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7. bekkur Hraunvallaskóla
2017-2018 var tilnefndur
til hvatningaverðlauna
ungmennaflokks Foreldrafélags Hafnarfjarðar nú á
dögunum í sal Flensborgarskóla. Árgangurinn hefur verið að safna fyrir ferð í Skólabúðirnar á Reykjum með kökusölu á samtalsdögum. Hópurinn ákvað
að gefa ágóðann til samnemanda í 4.bekk sem greindist nýlega með
hvítblæði í stað þess að borga niður Reykjaferð. 7.bekkur vann
Hvatningaverðlaunin fyrir óeigingjarnt starf til góðgerðamála, eflingu
félagsstarfs innan skólans eða milli skóla. Sem verðlaun þá gefur
Smárabíó öllum árgangnum á sérsýningu hjá sér sem hópurinn mun
fara á fyrir sumarfrí. Flottir krakkar að gera flotta hluti.
Foreldraráð Hafnarfjarðar veitti einnig hvatningarverðlaun til starfsfólks skóla. Hraunvallaskóli átti þar flottan fulltrúa sem tilnefndur var
til verðlauna en það var hann
Hilmar kennari í 7. bekk. Fékk
hann verðskuldaða tilnefningu
fyrir að mæta vel þörfum
nemenda sinna og gera jafnframt kröfur til þeirra því hann
veit hvað í þeim býr.
Frábært hjá okkar fólki.

Bls. 2

Brosið

ERASMUS+ samstarfsverkefni –
Green Clean Future
Hver og einn skóli í samstarfsverkefninu völdu sér lukkudýr skólans með því að
skoða hvaða dýr væru í útrýmingarhættu á og við landið þeirra. Við hér í Hraunvallaskóla kusum snæugluna sem okkar lukkudýr og hafa nemendur þegar hafið
vinnu við að leira hana í myndmennt.
Fróðleikur um Snæugluna:
Snæuglan (Bubo scandiacus) er ugla norðurhjarans og vel aðlöguð að óblíðri
náttúrunni sem oft ríkir allt umhverfis Norður-Íshafið. Hún er stór og þrekvaxin, 5366 cm löng og rúm tvö kg að þyngd, vænghaf hennar er allt að 170 cm. Kvenfuglinn
er stærri en karlfuglinn og því frekar auðvelt að greina á milli kynjanna. Snæuglur
eru með blágráan krókbeygðan og beittan gogg. Klærnar eru dökkar en fæturnir
eru þéttvaxnir og umluktir þéttu fiðri. Augu uglunnar eru gul.
Snæuglan svífur hægt um en þegar hún sér bráð steypir hún sér niður. Snæuglan
veiðir ein síns liðs á daginn nema um varptímann. Snæuglur eru ekki margar hér á
landi og sjást um það bil tíu fuglar á ári, þær verpa ekki að staðaldri á Íslandi en
þegar það gerist þá er varpið um miðjan maí og eru eggin 4-10 talsins. Snæuglur
lifa aðallega á rjúpum og öndum, en einnig vaðfuglum og músum. Þær geta orðið
nokkuð gamlar miðað við fugla
og ná stundum 10 ára aldri.
Heimkynni snæuglunnar er allt
í heimsskautið, meðal annars
á Grænlandi og talið er að íslensku snæuglurnar séu
þaðan. Snæuglan er alfriðuð á
Íslandi.

Hér er sýnishorn af verkefnum
nemenda í myndmennt .
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Söngleikurinn Mamma Mia
Á Hraunvallaleikum eru alltaf 3 hópar sem ekki flakka á milli
svæða líkt og aðrir hópar gera þessa daga. Þessir hópar
eru Hljómsveitin, Leikhópurinn og Varlafréttir. Hóparnir sýna
afrakstur sinn á föstudeginum sem er einskonar uppskeru-

hátíð leikanna. Meðfylgjandi myndir sýna aðeins frá leikritinu sem sýnt var fyrir framan stútfullan sal af fólki. Gekk þetta afbragðsvel og stóðu nemendur sig
með miklum sóma við mikinn
fögnuð áhorfenda! Stórefnilegir
söngvarar og leikarar hér hjá okkur

greinilega.

Barnabókagerð
Íslenskuhópur Guðbjargar Ingu í 7. bekk hefur verið að vinna að barnabókagerð í
vetur. Afraksturinn er heldur betur frábær og um daginn bauð bekkurinn
krökkunum í 1. bekk með sér á safnið til að lesa fyrir þá bækurnar sínar. Þetta

tókst ótrúlega vel hjá þessum flottu krökkum og hver veit nema þarna leynist
framtíðar rithöfundar.
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7. bekkur á Reykjum
Vikuna 3. - 6. apríl fóru nemendur í
7.bekk í Skólabúðirnar á Reykjum í

Hrútafirði ásamt kennurum og stuðningsfulltrúum. Í stuttu máli má segja að ferðin
hafi heppnast vel í alla staði.
Stórskemmtileg dagskrá var í boði; farið
á Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna (þeir hugrökku smökkuðu hákarl), íþróttir, Grettissaga, Undraveröld og
fleira. Í frítíma gátu nemendur farið í sund, náttúrulegan heitan pott, leikfimissalinn,

borðtennis og fleira. Á kvöldin voru haldnar stórskemmtilegar kvöldvökur og að
ógleymdu Skólabúðadiskóinu. Það er óhætt að segja að nemendur 7. bekkjar hafi
verið skólanum okkar til fyrirmyndar. Komu vel fram við alla, sinntu námi vel og
gengu vel um. Bravó fyrir þeim!!
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Stærðfræði í 1. bekk
Stærðfræði er heldur betur skemmtileg eins og sjá má á andlitum þessara fyrstu
bekkinga sem leysa alls kyns áhugaverðar og litríkar stærðfræðiþrautir. Einbeitingin
og áhugsemin leynir sér ekki hjá þessum efnilegu krökkum.

Stóra upplestrarkeppnin
Í mars tóku nemendur 7. bekkjar þátt í undankeppni Stóru upplestrarkeppninnar frammi fyrir 3

dómurum og fullum sal af nemendum 6. og 7.
bekkjar. Að sjálfsögðu stóðu upplesarar sig allir
með stakri prýði og var virkilega gaman að hlusta
á þá enda búnir að æfa nokkuð dagana á undan.
Keppnin var glæsileg ásamt því að vönduð og
góð skemmtiatriði voru í boði. Það var ekki auðvelt verk hjá dómurum en tveir einstaklingar voru valdir til að fara fyrir hönd skólans og einn til vara. Það voru þau

Kolbrún Garðarsdóttir, Emelía Ósk Kristjánsdóttir og Gerardas Slapikas sem voru
svo fulltrúar okkar í lokakeppninni sem fer ár hvert fram í Hafnarborg. Þar stóðu
okkar fulltrúar sig einnig mjög vel og voru sjálfum sér og skólanum til mikils sóma.
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Leikskólafréttir
Leikskólinn er fyrsta skólastig barnsins í menntakerfinu.
Dags daglega leggjum við áherslu á að veita börnunum

viðfangsefni og aðstöðu sem hæfir þroska þeirra, áhuga og
getu. Hátt hlutfalla barna dvelur stóran
hluta dagsins í leikskóla. Þar læra þau
að leika sér saman, samskiptareglur og
mikilvægi þess að vinna saman og taka tillit hvert til annars.
Börnin eru ekki einungis leikfús, þau er einnig náms- og verkfús
og hafa þörf fyrir að takast á við verkefni sem reyna á færni þeirra, bæði andlega og
líkamlega. Smá saman geta þau einbeitt sér æ lengur að viðfangsefnum og leikjum.

Hlutverk leikskólakennara felst m.a. í því að velja leiðir sem hvetja til skapandi
hugsunar og sjálfstæðra vinnubragða hjá börnunum.

(sjá framhald bls. 11)
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Laugaferð 9. bekkjar
Eins og vanalega fer 9. bekkur á hverju ári
í skólaferð að Laugum í Sælingsdal. Þar

eru reknar ungmennabúðir UMFÍ í frábæru
náttúruumhverfi. Að þessu sinni var farið
nú um miðjan mars. Komið var í
blíðskaparveðri skömmu fyrir hádegi
mánudags. Hópurinn fékk strax að kynnast
starfsfólki, reglum staðarins og öðrum hópi sem kom úr Kópavogsskóla. Öllum
krökkunum var svo skipt í þrjá hópa

(Rauðan, Grænan og Bláan). Vikan sem fór í
hönd var fjölbreytt og ærslafull á köflum þar
sem krakkarnir fóru í hópeflisleiki, íþróttakeppnir, fjallgöngur, hlustuðu á draugasögur
og heimsóttu ,,dýragarð“ í nágrenni
staðarins. Á fimmtudeginum var svo klikkt út
með því að ofurhugar böðuðu sig í Sælingsdalsá, áður en Laugaleikarnir byrjuðu.

Þar var keppt á milli hópa í alls kyns þrautum og eftir harða samkeppni stóðu Bláir
uppi sem sigurvegarar. Kvöldið endaði svo með glymjandi sundlaugarpartýi.
Æðisleg vika þar sem allir skemmtu sér og flestir voru á því að heimferðinni mætti
alveg eins seinka aðeins.
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Lífið er núna!!
Eitt af verkefnunum á tveimur stöðvum á
Hraunvallaleikunum okkar á dögunum var að
perla armbönd til styrktar ungu fólki sem greinst
hefur með krabbamein. Þetta yndislega verkefni hefur slegið í gegn, svo mikið að eftir lágu
armbönd í hundruðatali. Armböndin voru svo
seld á kr. 2000 á göngum skólans á lokadegi
Hraunvallaleika en þar
voru fulltrúar Krafts á staðnum að selja. Er óhætt að segja
að salan hafi gengið framar vonum og seldust mörg
hundruð armbönd
og væn upphæð
sem rann því í þetta
góða málefni.

Smásagnakeppni
Smásagnasamkeppni á vegum KÍ og
Heimilis og skóla fór fram meðal
grunn- og framhaldsskólanema nú í
vetur líkt og í fyrra. Það gleður okkur
að segja frá því að hann Dagur Snær
Hilmarsson, nemandi í 9. bekknum

okkar, hreppti 3. sætið í sínum
aldursflokki með sögunni um álfinn
sem langaði að fljúga og óskum við
honum að sjálfsögðu hjartanlega til
hamingju.
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Hraunvallaleikar
Á hverju ári eru haldnir hinir rómuðu Hraunvallaleikar. Þar er öllum nemendum
grunnskólans skipt í hópa þvert á bekki, þ.e. í hverjum hópi eru nemendur frá 1.

bekk uppí 10. bekk. Hver hópur fer svo saman á hinar ýmsu stöðvar þar sem hann
leysir saman skemmtilega leiki og þrautir. Eins og alltaf gekk þetta afar vel og vel
viðeigandi að fara svo í páskafrí í lok góðrar viku. En látum myndirnar tala.
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Félagsvist unglinga
Í síðustu viku var árshátíðardagur unglingadeildar.
Á þeim degi er ekki tekið upp námsefni úr töskum
en þess í stað er spiluð félagsvist fram eftir
morgni. Fá svo nemendur að hætta snemma í

skólanum og hafa restina af deginum til að undirbúa sig fyrir aðalatriði dagsins sem er að sjálfsögðu árshátíðin sjálf um kvöldið. Spilaðar voru
nokkrar umferðir og fengu
sigurvegarar dagsins að
sjálfsögðu verðlaun.
Gaman að þessu, greini-

lega góð upphitun fyrir
kvöldið.

Skólahreysti
Hraunvallaskóli tekur á hverju
ári þátt í Skólahreysti. Hefur
árangurinn ávallt verið góður
þar sem krakkarnir standa sig
reglulega vel og eru skólanum
sínum til sóma. Að þessu sinni
fór keppnin fram í Reykjanesbæ og var liðið skipað þessum
duglegu og hressu nemendum
sem sjást á myndinni hér til
hliðar. Eru þeir allir í 10. bekk
skólans og heita Ágústa, Sara, Rebekka, Jóhann, Axel og Ingi. Einnig má sjá tvo
þjálfara liðsins, þá Jóhann og Ingvar.
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Leikskólafréttir
(framhald)

Bókin ,,Lubbi finnur málbein“ er ætluð til að kenna börnum hljóðin í íslenskunni.
Bókin er um hund sem ferðast um allt Ísland til að finna málbein. Með hverjum staf

er texti sem er svo sunginn og tákn stafsins sem við notum líka.

Elstu börnin fóru á opnunarhátíð Bóka-og bíódaga Hafnarfjarðar og skemmtu sér
hið besta. Dagskráin var áhugaverð, lesið var uppúr bókinni hennar Guðrúnar
Helgadóttur: Ástarsaga úr fjöllunum, sýnt brot úr myndinni um prakkarana Jón Odd
og Jón Bjarna og svo kom Heiðar úr PollaPönk og spilaði nokkur lög.

Að lokum má nefna að miðvikudaginn 21. mars fögnuðum við
Alþjóðlega Downs-deginum með því að klæðast litríkum
sokkum. Svo fyrr í vetur vorum með pabba- og afakaffi í tilefni
bóndadagsins. Mömmum og ömmum var líka boðið vegna
konudagsins. Já það er

nóg um að vera á góðum
leikskóla.
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Sundgarpar
Þessir glæsilegu nemendur í miðdeild
lentu í 2. sæti í boðsundskeppni grunnskólanna sem haldin var í Ásvallalaug í
mars. Er þetta annað árið í röð sem

Hraunvallaskóli nær þessum frábæra
árangri. Eftir sundið var spjallað og
smjattað saman á gómsætu páskaeggi.
Til hamingju krakkar!

Svífandi risaeðlur
Margt er það sem við bröllum hér í skólanum. Að loknu einu skemmtilegu verkefni sveimuðu risaeðlur um loftin í 2. bekk og fengu listamennirnir frjálsa stund að
lokinni smíðinni. Það verður vonandi fjör hjá risaeðlunum og öllum öðrum það

sem eftir er vetrar saman á þessu skemmtilega kennslusvæði.
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Gaman á bókasafni
Fótbolti á bókasafni. Ekki alveg það sem maður hafði
ímyndað sér enda ekki alveg í bókstaflegri merkingu.

En nú styttist í HM karla og kvennalandsliðið okkar er
að standa sig gríðarvel í undankeppninni og þess
vegna er nú í boði að taka þátt í litlum fótbolta lestrarleik á safninu. Nemendur geta sótt sér lestrarleik á
safninu og eiga svo að lesa heima og láta einhvern
fullorðinn kvitta. Það má lesa allar bækur. Svo koma
nemendur á safnið og fá myndir af fótboltahetjunum

okkar í skiptum fyrir lesturinn.
Krakkarnir í 2. bekk hafa verið að læra um risaeðlur eins og fram koma hér fyrr. Og
þá er auðvitað hægt að kíkja á bókasafnið í smá risaeðlulestur. Á gólfi safnsins eru
risaeðluspor sem krakkarnir elta og á leiðinni lesa þeir ýmislegt um risaeðlur. Í lokin
vinna nemendur lítið verkefni og svo fá allir risaeðlumynd að lita.
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Dagur stærðfræðinnar
Dagur stærðfræðinnar er fyrsta föstudag í febrúar ár hvert. Hjá okkur eru alltaf einhverjir hópar sem fagna því að sjálfsögðu og gera eitthvað tengt stærðfræðinni í tilefni dagsins. T.d. tóku sumir þátt í Pangea-stærðfræðikeppni á meðan aðrir unnu
veggspjöld í tengslum við námið. Gaman að þessu…

Söngkeppni Hafnarfjarðar
Eins og kom fram í síðasta blaði þá stóðu Donna María
og Rakel Sara sig heldur betur vel í söngkeppni skólans
og fengu því að taka þátt í Söngkeppni Hafnarfjarðar fyrir

hönd Mosans. Þær voru
báðar frábærar þetta
kvöld og gerði Rakel Sara
sér lítið fyrir og vann
keppnina. Hún var síðan
annar tveggja fulltrúa
Hafnarfjarðar í Söng-

keppni Samfés sem fram fór nú í mars þar sem
hún stóð sig frábærlega. Við óskum stelpunum til
hamingju með árangurinn. Aldeilis efnilegar
stelpur hér á ferð.
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Osmo og heimurinn
Hraunvallaskóli hefur fjárfest í ýmsum ipad tengdum búnaði og þar á meðal Osmo
sem vakið hefur mikla lukku í yngri deildum. Osmo býður upp á fjölþættar kennsluleiðir og hægt er að vinna með tölur, peninga, ritun, teikningu, forritun svo eitthvað
sé nefnt. Myndirnar sýna 2. og 4. bekk á kafi í undraheimi Osmo og sumir eru líka

að skoða Google earth.

Skákmót á bókasafni
Skákmót 6. bekkjar fór fram um daginn. Það voru 36 krakkar sem tóku þátt 20
strákar og 16 stelpur. Það stóðu sig allir alveg frábærlega. Snillingar krakkarnir í 6.

bekk.
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Öskudagsfjör
Eins og alltaf þá var mikið fjör á öskudaginn og um alla ganga mátti sjá glöð börn í
hinum skemmtilegustu búningum. Látum myndirnar tala.
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Þakkir til vinaliða
Vinaliðar sem tilnefndir voru í haust voru heldur betur duglegir í
vetur að skipuleggja leiki í frímínútum fyrir yngsta og miðstig.
Þeir luku svo sínu tímabili fljótlega eftir áramótin og fengu að
launum þakkardag þar sem þeir fóru í heimsókn til Icelandair

og fengu að skoða og kynna sér flugvélar og flughermi sem eru fyrir starfsfólk til að
læra og þjálfa sig. Einnig sáu þeir hvernig skal slökkva eld í flugvél. Það var mjög
vel tekið á móti hópnum og krakkanir áhugasamir. Eftir það var gengið niður í
siglingaklúbbinn Þyt þar sem við fengum að nota húsnæðið, skoða báta, heyra um
krakkastarfið og borða pizzur. Að lokum fór hópurinn í
Vesturbæjarís þar sem þeir gáfu öllum ís og toppaði það
alveg ferðina. Uppúr þessu voru svo tilnefndir nýir

vinaliðar sem sjá um leiki á vorönninni. Eitthvað
spennandi bíður svo þeirra í vor að starfi loknu.

Bíó á bókasafninu
Á hverju ári heldur hann Þórir okkar bíódag á bókasafninu. Eins og venjulega er um tvær sýningar að

velja. Á hálfa tímanum er boðið uppá syrpu af teiknimyndum með Mikka mús sem titluð er Mickey`s
Memorable Moments, en á þeim heila, syrpu af
stuttmyndum með meistaranum sjálfum, Charlie
Chaplin (Chaplin`s Greatest Comedies). Hver sýning
tekur um 20 mínútur.
Sýndi hann ýmsar frábærar myndir eins og t.d.

Magician Mickey (1937), Brave Little Tailor (1938),
Mickey`s Delayed Date (1947), Mickey And The Seal
(1948), Simple Things (1953) og ýmsar fleiri.
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Hraunvallaskóli og Fræðsluskot
Fræðsluskot er vefsíða sem miðlar kennsluaðferðum og hagnýtum verkfærum fyrir
alla kennara sem starfa í fjölmenningarlegu kennsluumhverfi. Það er Hulda Karen
Daníelsdóttir, sérfræðingur hjá Menntamálastofnun ásamt tveimur kennurum í
Hraunvallaskóla sem standa að vefsíðunni. Við hvetjum foreldra til að skoða síðuna
vegna þess að aðferðirnar sem birtast í
Fræðsluskotum hafa
flest allar verið notaðar
við kennslu í Hraunvallaskóla. Það má því segja
að Fræðsluskotin endurspegli hluta af því fjölbreytta starf sem fram fer
í skólanum. Fyrir þá sem
hafa áhuga á að fylgjast
með verkefninu þá er
vefslóðin: http://fraedsluskot.wixsite.com/heim. Þeir sem vilja vera á póstlista geta
skráð netfangið sitt neðst til hægri á síðunni og fá tölvupóst sendan þegar nýtt skot
er gefið út. Myndin er tekin af vefsíðunni en hún fylgir nýjasta skotinu sem fjallar um
lesskilningsþjálfun í gegnum hlutverk.
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Blár apríl
Föstudaginn 6. apríl var Blái dagurinn haldinn hátíðlegur í fimmta sinn. Þá klæddist
fólk um allt land bláum fötum og vakti þannig athygli á góðum málstað. Krakkarnir í
5. bekk voru snöggir að hópa sér saman í bláa mynd fyrir Einhverfudaginn.
Á síðunni www.blarapril.is má
finna ýmsar góðar upplýsingar
um einhverfu.

Tússað á gólfið
Um daginn voru stelpurnar í 8. bekk að leysa Sphero- þrautir. Það þurfti að forrita
boltann til að taka réttar sveigjur og beygjur, stoppa á réttum stað, breyta um lit og

gefa frá sér hljóð. Eins og sjá má á myndunum var einbeitingin mikil. Nú svo var
gólfið bara skúrað. Vonandi skila myndirnar þessu.
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