
Lækjarskóli  -  Annaráætlun  -  Haust 2016 
 

Önn           Haust  2016 

Deild Unglingadeild 
Bekkur 8. ED og MÞ 
Kennari Rannveig Jónsdóttir 
Námsgrein Myndmennt 
Námsefni Kennsluvefur Listasafns Íslands, námsefni um anatómíu og listasögu, myndir úr daglega 

lífinu og fleira. 
Námsmat Símat og sjálfsmat. 
Stundafjöldi  Tvær kennslustundir á viku í níu vikur. Samtals átján kennslustundir. 
Markmið:  Aðalnámskrá grunnskóla - greinasvið 2013   www.menntamalaraduneytid 

 
VIKA ÁÆTLUN  

1. 
 

22.-26.  ágúst 

  
SMT reglur og stofureglur kenndar/rifjaðar upp. 
Nemendur skissa hugmyndir að andlitum í litla skissubók. 
22. ágúst - skólasetning 

 

2. 
 

29. ágúst – 2. 
sept. 

 
Leirvinna, grímur. 

 

3. 
 

        5. - 9. sept.  

8. sept – alþjóðadagur læsis 
Listasaga – kúbismi kynntur og myndir unnar. 

 

                4. 
 
        12.-16.  sept. 

Listasaga- mannslíkaminn. Hlutföll skoðuð og 
anatómíumyndir teiknaðar. 
16. sept. – dagur íslenskrar náttúru  

 

5. 
 

       19.-23. sept.  

Þrívítt verk af mannslíkamanum unnið. Skugginn 
teiknaður. Listasaga – verk Giacometti kynnt. 

 

6. 
 

26.- 30. sept. 

 
26. sept. evrópskur tungumáladagur 
28. sept. SKIPULAGSDAGUR 
29. sept. Glerja eða mála leirgrímur og byrja á fjarvídd út 
frá tveimur punktum. 

 

  7.  
 

3. okt.-7. okt. 
 

5. okt. alþjóðadagur kennara 
7. okt. lestrarspretti lokið 
Frágangur og sjálfsmat. 

 

8. 
 

10.-14. okt. 
 

10.-14. október, forráðamenn nemenda í Lækjarskóla 
 Heimsókn á Hafnarborg. 

 

9. 
17.-21. okt.  

 

20. og 21.. okt. vetrarfrí í Lækjarskóla 
 

 

10. 
24.-28. okt. 

 

SMT reglur og stofureglur kenndar/rifjaðar upp. 
Nemendur skissa hugmyndir að andlitum í litla skissubók. 

 

11. 
31. okt.-4. nóv.  

 

Leirvinna, grímur.  

12. 
7.-11. nóv.  

8. nóv. baráttudagur gegn einelti 
Listasaga – kúbismi kynntu og myndir unnar. 

 



 
                13. 

14.-18. nóv. 
16. nóv. dagur íslenskrar tungu – 
Listasaga- mannslíkaminn. Hlutföll skoðuð og 
anatómíumyndir teiknaðar. 
 
 

 

14. 
21.-25. nóv. 

 

21. skipulagsdagur í Lækjarskóla 
Þrívítt verk af mannslíkamanum unnið. Skugginn 
teiknaður. Listasaga – verk Giacometti kynnt. 

 

15. 
28. –nóv.-2. des. 

1. des. Ísland fullvalda ríki 1918 
3. des. piparkökudagur Foreldrafélags Lækjarskóla 
Glerja eða mála leirgrímur og byrja á fjarvídd út frá 
tveimur punktum. 

 
 

16. 
5.-9. des. 

 

 
Frágangur og sjálfsmat. 

 

                 17. 
12.-16. des. 

Heimsókn á Hafnarborg.  

18. 
19.- 20. des.  

20. des. litlu jólin  

19. 
 4. jan.-6. jan. 

 
4. janúar skipulagsdagur 
6. janúar - þrettándinn 

 

20.  
9.-13. jan  

12. janúar annaskipti 
SMT reglur og stofureglur kenndar / rifjaðar upp. 
Nemendur skissa hugmyndir að andlitum í litla skissubók 
o.s.frv. 
 

 
 

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

 
Dagsetning 

18. ágúst 2016 
 
 

 
 
 
 
 


