
Lækjarskóli  -  Annaráætlun  -  Haust 2016 
 

Önn           Haust  2016 

Deild Fjölgreinadeild 
Bekkur 9 og 10 bekkur 
Kennarar Kristín M Indriðadóttir 
Námsgrein Enska 
Námsefni Bits and pieces – write right og önnur kennarahefti 
Námsmat Símat munnlet og skriflegt 
Stundafjöldi  4 á viku 
Heimanám  
Markmið:  Að ná góðum tökum á skilning og tjáningu 

 
VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 

1. 
 

22.-26.  ágúst 

 Upprifjun – verkefni lögð fyrir til að kann hver getan er. 
 
22. ágúst - skólasetning 

 

2. 
 

29. ágúst – 2. 
sept. 

Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
-hlustun 

 

3. 
 

        5. - 9. sept.  

Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
-hlustun 
 
8. sept – alþjóðadagur læsis 

 

                4. 
 
        12.-16.  sept. 

Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
-hlustun 
16. sept. – dagur íslenskrar náttúru  

 

5. 
 

       19.-23. sept.  

Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
-hlustun 
Könnun – símat - munnlegt 
 
Lestrarsprettur hefst. 
22. – samræmd próf – íslenska í 7. bekk 
                                    stærðfræði í 7. bekk 

 

6. 
 

26.- 30. sept. 

Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
Ritun 
Wrigth right 
26. sept. evrópskur tungumáladagur 
28. sept. SKIPULAGSDAGUR 
29. sept. samræmd próf – íslenska í 4. bekk 
                                           Stærðfræði í 4. bekk 
28. sept. skipulagsdagur 

 

  7.  
 

3. okt.-7. okt. 
 

5. okt. alþjóðadagur kennara 
7. okt. lestrarspretti lokið 
Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
Ritun 
Wrigth right 

 



 
8. 
 

10.-14. okt. 
 

10.-14. október, forráðamenn nemenda í Lækjarskóla 
 Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
Ritun 
Wrigth right 
 

 

9. 
17.-21. okt.  

 

20. og 21.. okt. vetrarfrí í Lækjarskóla 
Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
Ritun 
Wrigth right 
 

 

10. 
24.-28. okt. 

 

Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
Ritun 
Wrigth right 
 

 

11. 
31. okt.-4. nóv.  

 

.Sagnir 
Hlusta á enska söngtexta 
orðaforði 

 

12. 
7.-11. nóv.  

 

8. nóv. baráttudagur gegn einelti 
Sagnir 
Hlusta á enska söngtexta 
orðaforði 

 

                13. 
14.-18. nóv. 

16. nóv. dagur íslenskrar tungu – 
 
Sagnir 
Hlusta á enska söngtexta 
Orðaforði 
Könnun – skrifleg - munnleg 

 

14. 
21.-25. nóv. 

 

21. skipulagsdagur í Lækjarskóla 
Sagnir 
Hlusta á enska söngtexta 
orðaforði 

 

15. 
28. –nóv.-2. des. 

1. des. Ísland fullvalda ríki 1918 
3. des. piparkökudagur Foreldrafélags Lækjarskóla 
 

 
 

16. 
5.-9. des. 

 

Sagnir 
Hlusta á enska söngtexta 
Orðaforði 
Annarpróf 

 

                 17. 
12.-16. des. 

Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
Ritun 
Wrigth right 
 

 

18. 
19.- 20. des.  

20. des. litlu jólin  

19. 
 4. jan.-6. jan. 

Bits and pieces in english spelling – 
- orðaforðaverkefn 
Ritun 
Wrigth right 
 

 



4. janúar skipulagsdagur 
6. janúar – þrettándinn 
Wrigth right 
Spil 
ritun 
 

20.  
9.-13. jan  

12. janúar annaskipti  
 

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

 
Dagsetning 

18. ágúst 2016 
 
 

 
 
 
 
 


