Skerpa 
Peð á plánetunni Jörð 
og svara spurningum 
Skerpa, próf úr lotu 2. 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

9. 
17.-21. okt.  

 

20. og 21.. okt. vetrarfrí í Lækjarskóla 
Skerpa III – lota 3. Greina og ræða einkenni so. tengsl i-
hljópv. og hljóðskipta við stafs. i/y. Uppruni og einkenni 
þjóðsagna og flökkusagna. 
Peð á plánetunni Jörð: 
Próf úr allri bókinni. 
 
Skila ritgerð fyrir vetrarfríið 
Skriffinnur 
Málfinnur = Sjá skv. efnisyfirliti viðeigandi bls. 

Skerpa 
 
Peð á plánetunni Jörð: 
Próf úr allri bókinni. 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

10. 
24.-28. okt. 

 

Skerpa III – lota 3. Greina og ræða einkenni so. tengsl i-
hljópv. og hljóðskipta við stafs. i/y. Uppruni og einkenni 
þjóðsagna og flökkusagna. 
Þjóðsögurnar: Galdraloftur og Svarta pilsið 
Málfinnur og Skriffinnur= Sjá skv. efnisyfirliti viðeigandi 
bls. 

 

Skerpa 
Peð á plánetunni Jörð 
og svara spurningum 
 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

11. 
31. okt.-4. nóv.  

 

Skerpa III – lota 3. Greina og ræða einkenni so. tengsl i-
hljópv. og hljóðskipta við stafs. i/y. Uppruni og einkenni 
þjóðsagna og flökkusagna. 
Þjóðsögurnar: Galdraloftur og Svarta pilsið 
Málfinnur og Skriffinnur= Sjá skv. efnisyfirliti við. bls. 

Skerpa  
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

12. 
7.-11. nóv.  

 

8. nóv. baráttudagur gegn einelti 
Skerpa III – lota 4. Orðhlutar, stofn no., so. og lo.  ritun 
– bókmenntahugtök.  
Skerpa: Próf úr 3. lotu 

Skerpa: Próf úr 3. lotu 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  



Málfinnur og Skriffinnur= Sjá skv. efnisyfirliti viðeigandi  
bls. 

Sölva saga unglings = Lesa alla bókina og svara sp. 

Jólapróf úr Sölva sögu og Skerpu III 

=Foreldrar kvitta. 

                13. 
14.-18. nóv. 

16. nóv. dagur íslenskrar tungu – 
  - á degi ísl. tungu munu nemendur lesa upp ljóð eftir 
Jónas fyrir bekkinn. 
Skerpa III – lota 4. Orðhlutar, stofn no., so. og lo.  ritun 
– bókmenntahugtök.  
Málfinnur og Skriffinnur= Sjá skv. efnisyfirliti viðeigandi 
bls. 

Sölva saga unglings = Lesa alla bókina og svara sp. 
Jólapróf úr Sölva sögu og Skerpu III 
 

Skerpa 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

14. 
21.-25. nóv. 

 

21. skipulagsdagur í Lækjarskóla 
Skerpa III – lota 4. Orðhlutar, stofn no., so. og lo.  ritun 
– bókmenntahugtök.  
Málfinnur og Skriffinnur= Sjá skv. efnisyfirliti viðeigandi 
bls. 

Sölva saga unglings = Lesa alla bókina og svara sp. 
Jólapróf úr Sölva sögu og Skerpu III – 4 lotur 
 

Skerpa 
Föstudagur:Skrifa útdrátt 
úr 30 bls. í 
lestrardagbók.  
=Foreldrar kvitta. 

15. 
28. –nóv.-2. des. 

1. des. Ísland fullvalda ríki 1918 
3. des. piparkökudagur Foreldrafélags Lækjarskóla 
Skerpa III – lota 4. Orðhlutar, stofn no., so. og lo.  ritun 
– bókmenntahugtök.  
Málfinnur og Skriffinnur= Sjá skv. efnisyfirliti viðeigandi 
bls. 

Sölva saga unglings = Lesa alla bókina og svara sp. 
Jólapróf úr Sölva sögu og Skerpu III – 4 lotur 

 
Skerpa 
 

16. 
5.-9. des. 

 

Skerpa III – lota 4. Orðhlutar, stofn no., so. og lo.  ritun 
– bókmenntahugtök.  
Málfinnur og Skriffinnur= Sjá skv. efnisyfirliti viðeigandi 
bls. 

Sölva saga unglings = Lesa alla bókina og svara sp. 
Jólapróf verður úr Skerpu – 4 lotur ásamt Sölva sögu.. 

Skerpa 
 

                 17. 
12.-16. des. 

Upprifjun fyrir próf. Skerpa = próf, 4 lotur 

18. 
19.- 20. des.  

20. des. litlu jólin  

19. 
 4. jan.-6. jan. 

 
Stuttmyndagerð metið til einkunnar 
4. janúar skipulagsdagur 
6. janúar - þrettándinn 

 

20.  
9.-13. jan  

12. janúar annaskipti  
 

16.-20. jan. 16. janúar – NÝ ÖNN Í LÆKJARSKÓLA  
Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 
Annareinkunn samanstendur af eftirfarandi atriðum:   
Leiðsagnarmat, símat, mat á frammistöðu, virkni í tímum, hegðun, próf, verkefnavinna, einstaklings- og 
hópavinna. 
Munnleg og skrifleg próf, kynningar og stuttmynd. 
 

18. ágúst 2016 Hrönn Arnarsdóttir og Árni Freyr Guðnason 



 


