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Önn           Haust  2016 

Deild Fjölgreinadeild 
Bekkur 9. og 10. bekkur 
Kennari Guðrún Guðnadóttir 
Námsgrein Íslenska 
Námsefni Lestur og bókmenntir:  

Grettir og skógarbjörninn.  
Vinir í nýju landi. Lífssögur ungra innflytjenda. 
Bara okkar á milli: Andrés Indriðason 
Gunnlaugssaga ormstungu. 
Þjóðsögur 
Ljóðspeglar: Kolbrún Sigurðardóttir, Sverrir Guðjónsson og Þórdís Mósesdóttir 
Málfræði:  
Íslenska. Kennslubók í málvísi og ljóðlist: Jón Norland og Gunnlaugur V. Snævarr. 
Tungutak I, II og II: Skólavefurinn 
Ýmis önnur verkefni sem falla að kennslunni.  
Stafsetning: Ýmis verkefni.  
Ritun: Ýmis verkefni 

Námsmat Símat munnlet og skriflegt 
Stundafjöldi  5 
Heimanám Sjaldan heimanám. 
Markmið:  Að nemendur kynnist mismunandi bókmenntum, þjálfist enn frekar í lestri og öðlist betri 

lesskilning svo lestur á íslensku verði þeim eftirsóknarverðari.  
Að nemendur geti betur tjáð sig munnlega og skriflega með aukinni þekkingu og færni í 
málfræði og stafsetningu.  
Helstu atriði í málfræði og stafsetningu sem nemendur þurfa að læra, æfa og öðlast meiri 
færni í eru: Stafrófið, atkvæði, sérhljóðar og samhljóðar, stofn orða, orðflokkarnir: 
fallorð, sagnorð, smáorð og helstu einkenni þeirra, greinamerki, bein og óbein ræða, 
hljóðbreytingar, málshættir, orðtök, samheiti og andheiti, hlutlægni og huglægni, rím og 
ljóðstafir, nýyrði og tökuorð, víðtæk orð og sértæk, persónugerving, viðlíkingar og 
reglur í stafsetningu. 

 
VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 

1. 
 

22.-26.  ágúst 

 22. ágúst – skólasetning 
Málfræði og stafsetning: ýmsar æfingar. 

 

2. 
29. ágúst – 2. 

sept. 

Lestur og bókmenntir: Grettir og skógarbjörninn.  
Málfræði: ýmsar æfingar. 

 

3. 
 

        5. - 9. sept.  

8. sept – alþjóðadagur læsis 
Lestur og bókmenntir: Grettir og skógarbjörninn.  
Lestrarkönnun 
Stafsetning 
Málfræði: greinirinn ýmsar æfingar.  

 

                4. 
 
        12.-16.  sept. 

16. sept. – dagur íslenskrar náttúru  
Lestur og bókmenntir: Vinir í nýju landi 
Stafsetning 
Ritun: Sagan mín. 

 

5. 
 

       19.-23. sept.  

Lestrarsprettur hefst. 
22. – samræmd próf – íslenska í 7. bekk 
                                    stærðfræði í 7. Bekk 

 



Lestur og bókmenntir. 
Málfræði og stafsetning. 

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 
Lestur og bókmenntir: Vinir í nýju landi. 
Málfræði 
Ritun: Sumarið 2016 

 

  7.  
 

3. okt.-7. okt. 
 

5. okt. alþjóðadagur kennara 
7. okt. lestrarspretti lokið 
Lestur og bókmenntir: Vinir í nýju landi. Landakort. 
Málfræði og stafsetning. 

 

8. 
 

10.-14. okt. 
 

10.-14. október, forráðamenn nemenda í Lækjarskóla 
Ljóð 
Málfræði og stafsetning. 
Ritun: Vinátta  

 

9. 
17.-21. okt.  

 

20. og 21.. okt. vetrarfrí í Lækjarskóla 
Lestur og bókmenntir: Bara okkar á milli. 
Málfræði 

 

10. 
24.-28. okt. 

 

Lestur og bókmenntir: Bara okkar á milli. 
Málfræði og stafsetning. 
Ritun: Uppáhalds dýrið mitt. 

 

11. 
31. okt.-4. nóv.  

 

Lestur og bókmenntir: Bara okkar á milli. 
Málfræði og stafsetning.  
 

 

12. 
7.-11. nóv.  

 

8. nóv. baráttudagur gegn einelti 
Umræður um einelti og fordóma og ráð gegn einelti.  
Lestur og ritun. 
Málfræði  

 

                13. 
14.-18. nóv. 

16. nóv. dagur íslenskrar tungu – 
Lestur og bókmenntir: Gunnlaugssaga ormstungu. 
Málfræði og stafsetning. 

 

14. 
21.-25. nóv. 

 

21. skipulagsdagur í Lækjarskóla 
Lestur og bókmenntir: Gunnlaugssaga ormstungu. 
Málfræði 
Ritun: Áhugamál mín./ Eftirminnileg kvikmynd.  

 

15. 
28. –nóv.-2. des. 

1. des. Ísland fullvalda ríki 1918 
3. des. piparkökudagur Foreldrafélags Lækjarskóla 
Lestur og bókmenntir: Gunnlaugssaga ormstungu. 
Málfræði og stafsetning. 
Málshættir 

 
 

16. 
5.-9. des. 

 

Ljóð, smásögur, þjóðsögur. 
Málfræði og stafsetning. 
Ritun: Jólasaga 

 

                 17. 
12.-16. des. 

Ljóð, smásögur, þjóðsögur.  
Málfræði. 

 

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  
 

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

 
Dagsetning 

18. ágúst 2016 
 
 

 
 
 
 
 


