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Kennsluáætlun vorönn 2022 

UT 10. bekkur 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

17. – 21. janúar 

 

 

Enskumælandi lönd – 

þemaverkefni í ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi 
þemaverkefnið Enskumælandi lönd á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 
ensku: Enskumælandi lönd  
 

Nemendur nýti sér 
margmiðlunartæknina til að 
hanna heildstætt verkefni til 
kynningar á efni sem fjallað 
er um  og miðlun þeirra 
upplýsinga til samnemenda. 

24. – 28. janúar 

25. jan -

samskiptadagur 

Enskumælandi lönd – 
þemaverkefni í ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi 
þemaverkefnið Enskumælandi lönd á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 
ensku: Enskumælandi lönd  
 

Nemendur nýti sér 
margmiðlunartæknina til að 
hanna heildstætt verkefni til 
kynningar á efni sem fjallað 
er um  og miðlun þeirra 
upplýsinga til samnemenda. 

31. janúar-4.feb 

 

Enskumælandi lönd – 

þemaverkefni í ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi 
þemaverkefnið Enskumælandi lönd á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 
ensku: Enskumælandi lönd  
 

Nemendur nýti sér 
margmiðlunartæknina til að 
hanna heildstætt verkefni til 
kynningar á efni sem fjallað 
er um  og miðlun þeirra 
upplýsinga til samnemenda. 

7. – 11. febrúar 

Vetrarleyfi 7.-8. feb 

Enskumælandi lönd – 

þemaverkefni í ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi 
þemaverkefnið Enskumælandi lönd á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 
ensku: Enskumælandi lönd  
 

Nemendur nýti sér 
margmiðlunartæknina til að 
hanna heildstætt verkefni til 
kynningar á efni sem fjallað 
er um  og miðlun þeirra 
upplýsinga til samnemenda. 

14. – 18. febrúar 

 

 

Enskumælandi lönd – 

þemaverkefni í ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi 
þemaverkefnið Enskumælandi lönd á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 
ensku: Enskumælandi lönd  
 

Nemendur nýti sér 
margmiðlunartæknina til að 
hanna heildstætt verkefni til 
kynningar á efni sem fjallað 
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er um  og miðlun þeirra 
upplýsinga til samnemenda. 

21. – 25. febrúar 

Enskumælandi lönd – 
þemaverkefni í ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi 
þemaverkefnið Enskumælandi lönd á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 
ensku: Enskumælandi lönd  
 

Nemendur nýti sér 
margmiðlunartæknina til að 
hanna heildstætt verkefni til 
kynningar á efni sem fjallað 
er um  og miðlun þeirra 
upplýsinga til samnemenda. 
 

28. febrúar-4. mars 

Öskudagur 2. mars 

Starfsdagar 3.-4. 

mars 

Stafræn borgaravitund – 

snjalltæki og 

samfélagsmiðlar 

Innlögn þar sem kennari kemur með 
verkefni, nemendur hlusta og taka 
þátt í umræðum. 

Verkefni og umræður Nemandi geti -nýtt rafrænar 
leiðir og samskiptamiðla af 
ábyrgð, unnið í samræmi við 
reglur um ábyrga netnotkun 
og er meðvitaður um eigin 
siðferðislega ábyrgð. -átt 
góð samskipti þar sem gætt 
er að máli, hlustun, 
tillitssemi, virðingu og 
kurteisi  

7. – 11. mars 
Stafræn borgaravitund – 
snjalltæki og 
samfélagsmiðlar 

Innlögn þar sem kennari kemur með 
verkefni, nemendur hlusta og taka 
þátt í umræðum. 

Verkefni og umræður Nemandi geti -nýtt rafrænar 
leiðir og samskiptamiðla af 
ábyrgð, unnið í samræmi við 
reglur um ábyrga netnotkun 
og er meðvitaður um eigin 
siðferðislega ábyrgð. -átt 
góð samskipti þar sem gætt 
er að máli, hlustun, 
tillitssemi, virðingu og 
kurteisi  

14. – 18. mars 

Miðlun með Adobe Spark Innlögn og sjálfst. vinna nem. Adobe ID, kynning á umhverfinu, 
Spark post. 

Nemandi geti  
nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð 
myndbanda 
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21. – 25. mars 

24. mars -árshátíð 

nemenda 

Miðlun með Adobe Spark Innlögn og sjálfst. vinna nem. Adobe ID, kynning á umhverfinu, 
Adobe Video 
Adobe Page 
 

Nemandi geti  
nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð 
myndbanda 
 

28. mars –  

1. apríl 

Miðlun með Adobe Spark Innlögn og sjálfst. vinna nem. Adobe ID, kynning á umhverfinu,  
Adobe Page 
 

Nemandi geti 
nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð 
myndbanda 
 

4. – 8. apríl 

Miðlun með Adobe Spark Verkefnaskil á Adobe Page verkefn http://www.upplysingataekni.com/
adobe-spark.html 
Adobe Page 

Nemandi geti 
nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð 
myndbanda, 
nýtt hugbúnað/forrit við 

vefsmíðar. 

11. – 15. apríl 

 

 

19. – 22. apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 21. apríl  

 

 

Hönnun í SketchUp  Innlögn kennara og sjálfst. vinna nem. 
 

Kynning á efni: 
https://youtu.be/mJCpC971XLk 

 
Leiðsagnarmat og annað 
námsmat Skil á verkefni úr 
SketchUp 

25.- 29. apríl  

Mörtuganga 29. 

apríl 

Hönnun í SketchUp  Innlögn kennara og sjálfst. vinna nem. 
 

Kynning á efni: 
https://youtu.be/mJCpC971XLk 

 
Leiðsagnarmat og annað 
námsmat Skil á verkefni úr 
SketchUp 

2. – 6. maí 

 

Ritun og hönnun 
gagnvirkra verkefna 

Innlögn kennara og sjálfst. vinna nem. 
 

Nemendur vinna verkefni samþætt 
ensku þar sem þeir læra að búa til 
gagnvirkar sögur. 

 

http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html
http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html
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9. – 13. maí  

 Íþrótta- og 

leikjadagur 11. maí 

Heimasíðugerð Innlögn kennara og sjálfst. vinna nem. 
 
 

Nemendur hanna heimasíðu. 
Google Sites 
Wix 
Wordpress 

Getur sýnt ábyrgð við 
meðferð og dreifingu 
upplýsinga hvort sem er til 
persónulegra nota eða 
heimilda og verkefnavinnu. 
Getur nýtt hugbúnað/forrit 
við fjölbreyttar vefsmíðar. 

16. – 20. maí 

 

Stuttmynd 

Handritsgerð 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í 
árlegri stuttmyndasamskeppni á 
unglingastiginu.  Nemendur vinna 
handrit að stuttmynd sem má mest 
vera 12 mínútur.  Efnistök eiga að 
tengjast Grindavík og fela í sér 
boðskap um góð samskipti og/eða 
vináttu, umhyggju, ást  
 

Stuttmyndagerð – sjá enskuvef 
skólans 

 

23. – 27. maí 

Vorgleði 27. maí 

Stuttmynd 

Handritsgerð 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í 
árlegri stuttmyndasamskeppni á 
unglingastiginu.  Nemendur vinna 
handrit að stuttmynd sem má mest 
vera 12 mínútur.  Efnistök eiga að 
tengjast Grindavík og fela í sér 
boðskap um góð samskipti og/eða 
vináttu, umhyggju, ást  
 

Stuttmyndagerð – sjá enskuvef 
skólans 

Skil á stuttmynd fyrir 
stuttmyndakeppni 
unglingastigsins kl. 12:00 
miðvikudaginn 25. maí. 

30. maí – 3. júní 

 

 

Frágangur –  Frágangur – lok og skil  Frágangur – lok og skil   

6.júní - 8. júní 

skólaslit 8.júní 

Frágangur og skólaslit    

Námsmat:   

Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Hæfniviðmið eru á mentor.is 
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Þemaverkefni byggjast aðallega á mati út frá kynningum nemenda og umfangi og útfærslu.  Þemaverkefnin eru tvö á önninni  Enskumælandi lönd og Stuttmyndagerð.   

Efnisþættir: Gagnvirkar kannanir úr Stoðkennaranum, Orðaforðapróf úr Classical Litterature, Málskilningskönnun 1-4, Þemaverkefni – Enskumælandi lönd -  og 

Stuttmyndagerð, verkefnahefti tengd bókmenntum, málfræði og lesskilningsverkefnum. Auk þess verða 8 stutt ritunarverkefni sem nemendur gera á önninni.  Þau snúa að 

ýmsu óvenjulegu í lífinu, draumum , áhugamálum og tilbúnum atvikum. 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 


