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14. – 18. janúar 

 

 

Málfræði: óákveðin greinir 
Talað mál 
 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 
Talað mál: dagleg notkun 

Efni frá kennara  

21. – 25. janúar 
Málfræði: ákveðin greinir 
Talað mál 
 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 
 

Efni frá kennara  

28. jan – 1. feb 

30. jan -samskiptadagur 

Málfræði: Fleirtala nafnorða 
Talað mál 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 
 

Efni frá kennara  

4. – 8. febrúar 
Málfræði: Regluleg og óregluleg 

stigbreyting lýsingarorða 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 

 

Efni frá kennara  

11. – 15. febrúar 

 

Málfræði: samanburður – As og 

Good eða well 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 
 

Efni frá kennara  

18. – 22. febrúar 
Málfræði: 3. Pesónu – s 

Bókmenntir 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 

Bókin - Notthing Hill lesin 

Efni frá kennara  

25. feb – 1. mars 

 

Málfræði: Afturbeygð fornöfn 
Bókmenntir 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 

Bókin - Notthing Hill lesin 

Efni frá kennara  

4. – 8. mars 
Málfræði: þátíð sagna 
Bókmenntir 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 

Bókin - Notthing Hill lesin 

Efni frá kennara  

11. – 15. mars 
Málfræði: Þátíð sagna 
Bókmenntir 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 

Bókin - Notthing Hill lesin 

Efni frá kennara  



18. – 22. mars 

Málfræði:persónuförnöfn og for 
eða since 
Bókmenntir 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 

Bókin - Notthing Hill lesin 

Efni frá kennara  

25. – 29. mars 
Málfræði: ábendingarfornöfn og 
eignarfall 
Bókmenntir 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 

Bókin - Notthing Hill lesin 

Efni frá kennara  

1. – 5. apríl 

 

Málfræði:eignarförnöfn og should 
have – ought to have 
Bókmenntir 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 

Bókin - Notthing Hill lesin 

Efni frá kennara  

8. – 12. apríl 
Málfræði:Þolmynd og núliðin tíð 
Bókmenntir 

Málfræðiskýringar og æfingar – Hefti frá 
kennara 

Bókin - Notthing Hill lesin 

Efni frá kennara 

 

15. – 19. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 

22. – 26. apríl Hópverkefni Efni valið í samráði við nemendur Internet – bækur ofl.  

29. – 3. maí  

1. maí - verkalýðsdagur 

Hópverkefni Efni valið í samráði við nemendur   

6. – 10. maí 

 

Hópverkefni Efni valið í samráði við nemendur   

13. – 17. maí Hópverkefni Efni valið í samráði við nemendur   

20. – 24. maí opið    



 

27. maí – 31. maí Frágangur    

 

 


