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Anja Ísis Brown 

Ari Hallgrímsson 

Ari Pétur Eiríksson 

Bjarki Daníel Þórarinsson 

Helga Sveinbjarnardóttir 

Karla Aníta Kristjánsdóttir 

Kári Kvaran 

Sindri Freyr Jóhannsson 

 

Kennari: Þorleifur Örn 
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5.Fréttir 

Efnisyfirlit: 
2.bls Persónuleikapróf—Ertu hepin/n? 
3.bls Myndasíða o.fl. 
4.bls Nemanda viðtöl 
5.bls Lilja í kennaraviðtali, dagatal 
6.bls Spurningaeinvígi nemenda 
7.bls Íþróttir og brandarar 
Baksíða Þrautir 

Þegar páskafríinu lauk var búið að útbúa fjóra nýja pógóvelli til að spila 

leikinn pógó. Leikurinn er þannig að fjórir spila í einu, aðrir bíða í röð. Sá sem 

lengst hefur verið inn á vellinum er kóngur og gefur upp boltann. Hann má 

snerta þinn reit einu sinni áður en þú verður að slá hann inn á reit annars 

leikmanns, svipað og í Tennis. Ef boltinn snertir jörðina aftur áður en þú skilar 

honum frá þér þá dettur þú út og næsti maður í röðinni færist inn í leikinn. 

Pógó slær í gegn! 

Fréttablað 5. bekkjar í Mýrarhúsaskóla 1. tölublað  2013 

Þetta gengur hratt fyrir 

sig og er mjög 

skemmtilegt. 

Óhætt er að segja að 

þessi leikur hafi slegið í 

gegn hjá öllum 

árgöngum í skólanum. 



 

Persónuleikapróf 
HVERSU HEPPIN ERTU ? 
      Hefur þú einhvern tímann… 

…verið stungin af geitungi ?   

…rifið buxunar þínar ? 

…beinbrotnað ? 

…týnt lyklunum þínum ? 

…klemmt þig á hurð ? 

…dottið niður stiga ? 

…labbað á ljósastaur eða vegg ? 

…dottið ofan í vatn ? 

…fengið gat á hausinn ? 

…sagað í puttan á þér ? 

Stig: fyrir hvert nei færðu eitt stig 

                1  2  3          5   6   7         8   9   10 

             Óheppin       Stundum        Mjög  

                                      heppin/n      heppin/n           
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Brandarar  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

Tobbi: Ég hef borðað nautakjöt alla mína 

ævi og er þess vegna sterkur eins og naut. 

Guðjón:  Skrítið ég hef alltaf borðað fisk 

og kann ekki enn að synda . 

Tveir strákar sátu í bíl 

Kalli: Getur þú skrúfað niður gluggan? 

Sveinn: Ég gleymdi skrúfjárninu heima. 

Mamma: Af hverju setur þú bangsann þinn 
inn í frysti? 
Halli: Af því mig langar í ísbjörn. 

-Ég var að frétta að maðurinn þinn missti 

málið í sex vikur... 

-Nú?? Hann sagði mér ekkert frá því! 

Einu sinni voru 7 ljóskur að flytja í sjö hæða blokk þar sem engin lyfta var.  Þegar þær voru 

komnar upp á þriðju hæð sagði ein ljóskan ,,Má ég segja ykkur eitt?” En hinar svöruðu: ,,Nei, 

bara þegar við erum komnar á toppinn.” Þegar þær voru komnar á toppin sagði fyrsta ljóskan:  

,,Ég ætlaði bara að segja ykkur að ég gleymdi lyklinum niðri.” 

Vefsíðan: 

Sú vefsíða sem ritstjórn stingur upp 

á að þessu sinni er spurningasíðan:  

http://en.akinator.com/ 

Akinator er andi finnur alltaf út úr 

því hvaða persónu þú ert að hugsa 

um! 

 (á ensku)  

Uppástungur ritstjórnar: 

Tónlistin: 

Hljómsveitin: Imagine Dragons 

með lagið Radioactive 

*Lagið rokkar!* 

Kleiner Hai (Lítill Hákarl)  

Háskarla ungi — dun dun dun dun dun dun 

Lítill hákarl— dun dun dun dun dun dun 

Stór hákarl— dun dun dun dun dun dun 

RISA hákarl— dun dun dun dun dun dun 

HVÍTUR HÁKARL— dun dun dun dun dun dun 

Stelpan syndir— dun dun dun dun dun dun 

Hákarl kemur auga á—dun dun dun dun dun dun 

Stelpan tekur eftir — dun dun dun dun dun dun 

Hákarl nálgast—dun dun dun dun dun dun 

Stúlkan syndir—dun dun dun dun dun dun 

Hákarl nálgast— dun dun dun dun dun dun 

Stúlkan syndir— dun dun dun dun dun dun 

Hákarl nálgast ! 

Stúlkan syndir hraðar!  

Stúlkan öskrar—aaaaaaaaaaaaaah !! 

Hákarl borðar—yum yum yum yum yum yum 

Slæmur hákarl …..  

Myndbandið: 

Kleiner Hai—Official video, er skemmtilegt 
myndband þar sem kona syngur þýskt lag um 
lítinn hákarl með miklum tilþrifum! Textinn 
er þýddur hér að neðan :) 

http://en.akinator.com/


 

 

1. ? 

2. Amma önd 

3. Satúrnus 

4. K.A. og Víkingur 

5. 1945 

6. Þeir byrja allir á Á 

7. ? 

8. 4 

9. KA og 2 ár 

10. ? 

SpurningaeinvígiSpurningaeinvígi

ðð  

Bensi Ragnheiður Spurningar: 
1. Hvað heitir bæjarstjórinn á    

Seltjarnarnesi? 

2. Hvað heitir amma Andrésar andar? 

3. Hver er stærsta gas plánetan? 

4. Hvaða tvö knattspyrnulið eru á      

Akureyri? 

5. Hvenær var Mýrarhúsarskóli 

stofnaður?  

6. Hvað eiga lotukennararnir 

sameiglegt? 

7. Hvað heitir hálfbróðir Þórs 

þrumuguðar? 

8. Hvað eru margir hringir í ólympíu 

fánanum? 

9. Hvaða íslenska fótboltalið var að gera 

samning við Englendingin David James 

og hversu lengi verður hann í því liði? 

10. Hvað hét fyrsti geimfarinn sem fór á 

sporbaug jarðar?  

1. ? 

2. ? 

3. ? 

4. K.A. og Þór 

5. X 

6. Byrja allir á Á 

7. Óðinn 

8. 5 

9. ÍBV og 1 ár 

10. ? 

Rétt svör 1.Ásgerður Halldórsdóttir 2.Andrea Blesönd 3.Júpiter 4.Ka og Þór 5.1875 6.Byrja allir á 

Stafnum Á 7.Loki 8.fimm 9.ÍBV í 1 ár 10.Yuri Gagarin 

3 stig 1 Stig 
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Daði Steinn Sölvason        Ingibjörg Hjaltadóttir 

Nemendaviðtöl 

Fullt nafn: Daði Steinn Sölvason. 

Áhugamál: Tölva, handbolti og fótbolti. 

Uppáhalds kennari: Kristín. 

Fallegasti staðurinn: England og Spánn. 

Uppáhalds mynd: V for Vendetta. 

Skemmtilegasta fag í skólanum: Íþróttir. 

Leiðinlegasta fag í skólanum: Stærðfræði.  

Fullt nafn: Ingibjörg Hjaltadóttir 

Áhugamál: Handbolti, fótbolti og dans. 

Uppáhalds kennari : Anna Lilja. 

Fallegasti staðurinn: Kenýa. 

Uppáhalds mynd: Pitch perfect. 

Skemmtilegasta fag í skólanum: Lotur. 

Leiðinlegasta fag í skólanum: Kristinfræði. 

1.Nafn hvaða farartækis er hægt að skrifa bæði afturábak og áfram? 

 

2. Hvað stóð á skiltinu hjá tannlækninum sem skrapp til jarðarinnar í 

sumarfrí? 

1.Kajak     2.Lokað vegna jarðarfarar. 
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Lilja Kjartansdóttir 

 Afmæli í apríl 

Matseðill 8.-19. apríl 

11. apríl—Kári Kvaran  

12. apríl—Guðbjörg Lív 

14. apríl—Ari Hallgrímsson 

15. apríl—Anja Ísis Brown  

28. apríl—Ólafur Marel 

 

Kennaraviðtal 

Fullt nafn: Lilja Kjartansdóttir 

Áhugamál: Krossgátur,lesa og prjóna 

Hvernig finnst þér að vinna í skólanum: 

Mjög skemmtilegt 

Uppáhalds matur: Indverskur matur 

Uppáhalds mynd: Silence of the lamb 

Uppáhalds bók: Alkemistinn 

Fallegasti staður sem þú hefur komið á: 

Gullfoss og Þingvellir 

Hvað myndir þú gera ef þú værir forseti í 

einn dag: Hækka laun allra á landinu 

Hvað myndir þú gera ef þú værir ekki 

kennari: Ég myndi vinna sem tannlæknir 

Hvað myndir þú gera ef þú myndir vinna 5 

milljónir í happdrætti:  Borga skuldir mínar 

og gera eitthvað skemmtilegt 

Mánudagur 8.apríl: Plokkfiskur og rúgbrauð 

Þriðjudagur 9.apríl: Kjötsúpa 

Miðvikudagur 10.apríl: Eggjabökur m/steiktum 

kartöflum og sósu 

Fimmtudagur 11.apríl: Val nemanda 

Föstudagur 12.apríl: Svínakjöt í súrsæti sósu m/

hrísgrjónum 

Mánudagur 15.apríl: Fiskibollur m/kartöflum og 

sósu 

Þriðjudagur 16.apríl: Pastasúpa og brauð 

Miðvikudagur 17.apríl: Barbecue sesambuff m/

kartöflum 

Fimmtudagur 18.apríl: Lax m/karteflum og sósu 

Föstudagur 19.apríl: Steiktar hakkbollur m/

kartöflumús og sósu 


