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ENSKA

Enska 9.bekkjar-haustönn 2020

Kennarar: Trostan Agnarsson 9

Lýsing

Þjálfun í hlustun, lestri, tali, orðaforða, ritun, málfræði, o.fl. 

Notast verður við kennslubókina TNT ásamt málfræðiefni, mynd- og hljóðefninu World Wide English og öðru lesefni .

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

VHLS Enska 10. bekkur breytt - Lesskilningur

 Lesið sér til fróðleiks rauntexta, t.d. úr dagblöðum, tímaritum og netmiðlum og brugðist við - sagt frá eða unnið úr á 
annan hátt. 

VHLS enska 9. bekkur

 Hæfni á námssviði 

VHLS enska 9. bekkur - Lesskilningur

 Leitað sér heimilda til að nýta í viðfangsefnum. 

 Lesið nákvæmlega eða hraðlesið eftir þörfum. sér  til gagns, ánægju og þroska smásögur og skáldsögur og myndað 
sér skoðanir á efni þeirra.

VHLS enska 9. bekkur - Samskipti

 geti notað málið á viðeigandi hátt við ýmsar algengar aðstæður t.d. við að leysa mál og skipuleggja eða framkvæma 
eitthvað með öðrum. 

 geti tjáð sig og á eðlilegu og skýru máli um kunnuglegt efni og sett fram rökstudda skoðun. 

VHLS enska 9. bekkur - Ritun

 Skrifað ýmsar gerðir af textum, bæði formlega og óformlega og hagað orðum sínum með lesanda í huga og í 
samræmi við inntak og tilgang með skrifunum. 



Varmahlíðarskóli 2020-2021

VHLS enska 9. bekkur - Námshæfni

 Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að leggja. 

 Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, 
tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni. 

 Nýtt sér reynslu sína og þekkingu til að skapa nýja þekkingu og nota í nýju samhengi. 
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ELT ch21

TNT

Textahefti

Málfræðiefni

Plaid Shirt guy

vefgrein

(https://www.washingtonpost.com/politics/2018/09/08/i-had-be-real-plaidshirtguy-removed-trump-rally-after-viral-
facial-expressions/?noredirect=on&utm_term=.f76bb09443ea)

Freedom of the press in Poland

vefgrein

(https://www.tweentribune.com/article/tween78/freedom-press-poland/)

False stories travel way faster than truth

vefgrein

(https://www.tweentribune.com/article/teen/false-stories-travel-way-faster-truth/)


