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Dagur íslenskrar tungu.
Haustið 1995 ákvað ríkisstjórn Íslands, að 16. nóvember ár hvert, sem er
fæðingardagur Jónasar Hallgrímssonar, yrði dagur íslenskrar tungu.
Dagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur árið 1996. Fjölmargir aðilar lögðu
hönd á plóg og efndu til viðburða af þessu tilefni. Má þar nefna fjölmiðla, skóla, stofnanir og félög. Dagur íslenskrar tungu er einnig opinber
fánadagur. Hann er víða haldinn hátíðlegur.
Í Naustaskóla komu nemendur og starfsfólk saman á sal og sungu.
Ný kjörinn formaður nemendaráðs hélt ræðu og Brynhildur Þórarinsdóttir
rithöfundur heiðraði samkomuna með nærveru sinni og las sögu sem hún
skrifaði sérstaklega fyrir skólann.
Í Glerárskóla var ýmislegt gert í tilefni dagsins.
Nemendur á miðstigi fóru m.a. um hverfið og lásu
ljóð fyrir gesti og gangandi. Unglingastigið fékk afhenta nýja útgáfu af myndasögum á íslensku um
Leðurblökumanninn.
Hríseyjarskóli bauð eyjaskeggjum í brauð og súpu í
tilefni dagsins. Nemendur unnu verkefni út frá skýrslu
frá 2014 um fugla sem verpa í Hrísey, sem unnin var
fyrir umhverfisnefnd Akureyrar 2014. Verkefnið var
samþætt íslensku, náttúrufræði, myndmennt, textílmennt og upplýsingatækni. Nemendur völdu sér fugl sem þeir unnu með í hverri grein fyrir sig.
Mjög góð mæting var á viðburðinn, það mættu um 55 manns. Nemendur
unnu margvíslegar myndir af fuglunum í mismunandi efnivið. Hægt er að
skanna kóða og hlusta á nemendur segja frá fuglinum sínum. Hér má sjá nánar um verkefnið
Á leikskólanum Kiðagili unnu börnin á
Smára verkefni út frá ljóðinu hans Jónasar
Hallgrímssonar “buxur, vesti, brók og skór”.
Þau lærðu vísuna vel, ræddu um hana og
Jónas Hallgrímsson. Síðan klipptu þau út
fatnaðinn og lituðu og að lokum fóru þau
með vísuna og gerðu myndband sem var
sýnt í sameiginlegum söngsal.

Þessar skemmtilegu myndir eru frá Tröllaborgum af leik barnanna með form og ljósaborð.

Skóla-akur er veftímarit sem gefið er út af fræðslusviði Akureyrarbæjar, Glerárgötu 26, Akureyri. Ritstjóri: Linda María Ásgeirsdóttir
starfsmaður á skrifstofu Akureyrarbæjar í Hrísey, lindamaria@akureyri.is. Upplýsingar um efni og ábendingar um hvað betur má fara eru
vel þegnar og sendist á netfang ritstjóra. Sími 466-1762. Afgreiðslutími mánudaga-miðvikudaga frá kl. 8-13. Markmið blaðsins er að miðla
upplýsingum til starfsfólks í skólum á Akureyri, til foreldra og annarra í skólasamfélaginu. Dreifing: Blaðinu er dreift með tölvupósti
(pdf-snið) til starfsfólks í leik- og grunnskólum og í tónlistarskóla bæjarins auk fulltrúa foreldra o.fl.
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Lestrarþema tileinkað Astrid Lindgren í Oddeyrarskóla.
Föstudaginn 16. nóvember lauk 2ja vikna lestrarþema sem læsis nefnd
skólans efndi til. Þemað var tileinkað rithöfundinum Astrid Lindgren og sögum
hennar. Nemendur kynntu sér sögurnar hennar og unnu með nokkrar þeirra.
Allir bekkir skreyttu hurðirnar að stofunum sínum, en blásið var til samkeppni
um best skreyttu hurðina. Óhætt er að segja að mikil vinna og metnaður hafi
verið lagður í skreytingarnar. Hér til hliðar má sjá hurðarskreytingu 3. bekkjar,
en bar hún sigur úr býtum í samkeppninni sem sannarlega var hörð.

Afhending viðurkenninga í ritlistar samkeppni 17. nóvember.
Fögnum fjölbreytileika íslenskunnar: Ritlistar samkeppni nemenda sem hafa íslensku sem annað
mál.
Niðurstöður keppninnar voru tilkynntar við hátíðlega athöfn á Amtsbókasafninu laugardaginn
17. nóvember.
Þátttakendur voru alls 18 og komu frá 11 löndum. Allir fengu viðurkenningarskjal, bíómiða og
íslenska bók að eigin vali fyrir að senda inn góða og fjölbreytta texta.
Aðalverðlaunin voru vetrarkort í Hlíðarfjall og önnur til þriðju verðlaun leikhúsmiðar á sýninguna
Gallsteinar afa Gissa (sem sýnd verður eftir áramót). Sérstök verðlaun voru svo þátttaka í Vísindaskóla unga fólksins í HA næsta sumar, fyrir tvo nemendur.
Markmið þessa verkefnis var að hvetja börn og unglinga til að nota íslensku á skapandi hátt; að
benda þeim á að íslenskan er ekki aðeins skólamál, heldur mál sagna, ljóða og leikrita; hver og
einn notar málið eins og hann best getur og á fjölbreyttan hátt.
Verðlaunahafar voru:
Jana Alkathib, 7. bekk Giljaskóla, frá Sýrlandi
Olaf Gnidziejko, 4. bekk Oddeyrarskóla, frá Póllandi
Matiss Leo Meckl, 9. bekk Oddeyrarskóla, frá Lettlandi og Þýskalandi
Magdalena Sulova, 5. bekk Naustaskóla, frá Tékklandi
Navaneethan Sathiya Moorthy, 7. bekk Brekkuskóla, frá Indlandi
Þetta verkefni var samstarfsverkefni Háskólans á Akureyri, Akureyrarbæjar, Amtsbókasafnsins og
KEA.

Gerð matsviðmiða hjá Menntamálastofnun.
Menntamálastofnun óskar eftir áhugasömum kennurum og öðrum sérfræðingum til að taka þátt í
samstarfi við gerð matsviðmiða fyrir 4. og 7. bekk.
Matsviðmið verða samin í eftirfarandi námssviðum:
Samfélagsgreinar
Náttúrugreinar
Skólaíþróttir
Vinnan fer fram á sérstökum fundum í húsnæði Menntamálastofnunar og krefst nokkurs undirbúnings. Vinnan fer einnig í gegnum fjarfundi, tölvupósta og samfélagsmiðla.
Mikilvægt að viðkomandi aðili hafi áhuga á að semja matsviðmið og hafi reynslu af kennslu í
viðkomandi námsgrein. Kostur ef viðkomandi getur átt samtal um verkefnið og framvindu þess við
aðila skólasamfélagsins. Þá þarf viðkomandi að þekkja aðalnámskrá grunnskóla vel.
Sjá nánar á: https://mms.is/frettir/oskad-er-eftir-ahugasomum-vid-gerd-matsvidmida-0

Næsti Skóla-akur kemur út 6.desember.

