Bekkjarnámskrá 10. bekkjar veturinn 2022 - 2023
Umsjónarkennarar: Jón Hálfdán Pétursson og Arna Björk Sæmundsdóttir
Námstilhögun og
kennsluaðstæður:

Námsmat:

Í tíunda bekk eru 33 nemendur. Kennt er í stofum 201 og 208. Tveir
kennarar kenna í öllum greinum, í sitthvorri stofunni.
Símat í öllum námsgreinum.
Ástundun, vinnubrögð, verkefni, vinnubækur, kannanir og próf eru
metin eftir hæfniviðmiðum aðalnámskrár og notuð til þess umsagnir,
fimm tákn (framúrskarandi, hæfni náð, á góðri leið, þarfnast þjálfunar
og hæfni ekki náð) og/eða einkunnir á námsmatskvarðanum A, B+, B,
C+, C, D. Nemendur og foreldrar geta fylgst með framvindu námsins á
www.mentor.is

Danska
Kennslustundir eru 4 á viku
Kennarar:
Arna Sæmundsdóttir og Kristín Ólafsdóttir
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.
Að nemendur séu meðvitaðir um eigin ábyrgð á árangri og framförum í námi.
Námsefni:
Smil lesbók og vinnubók A og B. Smásögur úr ýmsum áttum. Lesbækur og verkefni,
þemaverkefni . Hringekja ( ýmis verkefni ), ýmsar danskar myndir og þættir. Sagnapróf
Námsmat: Símat: vinnubrögð, verkefnaskil, svo sem þemaverkefni og hringekjuverkefni,
sagnapróf, kaflapróf og kannanir.

Samfélagsfræði
Kennslustundir eru 2 á viku
Kennarar:
Jón Hálfdán Pétursson og Arna Björk Sæmundsdóttir

Markmið:
• Að nemendur þekki helstu þróunarlínur eftirstríðsáranna (svo sem kalda stríðið,
deilurnar í Mið-Austurlöndum, sjálfstæði nýlendnanna)
• Að nemendur þekki mikilvæga atburði í sögu eftirstríðsáranna og setji þá í samhengi
við meginþróunarlínur tímabilsins
• Að nemendur geti sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabilið
• Að nemendur sýni framá færni til að nota fjölbreyttar heimildir í upplýsingaöflun
• Að nemendur skili verkefnum með fjölbreyttum hætti og tileinki sér sjálfstæð
vinnubrögð
Námstilhögun: Þjóðfélagsfræði er kennd fyrri hluta vetrar en saga eftir áramót.

Námsefni:
Frelsi og velferð. Saga 20. aldar II.
Á ferð um samfélagið
Viðbótarefni frá kennara.
Námsmat: Símat: vinnubrögð, verkefnaskil, kaflapróf

Íslenska
Kennslustundir eru 6 á viku
Kennarar:
Arna Björk Sæmundsdóttir 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; texta og verkefnabók í íslensku
Málið í mark; Óbeygjanleg orð, málfræðihefti og verkefni á netinu
Hugfinnur og Málfinnur; Handbækur í íslensku
Undur, Gísla saga, og fleiri bækur til lestrar
Námsmat: Símat og lokapróf

Stærðfræði
Kennslustundir eru 6 á viku
Kennarar:
Jón Hálfdán Pétursson, Guðbjörg Halla Magnadóttir og Berglind Árnadóttir
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 - grunnbók og æfingabók
Skali 3B - grunnbók og æfingabók
Almenn stærðfræði 3
Átta-tíu 4
Átta-tíu 5
Átta-tíu 6
Ýmis verkefni afhent í gegnum Google Classroom
Námsmat: Símat (verkefni og kaflapróf) og lokapróf

Náttúrufræði
Kennslustundir eru 3 á viku
Kennarar:
Jón Hálfdán Pétursson og Guðlaugur Viðar Valdimarsson
Markmið:
Að nemendur geti:
• 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 sjálfbæra þróun
Námsefni:
Maður og náttúra
Eðlisfræði 2
Námsmat: Símat: Verkefni og kaflapróf

Enska
Kennslustundir eru 4 á viku
Kennarar:
Bergljót Halldórsdóttir og Salóme Elín Ingólfsdóttir
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, valbækur í t.d. Ghost Stories. World Wide English og
ýmislegt lesefni og myndbönd er varða efnið sem farið er í. Ýmis þemaverkefni.
King Arthur, Derry Girls
Námsmat: Símat (verkefni, skyndipróf) og lokapróf

Lífsleikni
Kennslustund er ein á viku
Kennarar:
Jón Hálfdán Pétursson og Arna Björk Sæmundsdóttir

Íþróttir
Kennslustundir eru tvær á viku
Kennarar:
Árni Heiðar Ívarsson og Sigríður Guðjónsdóttir
Markmið: Að efla líkamsþroska og heilsu nemenda og vekja hjá þeim áhuga á reglubundinni
íþróttaiðkun og líkamsrækt.
Námstilhögun og kennsluaðstæður: Árganginum í leikfimi, einu sinni í viku tvo tíma í senn. Í
sundi eru 2 hópar tvisvar í viku.
Námsmat: Prófað er í lok skólaárs í samræmi við námsferil vetrarins, auk þess er mæting,
framkoma og virkni metin til einkunnar.

Útivist
Kennslustund er ein á viku
Kennarar:
Arna Björk Sæmundsdóttir og Jón Hálfdán Pétursson
Markmið:
• Að auka útiveru nemenda yfir daginn
• Að vekja áhuga nemenda á útivist

Valgreinar
Námsgreinar nemenda í 10. bekk munu skiptast í tvennt: kjarnagreinar og frjálst val.
Kjarnagreinar samanstanda af íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, samfélagsfræði,
náttúrufræði, lífsleikni, sundi og íþróttum.
Frjálst val eru þær greinar sem nemandi velur af valblaði 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/

