
 Kennari: Þórunn og Fanney  All s eru 6x40 mí nút ur í íslensku.  

 Unni ð er með málfr æði bóki na Fi nnur III  

 Ne mendur ei ga að fyl gja áætlun óháð því hvort tí mar falla niður ei nhverra hl uta 

vegna ne ma um annað sé r ætt. 

  Ræða 

  Bók mennt arit gerð.  

Mi ðönn 

2018-2019 

14.-

16. 

nóv 

16. nóv. Dagur íslenskrar tungu, 

fl ut ni ngur Nj ál u. 

Velja bók fyri r bókmennt aritgerð 

föst udagi nn 16. nóv.  

 

 

Dagur íslenskrar t ungu hal di nn 15. nóve mber. Lestur á Nj ál u þann dag 

og undirbúni ngur.  

 

19.-

23.  

nóv 

Hvað er:sérnöfn, fall beygi ng, sterkar 

sagnir, kenni myndir, orðhl ut ar, 

hlj óðbreyti ngar, vei k og sterk beygi ng 

lýsi ngarorða, málsgrei n, set ni ng, 

forset ni ngarliður og hættir sagna.  

Þessi málfr æði hugt ök útskýr ð í stílabók. Not a Mál finn að fletta upp og 

neti ð. 

Ri fja upp bók mennt ahugtök: sögu maður, sj ónarhorn, at burðarás, 

sögusvi ð, sjónarhorn, ytri og i nnri tí mi, aðal og aukapersónur.  

Vi nna í bókmennt aritgerð 

 

26.-

30. 

nóv 

Hvað er:sérnöfn, fall beygi ng, sterkar 

sagnir, kenni myndir, orðhl ut ar, 

hlj óðbreyti ngar, vei k og sterk beygi ng 

lýsi ngarorða, málsgrei n, set ni ng, 

forset ni ngarliður og hættir sagna.  

Þessi málfr æði hugt ök útskýr ð í stílabók. Not a Mál finn að fletta upp og 

neti ð. 

Fi nnur III: bls. 12, 13, 14, 15.  

 

Vi nna í bókmennt arit gerð.  

 

 

3. -

7. des 

Hvað er: orðmyndun, fallbeygi ng 

nafnorða, kenniföll, ri-sögn, sa mhlj óma 

or ð, forset ni ngarliður, frams öguhátt ur og 

vi ðt engi ngarhátt ur. 

Þessi málfr æði hugt ök útskýr ð í stílabók. Not a Mál finn að fletta upp og 

neti ð. 

 

Vi nna í bókmennt arit gerð 

 

 

10.-

14. 

des 

Hvað er: orðmyndun, fallbeygi ng 

nafnorða, kenniföll, ri-sögn, sa mhlj óma 

or ð, forset ni ngarliður, frams öguhátt ur og 

vi ðt engi ngarhátt ur. 

Þessi málfr æði hugt ök útskýr ð í stílabók. Not a Mál finn að fletta upp og 

neti ð.  

Fi nnur III: bls. 16, 1718 og 19.  

Vi nna í bókmennt arit gerð 

Skil a bókmennt aritgerð 14. -18. des. 

St utt könnun 



 

 

17.-

18. des 

Kl ára það se m er eftir. 

Jól agl eði 18. des Gett u bet ur.  

Jól afrí til 2.jan. Ne mendur mæt a 3.janúar.  

Sí ðasti séns að skil a ritgerð 18. des.  

 

3. -4. 

jan 

Hug myndir að r æðu. Ræðukeppni  

 

Fari ð yfir þætti se m hafa þarf í huga þegar fl utt er r æða.   

Fi nnur III bls.: 56, 57, 58,59, 60, 61 

 

7. -

11.jan 

Orðfl okkar og set ni ngahlutar 

Unni ð í r æðu hei ma.  

 

Fi nnur III bls.: 38, 43, 51 

 

 

 

14.-

18.jan 

Orðfl okkar og set ni ngahlutar 

Unni ð í r æðu hei ma.  

 

Fi nnur: bls. 52, 53, 54 

 

 

St utt könnun 

21.-

25.jan 

Sagnorð og fall beygi ng 

Ræðukeppni í bekkj um 21. -22.jan 

Lokar æðukeppni 25.jan.  

 

 Fi nnur III bls.: 44, 45, 46,47  

28.jan 

-1.feb.  

Sagnorð og fall beygi ng 

 

Fi nnur III bls.: 48, 49, 39,40 

Úr slit í skól akeppni í r æðu mennsku 

Rit un 

St utt könnun 

4.-

8.feb 

St afset ni ng  Ýmsar æfi ngar, gagnvirkar og á pappír 

 

 

11.-

15.feb 

Ýmsar æfi ngar í íslensku  pr óf 

18.-

22.feb 

21.feb er starfsdagur 

22.feb eru forel dravi ðt öl 

  


