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Fréttablað Hraunvallaskóla              Apríl 2017     3. tbl.   8. árg 

Í nokkrar vikur fyrir páskaleyfi tóku allir nemendur unglingadeildar 

þátt í hraðlestrarnámskeiði hjá íslenskukennurum. Nemendur lásu 

ákveðna texta þrisvar sinnum eina mínútu í senn og merktu eftir 

hvern lestur hversu mörg orð þeir lásu. Reynt var að lesa fleiri og 

fleiri orð í hvert skipti. Markmið námskeiðsins var að bæta lestrar-

hraða og lestrarnákvæmni. Þessi aðferð til að bæta hraðlestur hefur 

verið kölluð mínútulestur eða býflugulestur þar sem allir nemendur 

lesa textana upphátt í einu. Krakkarnir stóðu sig frábærlega í þessu 

átaki, unnu af samviskusemi og dugnaði og uppskáru mjög góðan 

árangur. Lestrarpróf var lagt fyrir áður en átak hófst og aftur þegar 

því var lokið. Allir sem tóku þátt bættu sig, sumir umtalsvert. Þessa 

dagana stendur svo yfir drekasprettur í öllum deildum, svo það er 

mikil gróska í lestrarmálunum hjá okkur í Hraunvallaskóla.  

Miklar framfarir 

Brosið 

Gleðilegt sumar!! 
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Þá er komið að Brosfréttum frá leikskólanum. Í leik-

skólanum er unnið fjölbreytt og skemmtilegt starf. 

Fram á vor vinnum við með ábyrgðina og umhverfið 

okkar. Við veltum upp umræðu um þessa þætti og 

fáum börnin til að velta þessu fyrir sér. T.d. hvað 

getum við gert til að gera umhverfið okkar betra? 

Hver gengur frá eftir okkur? Hver á að ganga frá eftir 

okkur? Ég sjálf ber ábyrgð á mér, minni hegðun og 

mínu nánasta umhverfi. Eins er unnið með ýmiskonar verkefni tengt þemanu. Þar 

fá börnin útrás fyrir listsköpun, leik og hreyfingu. Námssmiðjur barnanna byggjast á 

þessum þáttum og er útfært eftir aldri hvers hóps fyrir sig. Nú hefur gengið á með 

vori og vetri undanfarið og er nóg um útiveru og vettvangsferðir þar sem við 

skoðum nánasta umhverfi okkar sem er mjög fjölbreytt og stundum leyfum við 

okkur að skoða aðeins út fyrir hverfið  þar sem við nýtum hinn sívinsæla strætó. 

Endurnar hafa fengið nóg að borða frá okkur í Hraunvallaleikskóla og hafa það gott. 

Eins hafa leikvellirnir, hraunið og náttúran verið vel nýtt í hverfinu.  Á döfinni eru svo 

bjartir dagar þar sem börnin hengja upp listaverkin sín í Haukaheimilinu til að aðrir 

geti notið þeirra og mælum við eindregið með að þið skellið ykkur að skoða þessi 

fallegu verk þegar bjartir dagar hefjast. Páskaföndur var og er líka stór hluti af 

þessum árstíma sem nú er nýbúinn og er fátt meira spennandi en sá tími þar sem 

við fáum nóg af föndri, súkkulaðiáti og tíma 

með fjölskyldunni í langri helgi. Við vonum svo 

að vorið fari að bresta á með hvelli svo við 

getum verið enn meira úti og leyft okkur að 

fara í enn lengri vettvangsferðir. 

            Hafið það sem allra best  

 

Leikskólafréttir 



Bls. 3 
Brosið 

 

 

 

Árshátíð Mosans og Hraunvallaskóla var haldin miðvikudagskvöldið 26. apríl.  Um 

180 manns mættu og áttu frábært kvöld saman og 

allir skemmtu sér konunglega.  Þemað þetta árið 

var „red carpet og Hollywood“ og var skólinn 

skreyttur í þeim anda.  Á matseðlinum var lamb og 

kalkúnn ásamt meðlæti og svo var súkkulaði-

mousse í eftirrétt sem Sigþór kokkur í Áslandskóla 

eldaði fyrir okkur. Unglingar og starfsfólk hafa talað 

mikið og vel um matinn sem var frábær þetta kvöld.  Skemmtiatriði kvöldsins voru 

ekki að verri endanum en á dagskrá var kennaramynd-

band, árshátíðarmyndband, árshátíðartónlistarmynd-

band, tilnefningar, DJ Darri og Jón Jónsson.  Þetta var 

frábært kvöld þar sem allir komu í sínu fínasta pússi og   

skemmtu sér allir rosalega vel enda frábærir krakkar.  

 

Árshátíð Mosans 
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Þá eru næstum allir nemendur í 5. – 10. bekk búnir að 

koma í leiklistarsmiðju. Það hefur sko verið líf og fjör. 

Mikið hlegið og fíflast en einnig lært ýmislegt. 

Nemendur í unglingadeild 

hafa allir þurft að skila inn 

örmyndum sem þau vinna 

á i-padana sína. Gaman 

er að sjá hvað 

krökkununum okkar í 

Hraunvallaskóla finnst gaman að leika sér og hvað 

þau eru hugmyndarík. Nemendur á miðstigi hafa allir 

búið til handrit að stuttum leikritum sem þeir þurfa svo 

að æfa og sýna. Nemendur þurfa síðan að skiptast á handritum og leika leikrit sem 

annar hópur skrifaði. Þetta hefur gengið ótrúlega vel og aldrei gerst að einhver 

hópur gæti ekki lokið við verkefnið sitt. Enn og aftur 

hafa nemendur Hraunvallaskóla sýnt hvað þeir eru 

flottir.  

Leiklistin 
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10.HAH hélt bekkjarkvöld föstudaginn 22.apríl og skellti sér í Keiluhöllina Egilshöll. 

Spiluð var keila í 80 mínútur og gæddu krakkarnir sér á pizzu meðan á keilunni 

stóð. Krakkarnir sýndu flotta takta í keilunni en fyrst og fremst skemmtu þeir sér vel. 

Þeir keiluspilarar sem voru með hæstu og lægstu stigin auk þess sem sýndi bestu 

taktana fengu lítinn glaðning. Eftir frábært kvöld fóru svo allir glaðir og saddir heim.  

Bekkjarkvöld í 10. HAH 

Evrópuþema 
Í vetur höfum við verið að vinna í Evrópuþema í 7.bekk og krakkarnir hafa sýnt 

því mikinn áhuga. Þau bjuggu sér til bakpokaferðalag til að mynda og fengu 

ákveðna upphæð sem þau máttu eyða. Svo þurftu þau að útlista nákvæmlega 

hvert þau fara, hvað þau ætla gera og áætla hvað það kostar. Einnig fannst þeim 

skemmtilegt að fá að merkja inn á landakort löndin í Evrópu. Þau fræddumst 

nánar um Evrópu í Hringekju þar sem þau fóru á milli fjögurra stöðva þar sem 

hver stöð tók á afmörkuðu efni eins og austur og suður Evrópu.  
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Það hefur verið nóg um að vera á bókasafninu 

síðustu mánuði. Í janúar er skákdagurinn haldinn 

hátíðlegur víða um land og í tilefni hans er ein 

vika í janúar tileinkuð skáklistinni hér á safninu.  

Þá er taflborðum fjölgað á safni, bókum um skák 

stillt fram og öllum nemendum boðið að kíkja á 

safnið til að tefla, leysa skákþrautir eða kíkja í 

skákbækur.  Krakkarnir í 1. bekk koma líka og læra peðskák og árlegt skákmót fyrir 

nemendur í 6. bekk fer fram. Margir kíktu á safnið í ár og þátttaka í skákmótinu var 

mjög góð. Nemendur sýndu margir hverjir snilldartakta en það var Birkir Snær sem 

sigraði að þessu sinni. 

Bókasafnið hefur staðið fyrir nokkrum lestrarátökum á vorönninni. Í 3. og 4. bekk er 

svokallaður meistaralestur í gangi en nemendur sem taka þátt í átakinu lesa 

ákveðinn fjölda bóka til að verða sér út um meistaraskirteini í lestri.  Annar bekkur 

fór í stutt tónlestrarverkefni þar sem unnið var með lestur, nótur og takt og einnig 

var þeim boðið í „lestrargöngu“ sem er samtvinnuð við  byrjendalæsið þær vikur 

sem það tengist risaeðlum.  Nemendur koma þá á safnið í litlum hópum og elta 

risaeðluspor sem vísa á fróðleiksmola sem þau lesa og að lokum vinna þau lítið 

verkefni. Undirbúningur fyrir bókaspurninga-

keppni miðdeildar er líka í fullum gangi og 

nemendur keppast við að lesa þær 10 bækur 

sem spurt verður úr.  Keppnin fer svo fram 

föstudaginn 5. maí. Auk þess tökum við að 

sjálfsögðu alltaf þátt í lestrarátaki Ævars 

vísindamanns og var mjög góð þátttaka í því 

þetta árið. 

Bókasafnshornið 

úrslitaskákin 
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Í skólanum okkar eru nokkrir hópar í upplýsingatækni þar sem þau læra hina ýmsu 

töfra nýrrar tæknialdar. Eru krakkarnir mjög klárir og oft þarf lítið að kenna þeim 

enda örugglega klárari á tölvur en margur kennarinn. Fyrr í vetur vann 5. bekkur 

þessar flottu myndir í PicsArt og Book Creator. 

5. bekkur í upplýsingatækni 

Sólkerfið skoðað 
Náttúrufræðin getur verið spennandi og fjölbreytileg. Krakkarnir í 6. bekk fengu til 

að mynda verðugt verkefni fyrr í vetur. Verkefnið var ekki af minni kantinum en 

það var um sólkerfið. Nemendur skoðuðu röðun reikistjarna í sólkerfinu, fundu 

áhugaverðar staðreyndir um 

reikistjörnurnar, hve langan 

tíma þær taka að snúast um 

sjálfan sig og um sólina. 

Krakkarnir stóðu sig afar vel 

og skiluðu áhugaverðum og 

vönduðum veggspjöldum með 

ýmsum gagnlegum 

upplýsingum um sólkerfið 

okkar. 



Brosið 

 

   

  

Þriðja skiptið sem við hittumst í Nord plus samstarfinu 

var 9. – 15.mars en þá var förinni heitið til Rakvere í Eist-

landi. Aftur hittum við kollega okkar frá Eistlandi, Fær-

eyjum og Litháen en nú var komið að Eistlandi að kynna 

okkur fyrir skólakerfinu þeirra, skólastarfinu, kenna okkur 

nýjar kennsluaðferðir og síðast en ekki síst að kynna 

okkur fyrir menningu Eistlands. Margt var skoðað, þar á 

meðal nokkrir kastalar, gömul náma, draugabær og söfn. 

Í skólanum fengum við að líta inn í kennslu-

stundir, skoða skólabygginguna en einnig var 

haldin samvera fyrir okkur á sal þar sem 

nemendur m.a. dönsuðu þjóðdansa og sungu 

fyrir okkur. Þá lærðum við nýjan hópskiptinga-

leik sem má nota til að læra betur reikniað-

gerðirnar, stafrófið, 

rifja upp orðaforða 

og margt fleira. Auk 

þess sem við 

lærðum margföldunarleik og kynntumst kennslu á frum-

kvöðlafræði sem skólinn er mjög stoltur af. Nemendur í 

Rakvere gymnasium hefja nám í frumkvöðlafræði í 

gegnum leiklist frá 3.bekk. 

Síðasti leggur samstarfsins er svo 2.-8.maí en þá er för 

okkar heitið til Færeyja. 

Hildur Arna umsjónarkennari í 10.bekk, Karen Dögg 

umsjónarkennari í 7.bekk og Gyða Rós umsjónar-

kennari í 1.bekk 

Ferðasaga 

Bls. 8 
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 Unglingarnir okkar fóru í skíðaferð fyrr í vetur. Fyrir nokkrum árum var prófað að 

fara upp í Bláfjöll með skólakrakkana okkar og tókst ferðin svo vel að hefð hefur 

skapast í skólanum okkar síðan þá og er hún komin til að vera, a.m.k. þegar veður 

leyfir. Krakkarnir skemmta sér konunglega á skíðum, brettum og jafnvel á þotu-

rössum.  

Skíðaferð unglinganna 

Samvinna leik– og grunnskóla 
Einn af fjölmörgu kostum þess að hafa sameiginlegan leik-og grunnskóla er sam-

starfið og samfellan í skólagöngunni. Hér gefur að líta eitt dæmi um gefandi og 

skemmtilegt samstarf. Í Hraunvallaskóla hefur skapast sú hefð að 6. bekkur sem 

er vinabekkur útskriftabarna 

leikskólans hefur aðstoðað 

við skipulagningu og 

æfingar á dönsum og 

öðrum atriðum fyrir útskrift 

leikskólabarnanna. Hér má 

sjá eldri börnin kenna leik-

skólabörnunum dans sem 

verður svo sýndur á út-

skriftinni.  



Brosið 
Bls.10 

Við erum 
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Mánudaginn 20. febrúar, fór Stóra upplestrarkeppnin fram hér hjá okkur í Hraun-

vallaskóla. 12 nemendur úr 7. bekk kepptu um að verða fulltrúar okkar á Lokahátíð 

Stóru upplestrarkeppninnar sem fram fór í Hafnarborg 7. mars.                                                                

Það voru þau; Daníel Lúkas Tómasson, Sveinbjörg Júlía Kjartansdóttir, Elín Klara 

Þorkelsdóttir, Helena Hauksdóttir, Rannveig Þóra Karlsdóttir og Sandra Karen 

Daðadóttir úr 7. Hamingju og Arndís Diljá Óskarsdóttir, Hildur Valsdóttir, Thelma 

Melsteð Björgvinsdóttir, Össur Haraldsson, Tryggvi Magnús Ragnarsson og Elva 

Katrín Ómarsdóttir úr 7. Farsæld sem kepptu til úrslita.                                                                     

Krakkarnir stóðu sig með prýði og lásu af stakri snilld. Í fyrri umferð keppninnar lásu 

þeir valda kafla úr sögunni ,,Flugan sem stöðvaði stríðið“ eftir Brynhildi Björgvins-

dóttur og í þeirri seinni ljóð að eigin vali.                                                                     

Sú hefð hefur skapast að fulltrúar frá síðasta ári koma fram á hátíðinni. Dagur Snær 

Hilmarsson annar vinningshafanna frá því í fyrra las ljóð í upphafi keppninnar og 

Vala Marie Unnarsdóttir las stutta kynningu á höfundinum Brynhildi Björgvinsdóttur 

og sögunni sem keppendur lásu upp úr.                                                                                        

Í dómnefnd sátu Ingibjörg Einarsdóttir, einn stofnenda keppninnar, Marsibil Ólafs-

dóttir, aðstoðarskólastjóri í Hvaleyrarskóla og Jóhann Skagfjörð, aðstoðarskólastjóri 

í Fellaskóla. 

 

 

 

 

Framhald á næstu síðu. 

Stóra 
upplestrarkeppnin 
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Á meðan dómnefnd var að störfum sáu hæfileikaríkir 

nemendur úr 7. bekk um tónlistaratriði. Erlendur 

Snær Erlendsson lék á píanó, Ragnhildur Sara 

Bergsdóttir spilaði á saxófón, Jón Ragnar Einarsson 

lék á píanó og Inga Lára Gunnarsdóttir á gítar. Einnig 

voru leikin rapplög sem nemendur 7. bekkjar hafa 

verið að semja við íslensk ljóð í tónmenntatímum hjá 

Þórunni Jónsdóttur tónmenntakennara.                                                                         

Úrslitin urðu þau að Sveinbjörg Júlía Kjartansdóttir 

og Helena Hauksdóttir urðu fulltrúar okkar í Hafnarborg í ár. Rannveig Þóra Karls-

dóttir var valin til vara. 

Við erum stolt af krökkunum sem stóðu sig afar vel og sýndu mikinn metnað.  

Upplestrarkeppnin-frh.  

Félagsvist  
Á hverju ári er spiluð félagsvist í unglingadeildinni. Að þessu sinni 

var ákveðið að spiladagurinn yrði á sama degi og árshátíðin en okkur þótti upp-

lagt að brjóta daginn upp þar sem  yfirleitt eru flestir  orðnir vel spenntir fyrir 

kvöldinu. Spilaðar voru nokkrar umferðir og veitt verðlaun fyrir flesta slagi en 

einnig voru útdráttarverðlaun. Skemmtileg morgunstund með skemmtilegum 

krökkum. 
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Fyrsti bekkur kom á safnið og vann með sögu-

persónur.  Afraksturinn voru bækur um sögu-

persónur þar sem hver nemandi bjó til sögu-

persónu og sagði frá henni.  Ótrúlega skemmti-

legar bækur sem litu dagsins ljós og hægt er að 

skoða þær á facebook síðu bókasafnsins. 

 

Dagur barnabókarinnar er 2. apríl ár hvert.  Í tilefni hans voru ýmsar getraunir í 

gangi á safninu. Miðdeildin gat tekið þátt í bókagetraun og voru veitt verðlaun fyrir 

þá sem sem þekktu flestar bækur en lítill ratleikur var í boði fyrir yngri nemendur 

þar sem allir fengu þátttökkuverðlaun. Einnig tókum við þátt í kosningu bóka-

verðlauna barnanna og var mjög mikil þátttaka í ár.  Bækurnar Pabbi prófessor eftir 

Gunnar Helgason og Dagbók Kidda klaufa – Hundaheppni eftir Jeff Kinney hlutu 

verðlaunin að þessu sinni.   

Meira frá bókasafni 
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Eins og kom fram fyrr í blaðinu var Stóra upplestrarkeppnin hjá okkur fyrr í vetur. 

Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar var svo haldin í Hafnarborg nokkru síðar. Þar 

kepptu tveir fulltrúar frá öllum grunnskólum Hafnarfjarðar til úrslita. Skáld 

keppninnar að þessu sinni voru þau Andri Snær Magnason og Steinunn 

Sigurðardóttir. Lesnir voru kaflar úr Sögunni af bláa hnettinum eftir Andra Snæ, 

nemendur fluttu eitt ljóð eftir Steinunni Sigurðardóttur og annað sjálfvalið. 

Krakkarnir voru hafnfirskri æsku til 

mikils sóma og gerðu dómnefndinni 

talsvert erfitt fyrir. Kristján Þór 

Júlíusson, mennta- og 

menningarmálaráðherra, afhenti 

nemendum öllum viðurkenningar 

fyrir frækna frammistöðu og vorum 

við sérstaklega stolt af okkar fulltrú-

um, þeim Helenu Hauksdóttur og Sveinbjörgu Júlíu Kjartansdóttur úr 7. Hamingju, 

sem stóðu sig frábærlega. Sveinbjörg Júlía hafnaði í 3. sæti sem er glæsilegur 

árangur. Dagur Logi Sigurðsson úr Hvaleyrarskóla 

hreppti 2. sætið og Erla Rúrí Sigurjónsdóttir úr 

Áslandsskóla varð í 1.sæti. 

Óskum við þeim að sjálfsögðu til hamingju með flottan 

árangur og glæsilegan flutning. 

Lokahátíðin í Hafnarborg 



 

 

 

 

Ýmislegt er brasað í íþróttatímum eins og vanalega. Ekki er farið alltaf hefðbundnar 

leiðir til að ná námsmarkmiðum heldur kíkt aðeins út fyrir kassann og gert eitthvað 

nýtt sem þeir telja nytsamlegt og uppbyggjandi. Hér má t.d. sjá býsna óhefðbundna 

kennsluaðferð úr íþróttahúsinu þar 

sem kennarar blanda byggingaverk-

fræðinni inn i kennsluna hjá sér. Ekki er 

enn víst hver markmiðin eru og 

hvernig þetta verkefni verður metið 

inn í námsmat en það kannski skiptir 

engu máli þar sem  krakkarnir höfðu 

gaman af. 
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Á hátíð Stóru upplestrarkeppninnar í Hafnarborg voru einnig veitt verðlaun fyrir 

Smásagnasamkeppni. Fjórar smásögur voru verðlaunaðar og var það Frú Eliza 

Reid forsetafrú sem sá um afhendingu þeirra. Særún Björk Jónasdóttur úr 10. HAH 

lenti í þriðja sæti með söguna,  Þetta er sagan hans Nizar. Aðrir verðlaunahafar í 

smásagnasamkeppninni 

voru úr Víðistaðaskóla. Eins 

og áður sagði þá var þessi 

hátíð í alla staði glæsileg og 

við í Hraunvallaskóla erum 

stolt af okkar framlagi til 

hennar.   

 

Smásagnasamkeppni 

Íþróttakennarar 
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Í vikunni fyrir páska voru hinir Hraunvallaleikar og hefðbundið skólastarf því  brotið 

upp í nokkra daga. Hugmyndin með leikunum er að búa til skemmtilegan viðburð 

þar sem nemendur og starfsfólk eiga góða daga við 

leik og skemmtun. Við tökumst á við fjölbreytt verk-

efni, þrautir og leiki þar sem allir fá að spreyta sig og 

stórir og smáir hjálpast að.                                                                                                 

Nemendur voru í 66 hópum og voru tveir hópstjórar úr 

unglingadeild í hverjum hópi. Hver hópur hefur ákveðið númer sem staðsett er á 

ákveðnum stað, merkt með fjólubláum lit. Þar hitti hópurinn hópstjórana sína í upp-

hafi hvers dags. 11-13 nemendur eru í hverjum hópi og er aldursblöndunin frá 1. 

upp í 10. bekk. Markmiðið með því er að tengja saman nemendur á mismunandi 

aldri, efla samskipti og góðan skólaanda.                                                                                    

Þrjár fastar stöðvar voru einnig í gangi alla þrjá dagana.  Nemendur sem völdu þær 

stöðvar unnu að ákveðnu verkefni allan tímann og fara ekki á aðrar stöðvar. 

Nemendur á miðstigi áttu kost á að velja sér leiklistar- eða fjölmiðlastöð og á 

unglingastigi var hægt að velja hljómsveitarstöð.                                                       

Á föstudeginum var svo sveigjanlegur skóladagur. Sá dagur er ávallt nokkurskonar 

uppskeruhátíð Hraunvallaleikanna þar sem við komum saman á sal og fáum að sjá 

afrakstur föstu stöðvanna. Eftir það fórum við út á Drekavelli þar sem við stefndum 

að því að búa til risastóran vinadreka. Fremst voru nemendur með Drekahöfuð sem 

búið var til á einni stöðinni og á  eftir komu allir nemendur og starfsfólk skólans í 

halarófu. Við hvöttum svo alla til að 

koma klæddir í drekalitunum okkar 

þennan dag, þ.e. rauðu, gulu, gylltu 

eða appelsínugulu til að drekinn 

okkar yrði sem glæsilegastur.                                                               

Á næstu síðu er myndasíða frá 

þessari skemmtilegu viku. 

Hraunvallaleikar 
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Myndir frá Hraunvallaleikum 



 

 

 

Nemendur í Hraunvallaskóla stóðu sig vel í Stærðfræðikeppni grunnskólanna í 

Flensborg á dögunum en þau Birta María Róbertsdóttir í 8. MJ, Michal Mierzejek í 

8. HBG, Embla Líf Hreinsdóttir í 9. BH  og Hólmfríður Rakel Ólafsdóttir í 10. ÓS 

lentu öll í einu af 10 efstu sætunum. Til hamingju krakkar!  
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Eins og fram kemur fyrr í blaðinu var mikið um að vera á Hraunvallaleikum í ár eins 

og venjulega. Til að fylgjast með og sjá hvað var að gerast þá var stórsniðugt að 

fylgjast með Varlafréttum sem fluttu fréttir af leikunum. Slóðin er https://

uthrvs.wixsite.com/varlafrettir ef þið viljið skoða 

frábærar fréttir og rifja upp skemmtilega viku. Þá 

var líka hægt að fylgjast með á snappinu þar 

sem sérstakt snapp var búið til fyrir leikana. Það 

voru bráðefnilegir nemendur af miðstiginu sem 

sáu um þessar fréttir og 

greinilegt að þar eru upp-

rennandi fjölmiðlamenn á 

ferðinni.  

 

Varlafréttir 

Stærðfræðikeppni 

https://uthrvs.wixsite.com/varlafrettir
https://uthrvs.wixsite.com/varlafrettir


 

 

 

 

Krökkunum í 5. bekk er ýmislegt til lista lagt. Áhugasamir nemendurnir unnu flott 

þrívíddarverkefni í myndmennt fyrr í vetur. Verkefnið hjálpaði þeim að skilja á ein-

faldan hátt muninn á tvívídd og þrívídd í myndverkum og umhverfinu.  
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Textílkennararnir okkar eru afar hugmyndaríkir og koma oft með áhugaverð verk-

efni. Í vetur datt þeim í hug að nýta ýmsa hluti sem t.d. annars fara í ruslið. Var 

verkefnið að búa sér til kaffipokatöskur. Tókst það svona glimrandi eins og 

fyrirsæturnar hér fyrir neðan sýna okkur. Einnig gerðu krakkarnir sér flottar svuntur 

fyrir eldamennskuna eða baksturinn. Efnilegir krakkar með hönnunina á hreinu. 

Textílmennt 

Þrívíddarverkefni 
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