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Áætlun 10. bekkur  2018-2019 
 

Bækur:  

Klára SMIL – frá bls 52 og að lokum 

EKKO þegar SMIL er búin. 

Málfræðihe�i 

Lé�lestrarbækur og smásögur 

 

Annað:  

Ýmsar kvikmyndir , þemavinna, hópavinna og 

munnlegar kynningar.  

Lokaverkefni:  Stórt lokaverkefni med 5 

hæfniviðmiðum. „Rejsen �l Danmark“ 

Tölvur,  hreinskrifa ritgerðir, smáverkefni, 

þemavinna, hópavinna mm. 

 

Heimavinna 

Það verður einhver heimavinna, en aðallega verða 

nemendur sjálfir að halda utan um nám si�, fylgjast með á 

Mentor og sjá um að vinna og skila þó veikindi komi uppá. 

 

Verkefnaskil 

Nemendur verða að halda sjálfir utanum skil á 

verkefnum, sein skil draga frá í einkunn og ef 

ekki er skilað innan viku, fær nemandi D. Að 

sjálfsögðu verður tekið �llit �l veikinda og 

leyfa. 
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10. bekkur –  Vorönn 2019 

  4.lota   4.jan – 8. feb.                                                 20 dagar 
 

Smáritun  um fríið si� 
 

Lesa  lé�lestrarbók (De forsv. børn)  og gera útdrá� í �ma. 
 
Tal æfingar  
 
Kvikmynd   - “Blinkende lygter“ 
Filmanmeldelse –  2 og 2 saman. Fartölvur í �ma. 
 
Málfræði , SO. Könnun (munnl.spjall um mynd á meðan) 
 

 

21. jan - Foreldradagur 

29. jan  - Skipulagsdagur  

 

 

 

 

  5. lota    11. feb – 29. mars                                        30 dagar 
 

EKKO  - Skoleliv 
Det nye skoleår - Lesa og vinna ABC (DE)  HL1 

Kære dagbog – Glósa fögin af töflu. BCE (ADF)  HL3 
 S�ll dagbók. 
Krossgáta bls. 18 sem keppni   HL4 
De danske højskoler  – Vinna F -   Fara í gegnum textann saman og fara 
svo í tölvustofu og búa �l smá sýningu um valinn skóla. 
 

EKKO  –  Livsstil  
Forbruger  -  AB 
Ung i Norden  -  AB  
Velkommen �l verden  -  ABC    HL 22 
Vi mangler ikke….  ABD   (CEF)    HL 24 
Stíll  um eigin neyslu  –  eða tölvur + kynning 
Segja frá  eigin lífss�l? 
 
Könnun úr Livsstil 

 

25-26. feb -  Vetrarfrí 

4. mars  -  Bolludagur 

5. mars  - Sprengidagur 

6. mars -  Öskudagur  (skertur dagur) 

20.mars - Skipulagsdagur 

 

    6. lota    1. apr – 23. apr.                                             17 dagar 

 
Munnlegar  æfingar. Algeng mistök og framburður.  
„De fejl I laver“  verkefni.  
 

Málfr . LO. he�i + könnun. 
Málfr . FS. he�i + könnun? 
 
Kvikmynd,   Råzone. 
Munnlegt lokapróf.  
Tímaritgerð úr myndinni. 

 

3. april - Opinn dagur 

13. ap- 23. ap - Páskafrí 

25. apríl – Sumard. fyrsti 

 

  7.lota    23. apr. – 29. maí                                       24 dagar 
 
ÞEMA  

„ Ferð“ til Danmerkur   í 4-5 daga  – (muna panta tölvur.) 
Munnleg  kynning í síðustu vikunni. 

 

1. maí 

24. maí – skipul.dagur 

30. maí - Uppst.dagur 
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