Bekkjarnámskrá 10. bekkjar- veturinn 2019 - 2020

Umsjónarkennarar: Bergljót Halldórsdóttir og Guðbjörg Halla Magnadóttir
Námstilhögun og
kennsluaðstæður: Í tíunda bekk eru 30 nemendur í einni bekkjardeild. Kennt er í stofu
217. Tveir kennarar kenna í öllum greinum. Nokkrir tvítyngdir
nemendur sem sleppa dönskunámi sækja tíma í Námsveri, og taka í
staðinn íslensku sem annað mál ( ÍSAM)
Námsmat:
Það er símat í öllum námsgreinum.
Ástundun, vinnubrögð, verkefni, vinnubækur, kannanir og próf eru metin til einkunna eftir
meðfylgjandi námsmatskvarða. Nemendur og foreldrar geta fylgst með framvindu námsins á
www.mentor.is

Íslenska
Kennslustundir eru 6 á viku
Kennarar:
Bergljót Halldórsdóttir og Guðlaugur Viðar Valdimarsson
Markmið:
Að nemendur:
• kunni að greina alla orðflokka í íslensku og beygingaratriði þeirra.
• þjálfist í að tjá sig og beita mismunandi stíl í rituðu máli m.t.t. viðtakenda og efnis.
• lesi mismunandi texta og kunni að beita mismunandi lestraraðferðum.
• þekki og geti notað helstu hugtök í umfjöllun um bókmenntir.
• geti tjáð sig skýrt og áheyrilega.

•

kunni að nýta sér hjálpargögn á netinu.

Námsefni:
Logar, Málfinnur, Málið í mark – óbeygjanleg orð, Gísla saga Súrssonar, Strákurinn í
röndóttu náttfötunum. Unnið skv. aðferðum Læsis til náms og Orðs af orði. Lestur bóka að
eigin vali. Önnur verkefni af ýmsu tagi.
Námsmat: Vinna í tímum, verkefnaskil og kannanir allan veturinn.
Stærðfræði
Kennslustundir eru 6 á viku.
Kennarar: Bryndís Bjarnason og Guðbjörg Halla Magnadóttir
Markmið:
Að nemendur:
• hafi vald á helstu þáttum stærðfræðinnar. Talnavinnu, rúmfræði, prósentum og algebru.
• þekki, skilji og geti notað þau hugtök sem unnið er með hverju sinni og að þau gagnist
þeim í daglegu lífi.
• fái heildarinnsýn í heim stærðfræðinnar.
Námsefni:
Skali 3A, Skali 3B, nemendabók og æfingarhefti, Almenn stærðfræði 2 og 3, ásamt ýmsu
aukaefni sem er afhent í gegnum Google classroom.
Heimavinna:
Heimavinna ræðst af virkni í tímum. Nemendur fá áætlun fyrir hvern dag og þurfa að
ljúka við hana heima ef ekki tekst að ljúka í skólanum. Vinnuáætlun er inni á Mentor.
Námsmat: Símat sem byggist á einstaklingsverkefnum, hópverkefnum og kaflaprófum.
Námsmatið er sett inn á Mentor.

Enska
Kennslustundir eru 4 á viku
Kennarar: Bergljót Halldórsdóttir og Guðbjörg Halla Magnadóttir
Markmið:
• Að auka færni nemenda í að skilja mælt mál og ritað og tjá sig á því, bæði munnlega og
skriflega. Áhersla er lögð á aukna þekkingu í málfræði og aukinn orðaforða.
• Að gefa nemendum innsýn í menningu og síði enskumælandi þjóða.
• Að nemandi sé meðvitaður um eigin ábyrgð á árangri og framförum í námi.
Námsefni:
Spotlight 10 lesbók og vinnubók, Ghost Stories, kjörbækur, ýmsar lestrarbækur,
þemaverkefni og námsefni af netinu. Hljómbönd og myndbönd eru notuð í tengslum við
námsefnið. Rafræn orðabók á snara.is
Nemendur taka þátt í Erasmus+ verkefni tengdu Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu
þjóðanna og verður það samþætt við samfélagsfræði.
Námsmat: Símat: vinnubrögð, verkefnaskil, sagnapróf, kaflapróf og kannanir.

Danska
Kennslustundir eru 4 á viku
Kennarar:
Kristín Ólafsdóttir og Arna Sæmundsdóttir
Markmið:
• Að auka færni nemenda í að skilja mælt og ritað mál og að tjá sig á málinu bæði
munnlega og skriflega.
• Að gefa nemendum innsýn í siði, venjur og daglegt líf þeirra er tala dönsku.
• Að auka orðaforða, skilning og færni sem nýtist í framhaldsnámi og daglegu lífi.
Námsefni:
Ekko lesbók og vinnubók . Smil lesbók og vinnubók B. Smásögur úr ýmsum áttum. Lesbækur
og verkefni, þemaverkefni . Hringekja ( ýmis verkefni ), ýmsar danskar myndir og þættir.
Sagnapróf
Orðabók :Islex.is
Námsmat: Símat: vinnubrögð, verkefnaskil, sagnapróf, kaflapróf og kannanir. Ekki annareða lokapróf.

Samfélagsfræði :

Þjóðfélagsfræði

Kennslustundir eru 3 á viku
Kennari: Bergljót Halldórsdóttir og Guðlaugur Viðar Valdimarsson
Námstilhögun: Farið verður í bókina: Þjóðfélagsfræði Á ferð um samfélagið. Einnig
taka nemendur þátt í Erasmus+ verkefni tengdu Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu
þjóðanna og verður það samþætt við ensku.
Námsefni: Þjóðfélagsfræði eftir Garðar Gíslason.
Markmið:
Að nemendur geti
• hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs sín og annarra og útskýrt hvernig
sjálfsmynd hans mótast af umhverfi og búsetu, stjórnmálum og félagslegum
aðstæðum, sögu og menningu
• gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika fjölskyldna og gagnkvæmum áhrifum
innan hennar á mismunandi tímum og menningarsvæðum,
• beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og útskýrt hvaða hlutverki þau
þjóna í kyngervi einstaklinga,
• vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar og hefur áræði
til að móta eigin ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan hátt,
• rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat, og
sýnt ábyrgð í samskiptum, umgengni og lífsháttum,
• tileinkað sér virðingu fyrir mannréttindum, félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi
mannlegs lífs,

•
•
•
•

útskýrt mismunandi hugmyndir um gerð og framkvæmd lýðræðis og greint hvernig
stjórnmál og samfélagsgerð tengjast lífi einstaklinga,
útskýrt hlutverk helstu stofnana samfélagsins og uppbyggingu stjórnkerfisins,
fjallað á upplýstan hátt um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu
landsins og breytilegrar menningar, trúar, lífsviðhorfa og stjórnarfars,
komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum
hætti, einn sér og í samstarfi við aðra.

Náttúrufræði
Kennslustundir eru þrjár á viku.
Kennarar:
Bryndís Bjarnason og Jóhanna Ása Einarsdóttir
Námstilhögun:
Vetrinum er skipt í tvær annir. Á haustönn er kennd líffræði en eðlisfræði á vorönn.
Líffræði
Markmið:
Að nemendur geti:
• útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með neyslu og hegðun
• útskýrt hvað einkennir lífskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin
heilsu
• rökrætt umhverfismál frá ólíkum sjónarhornum, er tengjast vatni, vatnsnotkun og
sjó
• lýst hringrás efna og flæði orku í náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og bruna og gildi
þeirra
• útskýrt hugmyndir um náttúruval, hæfni, aðlögun og arfbundinn breytileika.
• Gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við sjálbæra þróun
Námsefni:
Mannslíkaminn, Maður og náttúra
Námsmat:
Símat: verkefni, vinnubók og vinnubrögð metin til einkunnar og birt á Mentor.

Eðlisfræði
Markmið:
Að nemendur geti:
• Útskýrt árstíðabundið veðurlag og loftlagsbreytingar, ástæður og afleiðingar
• Lýst ólíkum leiðum við framleiðslu, dreifingu og nýtingu orku á Íslandi útskýrt
einfaldar rafrásir og tengsl rafmagns og segulmagns
• Gert greint milli ólíkra krafta og geti nýtt þá þekkingu til að útskýra hversdagsleg
fyrirbæri í umhverfinu

•

Gert grein fyrir einföldum vélum og hvernig þær hafa verið notaðar til að létta
mönnum margs konar verk
• Geti gert grein fyrir eðlisfræðilegri merkingu orðsins vinna og þekki gullnu reglu
aflfræðinnar.
Námsefni: Eðlisfræði 2
Námsmat: Símat: verkefni, vinnubók og vinnubrögð metin

Lífsleikni
1 kennslustund á viku
Kennarar: Umsjónarkennarar, en einnig koma gestir sem kynna ýmis málefni.
Markmið:
Að nemendur:
• séu meðvitaðir um mikilvægi þess að móta styrka sjálfsmynd og rækti með sér samkennd
og samhygð.
• sýni virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra.
• styrki sjálfsmynd sína.
• þjálfist í að koma fram.
• efli þátttöku sína í samfélaginu, bæði innan og utan skólans.
Námsefni: Bekkjarfundir, ýmis myndbönd, efni af netinu, efni frá kennurum og
fyrirlestrar frá sérfræðingum.

Íþróttir
Kenndar eru 3 kennslustundir í íþróttum á viku.
Kennarar: Pétur Már Sigurðsson og Nemanja Knezevic á þriðjudögum.
Atli Freyr Rúnarsson og Árni Heiðar Ívarsson á miðvikudögum.
Markmið:
Að nemendur:
• efli og bæti heilsu sína.
• fái áhuga á reglubundinni íþróttaiðkun og líkamsrækt.
• temji sér hreinlæti og snyrtimennsku.
Námstilhögun: Kennt er í íþróttahúsinu Torfnesi og í íþróttahúsinu við Austurveg.
Árganginum er kennt í tveimur hópum í íþróttum.
Námsmat:
Prófað í samræmi við námsferil vetrarins, auk þess er mæting, framkoma og
virkni metin til einkunnar.

Valgreinar:
Skólaárið 2019 – 2020 eru eftirtaldar valgreinar kenndar í 10. bekk Grunnskólans á Ísafirði.
Allir nemendur munu stunda nám í svokölluðum kjarna en gefst kostur á að velja aðrar
námsgreinar. Þetta fyrirkomulag er eftir forskrift Aðalnámskrár grunnskóla og eykur
möguleika nemenda á því að ráða meiru um hvaða námsgreinar þeir leggja stund á.

Í einstökum námsgreinum í frjálsu vali er líklegt að blöndun verði á nemendum í 8. -10. bekk.
Mikilvægt er að nemendur vandi val sitt og séu meðvitaðir um inntak þeirra námsgreina sem
þeir velja. Mælt er með því að nemendur ræði við þá kennara sem kenna umræddar greinar
og afli sér sem bestra upplýsinga. Nemendur geta einnig leitað ráða hjá umsjónarkennara
sínum og námsráðgjafa ef um einhver vafaatriði er að ræða.
Val nemenda hefur að sjálfsögðu áhrif á skipulag komandi skólaárs og því verða breytingar
á vali ekki mögulegar eftir að skóli hefst á komandi hausti.
Það skal tekið fram að stundum er ekki hægt að verða við ýtrustu óskum nemenda varðandi
valið ef t.d. ekki fæst kennari eða of fáir velja og því verður að skoða hvaða grein getur komið
í staðinn.
Námsgreinar nemenda í 10. bekk munu skiptast í tvennt: kjarnagreinar og frjálst val.
Kjarnagreinar standa saman af íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, samfélagsfræði,
náttúrufræði, lífsleikni, sundi og íþróttum.
Frjálst val eru þær greinar sem nemandi velur af valblaðinu og þarf hver nemandi að skila sjö
stundum á viku í vali sem getur orðið þannig að þær eru fleiri öðru hvoru megin við áramót
þar sem sumar valgreinar eru kenndar hálfan veturinn.
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Nemendur geta fengið fullt nám við tónlistarskóla og íþróttaþjálfun metna sem tvær
kennslustundir á viku allan veturinn. Aðeins er hægt að fá hvort metið einu sinni þó verið sé
að læra á fleiri hljóðfæri eða æfa fleiri en eina íþrótt.

Upplýsingar um námsgreinar í boði er hægt að finna á heimasíðu skólans
https://grisa.isafjordur.is/ymis_skjol/skra/502/

