
Nemendaráð fundar kl 8:20
Kóræfing í hádeginu.

Skólahjúkrunarfræðingur í  4. bekk.
List fyrir alla með jólasöngleik fyrir 1.-4. bekk.
Heimanám kl 14:30 í stofu 5. bekkjar.

Morgunsöngur kl 8:20

Heimanám kl 14:30 í stofu 5. bekkjar.

Mánudagur 28. nóvember
Matseðill: Fiskisteikur, hrísgrjón, salat, grænmeti og
kaldar sósur.

Þriðjudagur 29. nóvember 
Matseðill: Ítalskar kjötbollur með steiktu smælki,
piparostasósu, salati og grænmeti.

Miðvikudagur 30. nóvember 
Matseðill: Fiskur (langa) í lime- og buttersósu, kartöflur,
salat og grænmeti.

Fimmtudagur 1. desember  - 
FULLVELDISDAGURINN
Matseðill: Pizza, franskar og grænmeti. 

Föstudagur 2. desember 
Matseðill: Kartöflu og hakkgratín (naut og lamb) salat
og grænmeti.
Hliðarréttur: grænmetispottréttur 

FÖSTUDAGSMOLINN

28. NÓVEMBER - 2. DESEMBER

ÞETTA KEMUR ALLT MEÐ KALDA VATNINU

FRAMUNDAN

WWW.GRUNNSKOLI.HUNATHING.IS

 1. desember 1918 tóku gildi
milli Íslands og Danmerkur

Sambandslögin. Í þeim kom
meðal annars fram

viðurkenning Danmerkur á því
að Ísland væri fullvalda og

frjálst ríki. Dagurinn varð smám
saman að almennum

þjóðhátíðardegi fram að
lýðveldistíma og var Íslenski

fáninn dreginn að húni í fyrsta
sinn sem fullgildur þjóðfáni

þennan dag.

FULLVELDISDAGURINN

Rosa "Lee" Louise McCauley Parks var
fátæk bandarísk blökkukona og

aðgerðasinni sem barðist fyrir
mannréttindum og afnámi aðskilnaðar

milli hvítra og svartra. Rosa Parks er þekkt
fyrir að neita að standa upp fyrir hvítum

manni í strætisvagni í bænum
Montgomery í Alabama fimmtudaginn

1. desember árið 1955.

https://is.wikipedia.org/wiki/1._desember
https://is.wikipedia.org/wiki/1918
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsland
https://is.wikipedia.org/wiki/Danm%C3%B6rk
https://is.wikipedia.org/wiki/Sambandsl%C3%B6gin
https://is.wikipedia.org/wiki/Fullveldi
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ej%C3%B3%C3%B0h%C3%A1t%C3%AD%C3%B0ardagur
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dslenski_f%C3%A1ninn
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ej%C3%B3%C3%B0f%C3%A1ni


LÍF OG FJÖR

TUMI OKKAR, JÓLABARN

Nemendur í 6. bekk fengu blýanta senda
frá Ævari vísindamanni eftir að hafa unnið
verðlaun fyrir smásögu sem þau sömdu. 
 Sagan var unnin út frá verkefni sem þau

voru að vinna í tengslum við hryllingssögu
eftir Ævar.  Til hamingju krakkar!

Tumi Þór í 8. bekk er eitt mesta jólabarn
sem við þekkjum.  Núna þegar líða fer að

jólum er hann kominn á fullt í undirbúning
og fátt annað sem kemst að en jólatengd

verkefni.  Egill og Rökkvi glöddu hann
mikið þegar þeir tóku sig til að prjónuðu
jólasveinahúfu í textíl og færðu Tuma að

gjöf.

Dagskrá Oríon



FJÁRÖFLUN
HJÁ 10. BEKK

STÆRÐFRÆÐIDAGUR
HJÁ 2. BEKK.

Laugardaginn 3. desember verður margt um
að vera fyrir jólabörnin.  Klukkan 16:30 verður

Lúsíusýning í félagsheimilinu og í kjölfarið
verður kveikt á jólatrénu þar fyrir neðan.  Það
verður dansað í kringum jólatréð og sungin

nokkur jólalög. Það er einnig von á
einhverjum skemmtilegum gestum.

GÓÐA HELGI!

KVEIKT Á JÓLATRÉNU

10. bekkur heldur áfram að safna fyrir
komandi útskriftarferð.  Á jólamarkaðnum í
félagsheimilinu laugardaginn 3. desember
ætla þau að opna kaffihús og selja vöfflur,

kakó með rjóma og kaffi.  Einnig verða þau
með gjafapappír, lakkrís og hlaup til sölu

fyrir áhugasama.

Nemendur á unglingastigi kynntu sér
framtíðarstörf með áherslu á iðn-, verk-,
tækni- og raungreinar á starfamessu
sem fram fór í Fjölbrautarskólanum á

Sauðárkróki í vikunni.

Mynd frá Feykir.is

Síðasti dagur til að
skrá í frístund í jólafríi

er 30. nóvember


