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BEKKJARÞING Á MIÐSTIGI
Bekkjarþing á miðstigi var vel sótt.  Í ár ræddum
við um samskipti á samfélagsmiðlum og í
tölvuleikjum.  Einnig töluðum við um hvað ætti að
varast í heimi snjalltækja og hvert væri hægt að
leita ef við þurfum hjálp.

FRAMUNDAN

Starfsdagur - Frístund opin.
Ísland – Suður Kórea kl.17.00

Viðtalsdagur - nemendur koma með
foreldrum í viðtal.
Frístund opin.

Morgunsöngur kl 8:20
Söngvarakeppni kl 18:00

Mánudagur 16. janúar
Matseðill: Fiskur í orlý, hrísgrjón, salat og
grænmeti.

Þriðjudagur 17. janúar
Matseðill: Lambapottréttur í brúnni sósu,
kartöflumús, grænar baunir, rauðkál, salat
og grænmeti. 
Hliðarréttur: grænmetispottréttur 

Miðvikudagur 18. janúar
Matseðill: Plokkfiskur, rúgbrauð, salat og
grænmeti 

Heimanám kl 14:30 í stofu 5.
bekkjar.

Fimmtudagur 19. janúar
Matseðill: Hakk, tortillakökur, salat,
grænmeti, ostur og sósur.

Föstudagur 20. janúar
Bóndadagur - fyrsti dagur Þorra
Matseðill: Grjónagrautur, smakk af
Þorramat. 

Bóndadagsgjafir
Er þessi siður ekki ýkja gamall og má rekja

upphaf hans til þess að Þórður Þorsteinsson
blómasali á Sæbóli í Kópavogi auglýsti í útvarpi

skömmu fyrir 1980 og hvatti konur til þess að
gefa bændum sínum blóm í tilefni dagsins.

Nefna má einnig að Þórður þessi var sá sami
sem fyrstur blómasala auglýsti Konudagsblóm

og því upphafsmaður að báðum þessum ekki
svo ýkja gömlu siðum. 

 



BJÖRGVIN PÁLL ENGUM LÍKUR

4. bekkur er að vinna með bókina Barn
verður forseti eftir Björgvin Pál
Gústavsson.  
Þau voru full eldmóðs eftir lestur
bókarinnar og brunnu margar spurningar
á þeim.  Eydís ákvað að senda honum
spurningarnar á þriðjudaginn.  Hann
svaraði þeim svo öllum með því að senda
krökkunum myndband sem barst til þeirra
daginn eftir að hann fékk spurningarnar
sendar.  Daginn eftir það stóð Björgvin í
markinu fyrir íslenska landsliðið og stóð
sig frábærlega.

Takk Björgvin, þú ert frábær fyrirmynd!

SÖNGVARAKEPPNIN
Við minnum á að söngvarakeppnin
verður haldin í félagsheimilinu á
Hvammstanga miðvikudaginn 18.
janúar.  Húsið opnar klukkan 17:45 og
keppni hefst klukkan 18:00

10. bekkur ætlar að vera með sjoppu á
staðnum sem verður opin 17:45-18:00
og í hléi.  Allur ágóði rennur í ferðasjóð
útskriftarnema.

NÝ NÁTTÚRUFRÆÐISTOFA
FYRIR VERKLEGA KENNSLU

Núna er verið að leggja lokahönd á
verklegu náttúrufræðistofuna okkar. 
 Við erum virkilega stolt af henni og
hlökkum mikið til að vinna í henni í
framtíðinni.

Við hvetjum ykkur öll til að kíkja á
hana þegar þið komið í viðtal á
þriðjudaginn.
Stofan er staðsett við hliðina á
heimilisfræðistofunni.  



Þó að reykingar séu stranglega
bannaðar í skólanum fékk Jói leyfi

til að kveikja í einni sígarettu í
náttúrufræðitíma á unglingastiginu.  
Hann var að sýna nemendum hvaða
áhrif sígarettur hafa á lungu þeirra

sem reykja.  

Verkleg
náttúrufræði


