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8. bekkur 

Áætlun í íslensku 

 

Námsgögn veturinn 2022-2023: 

 

Málfræði: Kveikjur, Stoðkennarinn, Málið í mark – Óbeygjanleg orð. Verkefni frá kennara 

Ritun: Kveikjur. Verkefni frá kennara. Bókmenntaritgerð.  Ritun ræðu. 

Stafsetning: Kveikjur, Stoðkennarinn.  Verkefni frá kennara. 

Lestur og lesskilningur: Kveikjur. Gísla saga Súrssonar.  Strákarnir með strípurnar. Ýmsar bækur til yndislestrar.   

Framkoma og tjáning: Kveikjur.  Munnlegur flutningur á verkefnum. Flutningur ræðu. Leikræn tjáning í tengslum við ýmis verkefni vetrarins 

Dagsetning 
 

Viðfangsefni Verkefnaskil Hæfniviðmið Uppbrot 

13.-17. feb. Lestur kjörbókar  Heimanám fyrri hluta annar að lesa í 
kjörbók og  punkta niður í 
lestrardagbók við lesturinn. 
 

Nemandi geti valið sér lesefni 
til gagns og ánægju og komið 
fram sem sjálfstæður lesandi 
sem gerir sér grein fyrir gildi 
þess að lesa. 

13. feb.: 
Annarleyfi 
14. feb.: 
Skipulagsdagur 
15. feb.: 
Foreldradagur 

20.-24. feb. 
 

Gísla saga  
Kafli 1-10 

Gísla saga er lesin upp af kennara og 
rædd og oft á tíðum leikin af 
nemendum. 
 
Málið í mark: bls. 32-33 

Nemandi geti lesið gamlar 
bókmenntir og greint og skilið 
aðalatriði og aukaatriði. 

22. feb.: 
Öskudagur 

27. feb.- 3. 
mars 

Gísla saga  
Kafli 11-20 

Ef nemandi missir af tíma þarf að lesa 
heima. 
 
 
 

Nemandi geti hlustað, tekið 
eftir og nýtt sér upplýsingar í 
töluðu máli. 
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Málið í mark: bls. 34-36 

6.-10. mars Gísla saga  
Kafli 21-30 

7. mars: Próf úr köflum 1-20 (10%) 
 
Málið í mark: bls. 37-39 

Nemandi geti lesið, túlkað, 
metið og fjallað um fjölbreyttar 
bókmenntir. 

 

13.-17. mars Gísla saga  
Kafli 31-38 

Túlkun á kafla, myndskreyting (5%) 
 
Málið í mark: bls. 40-43 

Nemandi geti aflað 
upplýsinga úr bók, unnið úr 
þeim og nýtt við lausn 
verkefna. 

 

20.-24. mars Ritun 
bókmenntaritgerðar 

20. mars: Lestri kjörbókar á að vera 
lokið 
21. mars: Próf úr köflum 21-38 
(10%) 
 
 
Málið í mark: bls. 44-46 

Nemandi geti beitt 
skipulegum vinnubrögðum við 
ritun. 

 

27.-31. mars Ritun 
bókmenntaritgerðar 

30. mars: Skila bókmenntaritgerð 
(25%) 
 
Málið í mark: bls. 47-49 

Nemandi geti skipað 
efnisatriðum í röklegt 
samhengi og mótað 
málsgreinar og efnisgreinar. 

31. mars: Leyfi 
v/árshátíðar 

3.-7. apríl PÁSKALEYFI    

10.-14. apríl Málfræði Málið í mark: bls. 50-53 og 55-57 Nemandi geti beitt helstu 
málfræðihugtökum í umræðu 
um notkun málsins og þróun 
þess. 

10. apríl: Annar 
í páskum 
 

17.-21. apríl ÞEMA?  
 
 
 
 

 17.-19. apríl: 
Þemadagar  
20. apríl: 
Sumardagurinn 
fyrsti 
21. apríl: 
Annarleyfi 
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24.-28. apríl Stuttmyndagerð – 
innlögn: uppsetning 
handrits, bygging 
frásagnar og 
persónusköpun 

https://vefir.mms.is/margmidlun/kvikm
yndagerd/ 
 
 
Málið í mark: bls. 58-60 

Nemandi geti gert sér grein 
fyrir eðli og einkennum 
margvíslegra textategunda. 

26.-28. apríl: 
þemadagar 

1.-5. maí Stuttmyndagerð – 
innlögn: 
þriðjungareglan, 
sjónarhorn o.fl. 

Hópavinna: Nemendur vinna í 
stuttmynd 
 
2. maí: Próf úr Málið í mark (15%) 
og skila vinnubók (5%) 
 
 

Nemandi geti nýtt aðferðir 
sem hann hefur lært til að 
taka virkan þátt í samvinnu. 

1. maí: 
Verkalýðsdagur
inn 

8.-12. maí Stuttmyndagerð Hópavinna: Nemendur vinna í 
stuttmynd 
 
 

Nemandi geti gert sér grein 
fyrir eðli góðrar framsagnar 
og framburðar, m.a. með 
leikrænni tjáningu. 

 

15.-19. maí Stuttmyndasýningar 
og skólaferðalag 

15. maí: Sýning á stuttmyndum 
(10%) 

Nemandi geti hlustað, tekið 
eftir og nýtt sér upplýsingar í 
töluðu máli til fróðleiks og 
skemmtunar og einnig notið 
myndefnis. 

18. maí: 
Uppstigningard
agur 

22.-26. maí Vordagar og 
skólaslit 

Virkni, þátttaka og vinnusemi (20%)  23. maí: 
Skólaslit og 
sumarfrí! 

https://vefir.mms.is/margmidlun/kvikmyndagerd/
https://vefir.mms.is/margmidlun/kvikmyndagerd/
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