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Vikufréttir  

     Vika 17  (20.04 – 24.04 2020) 

 

Mánudagur 

 1. – 3. bekkur mætir. 

 Hópur A mætir. 

Þriðjudagur 

 1. – 3. bekkur mætir. 

 Hópur B mætir. 

Miðvikudagur 

 1. – 3. bekkur mætir. 

 Hópur A mætir. 

Fimmtudagur  

 Sumardagurinn fyrsti 

Föstudagur 

 1. – 3. bekkur mætir. 

 Hópur B mætir. 

 

Annað:   

  

 

Spakmæli:  

 „Þú getur ekki gert alla hamingjusama. Þú ert ekki súkkulaði“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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SETJUM HEIMSMET Í LESTRI VERTU MEÐ Í LANDSLIÐINU 
Í tilefni af því að nú erum við mörg heima, og vantar eitthvað gefandi til að nýta 

tímann í, ætlum við að sameinast í einu liði, landsliðinu í lestri, og setja heimsmet í 

lesnum mínútum á einum mánuði. 

Allir sem lesa geta verið með. Þú þarft bara að skrá mínúturnar sem þú lest á 

þessari síðu og hún reiknar út hvað allir eru búnir að lesa samtals. 

Ef það er eitthvað sem er nóg af í ástandinu þá er það tími. Það er hægt að nýta 

hann vel og minna vel, og ein albesta nýtingin er að lesa. Fyrir utan hvað það er 

skemmtilegt þá gerir lestur kraftaverk í lesandanum. Hver blaðsíða eflir orðaforðann, 

kveikir nýjar hugmyndir og eykur skilning á lesmáli og veitir þannig aðgang og skilning 

á heiminum öllum. 

 

Þetta er frekar einfalt: Því meira sem við lesum því betra. 

Svo nú er bara að reima á sig lesskóna og grípa næstu bók. Viðbúin – tilbúin – lesa! 

 

Tími til að lesa er verkefni á vegum Menntamálastofnunar og mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. 

 

https://timitiladlesa.is/ 

 

Verkefnið mun standa til 30. apríl og að því loknu verður þess freistað að fá 

afraksturinn skráðan í heimsmetabók Guinness. Um fyrsta heimsmet sinnar tegundar 

yrði þá að ræða 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.  

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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