
Lækjarskóli  -  Annaráætlun  -  Haust 2016 
 

Önn           Haust  2016 

Deild Miðdeild 
Bekkur 5. bekkur 
Kennarar Líney Björk Ívarsdóttir og Sigurjón Friðbjörn Björnsson 
Námsgrein Tölvur og vélritun 
Námsefni Farið í verkefni í heftinu Verkefni í forritinu Word fyrir krakka (er í möppunni á 

kennaraborðinu). Ritþjálfi ( verkefnahefti fyrir þjálfun á lyklaborð tölvu). 
Kennsluvefir á holtaskoli.is þar er margt gott að finna. Ef vel gengur þá fá nemendur 
frjálst síðustu 10 mínúturnar. 

Námsmat  
Stundafjöldi  1 tími á viku 
Heimanám  
Markmið:   

 
VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 

1. 
 

22.-26.  ágúst 

 22. ágúst – skólasetning 
Búa til þrjár möppur. Klippa, líma, sögur, æfingar. 
Sumir eiga síðan í fyrra (4.bekk) 
Leturgerðir, leturstærð, feitletra, skáletra og undirstrika. 
Búa til kassa, dálkahnappur (tap) og prentskoða. 
Skrautskrift og rammi. 
Merki og númer 
Áherslupenni og broskallar. 
Skrautrammar (Borders and shading) 
Teiknimyndir (Clip art) upprifjun á þessum atriðum sem 
þau lærðu í 4. bekk.   

 

2. 
 

29. ágúst – 2. 
sept. 

Búa til þrjár möppur. Klippa, líma, sögur, æfingar. 
Sumir eiga síðan í fyrra (4.bekk) 
Leturgerðir, leturstærð, feitletra, skáletra og undirstrika. 
Búa til kassa, dálkahnappur (tap) og prentskoða. 
Skrautskrift og rammi. 
Merki og númer 
Áherslupenni og broskallar. 
Skrautrammar (Borders and shading) 
Teiknimyndir (Clip art) upprifjun á þessum atriðum sem 
þau lærðu í 4. bekk.   

 

3. 
 

        5. - 9. sept.  

8. sept – alþjóðadagur læsis 
Búa til þrjár möppur. Klippa, líma, sögur, æfingar. 
Sumir eiga síðan í fyrra (4.bekk) 
Leturgerðir, leturstærð, feitletra, skáletra og undirstrika. 
Búa til kassa, dálkahnappur (tap) og prentskoða. 
Skrautskrift og rammi. 
Merki og númer 
Áherslupenni og broskallar. 
Skrautrammar (Borders and shading) 
Teiknimyndir (Clip art) upprifjun á þessum atriðum sem 
þau lærðu í 4. bekk.   

 

                4. 
 
        12.-16.  sept. 

16. sept. – dagur íslenskrar náttúru  
Búa til þrjár möppur. Klippa, líma, sögur, æfingar. 
Sumir eiga síðan í fyrra (4.bekk) 
Leturgerðir, leturstærð, feitletra, skáletra og undirstrika. 

 



Búa til kassa, dálkahnappur (tap) og prentskoða. 
Skrautskrift og rammi. 
Merki og númer 
Áherslupenni og broskallar. 
Skrautrammar (Borders and shading) 
Teiknimyndir (Clip art) upprifjun á þessum atriðum sem 
þau lærðu í 4. bekk.   

5. 
 

       19.-23. sept.  

Lestrarsprettur hefst. 
22. – samræmd próf – íslenska í 7. bekk 
                                    stærðfræði í 7. Bekk 
Opna æfingamöppuna sína og vinna æfingar úr bókinni, 
Ritþjálfi. Byrja á byrjun og halda áfram eins langt og þau 
komast. 

 

6. 
 

26.- 30. sept. 

 
26. sept. evrópskur tungumáladagur 
28. sept. SKIPULAGSDAGUR 
29. sept. samræmd próf – íslenska í 4. bekk 
                                           Stærðfræði í 4. bekk 
28. sept. Skipulagsdagur 
Form bls. 10 

 

  7.  
 

3. okt.-7. okt. 
 

5. okt. alþjóðadagur kennara 
7. okt. lestrarspretti lokið 
Opna æfingamöppuna sína og vinna æfingar úr bókinni, 
Ritþjálfi. Byrja á byrjun og halda áfram eins langt og þau 
komast. 

 

8. 
 

10.-14. okt. 
 

10.-14. október, forráðamenn nemenda í Lækjarskóla 
 Klippa, líma og afrita bls. 11 

 

9. 
17.-21. okt.  

 

20. og 21.. okt. vetrarfrí í Lækjarskóla 
Mynd og saga (Clip art) bls. 12 
Halda áfram með söguna sína eða gera aðra. 

 

10. 
24.-28. okt. 

 

Opna æfingamöppuna sína og vinna æfingar úr bókinni, 
Ritþjálfi. Byrja á byrjun og halda áfram eins langt og þau 
komast. 

 

11. 
31. okt.-4. nóv.  

 

Töflur bls. 13  

12. 
7.-11. nóv.  

 

8. nóv. baráttudagur gegn einelti 
Töflur bls. 13 

 

                13. 
14.-18. nóv. 

16. nóv. dagur íslenskrar tungu – 
Myndir sóttar á netið og form (hugsanablaðra) bls. 14 
Halda áfram með söguna sína eða gera aðra. 
 

 

14. 
21.-25. nóv. 

 

21. skipulagsdagur í Lækjarskóla 
Teiknað með paint og skeytt í skjal bls. 15 
Halda áfram með söguna sína eða gera aðra 

 

15. 
28. –nóv.-2. des. 

1. des. Ísland fullvalda ríki 1918 
3. des. piparkökudagur Foreldrafélags Lækjarskóla 
Klippa, líma og afrita efni af netinu bls. 16 

 
 

16. 
5.-9. des. 

 

Opna æfingamöppuna sína og vinna æfingar úr bókinni, 
Ritþjálfi. Byrja á byrjun og halda áfram eins langt og þau 
komast. 

 



                 17. 
12.-16. des. 

Meira um að sækja efni af netinu og flytja yfir í 
ritvinnsluskjal 
 

 

18. 
19.- 20. des.  

20. des. litlu jólin 
Jólatími 

 

19. 
 4. jan.-6. jan. 

 
4. janúar skipulagsdagur 
6. janúar – þrettándinn 
Upprifjun 

 

20.  
9.-13. jan  

12. janúar annaskipti 
Upprifjun 

 
 

16.-20. jan. 16. janúar – NÝ ÖNN Í LÆKJARSKÓLA  
 
Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 
 
 
 

 
Dagsetning 

18. ágúst 2016 
 
 

 
 
 
 
 


