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Kennsluáætlun vorönn 2022 

UT 8. 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 

 

 

Þemaverkefni í ensku Nemendur vinna hópverkefni í ensku, 
þar sem þeir þurfa að nota ýmsar 
bjargir af veraldarvefnum. 

Verkefni af enskuvef GG.  

24. – 28. janúar 

25. jan -

samskiptadagur 

Þemaverkefni í ensku Nemendur vinna hópverkefni í ensku, 
þar sem þeir þurfa að nota ýmsar 
bjargir af veraldarvefnum. 

Verkefni af enskuvef GG.  

31. janúar-4.feb 

 

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 
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7. – 11. febrúar 

Vetrarleyfi 7.-8. feb 

Könnunin Ungt fólk Rafræn könnun lögð fyrir nemendur.   

14. – 18. febrúar 

 

 

Töfllureiknir - Excel Nemendur læra að búa til formúlur 

• Samlagning 

• Frádráttur 

• Margföldun 

• Deiling 
 

Verkefni í Excel fyrir miðstig – 
Menntamálastofnun. 

Óunnin skjöl 
 

Verkefni 1: 
∇ að búa til möppu og vista skjal 
∇ að breikka dálka 

Getur nýtt hugbúnað/forrit 
við framsetningu á 
tölulegum gögnum. 
Unnið sjálfstætt og tekið 
ábyrgð á eigin 
námsframvindu. 
Getur sýnt sjálfstæði í 
vinnubrögðum undir 
leiðsögn og í samvinnu við 
aðra. 

21. – 25. febrúar 

Töfllureiknir - Excel 

Nemendur læra: 
∇ að feitletra texta 
∇ að hægristilla texta 
∇ að rifja upp formúlur 

Verkefni í Excel fyrir miðstig – 
Menntamálastofnun. 

 
Verkefni 2. 

 

Getur nýtt hugbúnað/forrit 
við framsetningu á 
tölulegum gögnum. 
Unnið sjálfstætt og tekið 
ábyrgð á eigin 
námsframvindu. 
Getur sýnt sjálfstæði í 
vinnubrögðum undir 
leiðsögn og í samvinnu við 
aðra. 

28. febrúar-4. mars 

Öskudagur 2. mars 

Starfsdagar 3.-4. 

mars 

Töflureiknir - Excel Nemendur læra: 
∇ að leggja saman með Sjálfvirka 
summu-fallinu 
∇ að setja þúsundaskiltákn og 
aukastafi á tölur 
∇ að afturkalla aðgerðir 
∇ að hætta við að afturkalla aðgerðir 

Verkefni í Excel fyrir miðstig – 
Menntamálastofnun. 

 
Verkefni 3. 

 

Getur nýtt hugbúnað/forrit 
við framsetningu á 
tölulegum gögnum. 
Unnið sjálfstætt og tekið 
ábyrgð á eigin 
námsframvindu. 

https://jge-excel.weebly.com/excel-verkefni-ndash-5ndash7-bekkur.html
https://jge-excel.weebly.com/excel-verkefni-ndash-5ndash7-bekkur.html
https://jge-excel.weebly.com/excel-verkefni-ndash-5ndash7-bekkur.html
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Getur sýnt sjálfstæði í 
vinnubrögðum undir 
leiðsögn og í samvinnu við 
aðra. 

7. – 11. mars 

Töflureiknir - Excel Nemendur læra: 
∇ að breyta skjali 
∇ að vista skjal undir nýju heiti 

Verkefni í Excel fyrir miðstig – 
Menntamálastofnun. 

 
Verkefni 4. 

 

Getur nýtt hugbúnað/forrit 
við framsetningu á 
tölulegum gögnum. 
Unnið sjálfstætt og tekið 
ábyrgð á eigin 
námsframvindu. 
Getur sýnt sjálfstæði í 
vinnubrögðum undir 
leiðsögn og í samvinnu við 
aðra. 

14. – 18. mars 

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 

21. – 25. mars 

24. mars -árshátíð 

nemenda 

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. 

28. mars –  

1. 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, 

https://jge-excel.weebly.com/excel-verkefni-ndash-5ndash7-bekkur.html
https://www.adobe.com/express/
https://www.adobe.com/express/
http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html
http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html
https://www.adobe.com/express/
http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html
http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html
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nýtt hugbúnað/forrit við 

vefsmíðar. 

4. – 8. apríl 

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 

11. – 15. apríl 

 

  

19. – 22. apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 21. apríl  

 

 

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. 
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25.- 29. apríl  

Mörtuganga 29. 

apríl 

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. 

2. – 6. maí 

 

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 

9. – 13. maí  

 Íþrótta- og 

leikjadagur 11. maí 

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 

16. – 20. maí 

 

Stuttmynd Nemendur vinna stuttmynd á ensku í 
árlegri stuttmyndasamskeppni á 
unglingastiginu.  Nemendur vinna 

Stuttmyndagerð – sjá enskuvef 
skólans 
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Handritsgerð 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  
 

23. – 27. maí 

Vorgleði 27. maí 

Stuttmynd 

Handritsgerð 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í 
árlegri stuttmyndasamkeppni á 
unglingastiginu.  Nemendur vinna 
handrit að stuttmynd sem má mest 
vera 12 mínútur.   
 

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    

 


