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Vikufréttir  
     Vika  13 (27.03 – 31.03. 2017.) 

 

 
Mánudagur 

 Þemavika hefst. Undirbúningur fyrir árshátíð 

 Stigsfundur, elsta stig kl. 14:10 

 Kennarafundur.  Hjálmur Dór mætir með námskeið fyrir kennara kl. 14:40 

 

 

Þriðjudagur 

 Þemadagar 

 Stigsfundur, yngsta stig kl. 13:40 

 Stigsfundur mið stig kl. 14:40 

 

 

Miðvikudagur 

 Þemadagar 

 Nemendur í 10. bekk fara í heimsókn í Menntaskóla Borgarfjarðar kl. 10 -11:30 

 

 

Fimmtudagur 

 Þemadagar 

 

 

Föstudagur 

 Einar Mikael með sýningu fyrir 1. – 4. bekk í Óðali kl. 11:50 

 Einar Mikael með sýningu fyrir 5. – 7. bekk í Óðali kl. 12:30 

 Þemaviku lokið 

 

 

Annað  

Þessa vikuna eru þemadagar í skólanum og undirbúningur fyrir árshátíð skólans. 

Hefðbundin kennsla er þá brotin upp með ýmsum uppákomum og æfingum.  

Í unglingadeild velja nemendur sig í hópa og vinnur hver hópur ákveðin verkefni og æfa 

jafnframt fyrir árshátíðina.  Yngri nemendur stunda einnig æfingar af kappi og verður 

gaman að sjá afraksturinn á árshátíðinni sem verður þann 6. apríl n.k.   

 

Spakmæli 

,,Bjartsýnum manni skjátlast eins oft og bölsýnum en honum líður ólíkt betur.“ 

  

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Skólanesti 

Mörg börn taka með sér nesti í skólann hvort heldur til að borða í nestistíma að morgni eða í hádeginu.  Það er 

aldrei of oft á það minnst hversu hollt og gott nesti í skólann eða vinnuna er mikilvægt. Afköst, hvort heldur í námi 

eða vinnu eru háð hollri næringu jafnt og þétt yfir daginn. Svo ekki sé minnst á ef börnin og unglingarnir æfa 

íþróttir.  Hverskonar sætabrauð og sætt kex er óæskilegt skólanesti og  mörg svokölluð ,,heilsustykki“ eru í raun 

oft mjög sæt.  Djús, og aðrir sykraðir drykkir er eru einnig óæskilegt skólanesti.  Hafa skal í huga aða hollt fæði 

stuðlar að vellíðan nemenda og eykur hæfni til náms. 

Hjá Embætti landlæknis má finna ýmsa upplýsingar um heilbrigðar lífsvenjur og þar á meðal leiðbeiningar um hvað 

er hollt og gott nesti.   http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/ 
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