
Blaðið er gefið út af nokkrum nemendum Glerárskóla 
í 9. og 10. bekk sem völdu fatasaum, skólablað og 

matreiðslu. 

Ritstjórn 

Bryndís, Díana, Laufey, Harpa Sveins, Halldís,  

Ragnheiður, Tinna, Elfur, Kristinn, Vala, Mónika 

Frón 

desember 2007 



 Frón 

Knocked Up segir frá Ben Stone (Seth Rogen) sem kemst að því eftir einnar nætur 
gaman, að hann barnaði Alison Scott (Katherin Heigl) sem hann svaf hjá, sér til 
mikillar ólukku. Þrátt fyrir að Ben sé óttalegur kjáni ákveður hún nú samt að gefa 
honum sjens og saman undirbúa þau sig undir foreldrahlutverkið. Framleiðsla 
kvikmyndarinnar kostaði u.þ.b. 30 milljónar dollara. Hún 
er leikstýrð og samin af Judd Apatow sem gerði einnig 
myndina "40 Year Old Virgin" með Steve Carell. Mér fannst 
myndin vera fín og ég mæli með henni. Ég ætla að gefa 
henni **** stjörnur. 
Leikarar: 
ALISON SCOTT - Katherine Heigl 
BEN STONE - Seth Rogen 
PETE - Paul Rudd 
DEBBIE - Leslie Mann 
JASON - Jason Segel 
JAY - Jay Baruchel 
JONAH - Jonah Hill 
MARTIN - Martin Starr 
JODI - Charlyne Yi 
CHARLOTTE - Iris Apatow 
SADIE - Maude Apatow 
ALISON'S MOM - Joanna Kerns 
BEN'S DAD - Harold Ramis 
JACK - Alan Tudyk 
JILL - Kristen Wiig 
BRENT - Bill Hader 
DR KUNI - Ken Jeong 
DR PELLAGRINO - Tim Bagley 
DR HOWARD - Loudon Wainwright 
DR HOWARD'S NURSE - Stephanie 
Mnookin 
MALE NURSE - Adam Scott 
DR ANGELO - J P Manoux 
FEMALE DOCTOR - Mo Collins 
YOUNG DOCTOR - BJ Novak 
Tegund: Grín / Dramatík / Rómantík 
Land: Bandaríkin 
Tungumál: Enska 
Color: color (Technicolor) 

Kvikmyndagagnrýni 

Einu sinni var Kínverji 
sem hringdi í yfirmann 
sinn. 
Kínverjinn: ég vera veikur 
og ekki koma í vinnu. 
Yfirmaðurinn: þegar ég 
er veikur þá fer ég heim 
og geri það með konuni 
minni. 
Kínverjinn: oki (hugsar 
og skellir á) 
Klukkutíma seina hringir 
Kínverjinn og segir: 
Konan þín vera mjög góð 
og húsið þitt vera mjög 
flott. 
 

Höf. Kristinn Már Karlsson 
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Árið 2007 
Vinningshafar i Glerárskóla  

5. flokkur kvenna gerði sér litið fyrir og varð íslands-
meistari. í glerarskola voru ; Sigrún Ösp Aðalsteinsdóttir, 
Laufey Kristjánsdóttir, Heiða Ragney Viðarsdóttir, Amanda 

Mist Pálsdóttir, Rannveig Anna Jónsdóttir, Elín Helga 
Björnsdóttir, Sigríður Jóna Pálsdóttir, Eydís Ósk Péturs-
dóttir, Sólrún Sesselja Haraldsdóttir, Lillý Rut Hlynsdóttir. 
6. flokkur varð líka íslandsmeistari. í glerárskóla voru ; 
Gunnar Björn Gunnarsson, Arnar Pálmi Grétarsson, Hafþór 

Sigrúnarson, Aron Kristófer Lárusson, Sturla Elvarsson, 
Hafsteinn Ísar Júlíusarson, Gylfi Kristjánsson, Aron Elvar 

Finnsson, Stefán Valþórsson. 
 

Erla Hrönn Unnsteinsdóttir varð aldursflokksmeistari i sundi  
Þorlákur Sigurðsson varð íslandsmeistari i siglingum 

- 
Til hamingju !  

 

Verðlaunahafar 

Viðtal við Brynju ritara 
 
1. Hvernig er að vera ritari?  Bara frábært.  
 
2. Hvað er það helsta sem þú þarft að gera? Ýmislegt sko t.d. skrá veikindi barnanna og leyfi, ljósrita ofl. 
 
3. Gerist eitthvað spennandi í vinnunni þinni? Alltaf einhverjar skemmtilegar uppákomur. 
 
4. Er þetta þreytandi starf? Nei, stundum svolítið álag. 
 
5. Áttu þér spennandi og rómantíst líf fyrir utan ritaraborðið? Brynja játar,verður vandræðaleg og flissar. 
 
6. Hver eru áhugamálin þín? Skólinn, fjölskyldan, fótbolti, flestar íþróttir og útivera. 
 
7. Áttu myspace? Hvað er myspace?.. Nei ég á ekki svoleiðis.  
 
8. Hvað finnst þér vera skást við það að vera ritari? Það er ekkert skást, þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt starf. 
 
9. Myndir þú vilja vinna við eitthvað annað, ef svo er hvað? Fyrir rétt laun er maður til í ALLT!!! 
 
10. Hvernig amma viltu vera? Er nú þegar orðin tvöföld fósturamma og líkar það bara vel. 
 
11. Hvað gerir þú utan vinnu? Hugsa um ‘’famelíjuna’’ og sinni áhugamálum. 
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Kvikmyndin Veðramót er um þrjá bjartsýna byltingarsinna sem fara norður í land og 

taka að sér stjórn á vistheimili fyrir vandræðaunglinga. Fljótlega uppgötva þeir að 

hugsjónirnar sem lagt var upp með duga ekki allstaðar. Myndin fjallar á óvæginn hátt 

um sifjaspell, ofbeldi og mannshvörf, og þau úrræði sem í boði voru fyrir fórnarlömb 

ofbeldis – allt fram til þessa dags. Myndin sýnir hvernig líf á vistheimilum var hér áður 

fyrr. Ég gef myndinni  *** stjörnur.  

 
Leikarar: 
 
Hilmir Snær Guðnason --- Blöffi 

Tinna Hrafnsdóttir --- Selma 

Atli Rafn Sigurðarson --- Hálfdán                         

Jörundur Ragnarsson --- Sammi 

Hera Hilmarsdóttir --- Dísa 

Gunnur Marteinsdóttir Schluter Eyja 

Baltasar Breki Baltasarsson --- Diddi 

Arnmundur Ernst Bachmann  --- Otti 

Ugla Egilsdóttir --- Stína 

Jóhann Sigurðarson --- Skúli 

Þorsteinn Sigurðarson ---  Sálfræðingur 

Þorsteinn Bachmann ---  Keli 

 

Lengd: 102 min  

Land: Ísland 

Tungumál: íslenska 

 

 

 

 

Kvikmyndagagnrýni 

Ljóska var að keyra í Hafnafirði þegar 
lögga stoppaði hana og bað að fá að 
sjá ökuskírtenið hennar. ,,Hvað er 
það?” spurði hún. 
það er svona bleikt með mynd af þér. Hún 
leitaði í verskinnu þar til hún 
fann bleika púðurdós, tók hana upp og 
opnaði og leit í spegilinn. 
Er það þetta spurði hún? 
Löggan tók dósina og leit í spegilinn og  
sagði svo: ,,Nú ekki vissi ég að þú værir  
í lögreglunni.!! 

Höf: Kristinn Már Karlsson 
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Skólinn okkar er 99 ára og hefur verið á 3 stöðum. Fyrst var hann í 
sandgerðisbót og var hann þar frá 1907-1937 en þar var aðeins ein 
skólastofa. Skólinn var síðan svo fluttur upp í Árholt og var þar frá 1937 
til ársins 1972. Næst flutti skólinn í þetta húsnæði sem að hann er í og 
var fyrst bara ein álma (A -gangur). Smám saman hefur verið að byggja 
við og nýjast er stjórnunar álma og var hún tekin í notkun 1996. Fyrsti 
skólastjórinn hét Pétur Finnbogason og gegndi hann embættinu frá 
árinu 1908 til ársins 1938 en þá lést hann. Næst tók við Haraldur Vil-
hjálmsson og hélt embættinu til ársins 1946.  Næsti var Hjörtur L 
Jóhannsson en hann kom sem kennari árið 1943 og tók við skólastjórn 
árið 1946. Hann var skólastjóri í 21 ár eða til ársins 1967. Hann tók sér 
hlé í 1 ár og þá var Árni Rögnvaldsson við stjórn á meðan. Vilberg 
Alexandersson en hann var lengst allra skólastjóra sem hafa verið eða 
frá árinu 1967 til ársin 2003 eða alls í 39 ár. Úlfar Björnsson tók við 
störfum árið 2003 og er enn.  
Höf: Ragnheiður Vilma  Ingvardóttir 
 

Saga skólans 

1. Hvað heitir þú ?  Guðrún Lilja Fossdal 
2. Hvað ertu gamall/gömul ? 14 ára 
3. Í hvaða bekk ertu ? 9bekk 
4. Hver er uppáhalds kennarinn þinn ? Helga 
Halldórsdóttir 
5. Finnst þér gaman í vistun/ skólanum? ágætt 
6. Uppáhalds fag?  Íþróttir 
7. Uppáhalds teiknimynd? Simpsons 
8. Uppáhalds teiknimyndapersóna ? Asninn í 
Shrek 
9. Æfir þú eitthvað og hvað þá ? Fótbolta 
10. Hvað ertu búin að missa margar tennur ? 
Ég er búin að missa allar tennurnar.  
 

Viðtöl  

1. Hvað heitir þú ? Mikael Atli 
2. Hvað ertu gamall/gömul ?  6 ára 
3. Í hvaða bekk ertu ?  1bekk 
4. Hver er uppáhalds kennarinn þinn ? Gugga 
5. Finnst þér gaman í vistun/ skólanum? Já 
6. Uppáhalds fag? Sund 
7. Uppáhalds teiknimynd? Fótboltamynd 
8. Uppáhalds teiknimyndapersóna ? Shrek   
9. Æfir þú eitthvað og hvað þá ? Nei ég æfi 
ekkert. 
10. Hvað ertu búin að missa margar tennur ? 
sex tennur 

Höf: Elfur Sunna og Díana Marín 
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Hrútur . 20. mars  -  20. apríl 
Þetta verður andlega erfið vika hjá þér. Þóranna setti á skyndipróf í dönsku og þú 
varst alveg óundirbúin. Og þú missir matinn þinn i gólfið i mat i skólanum og það 
fara allir að hlægja. 
Nautið . 20. apríl – 21. maí 
Þú tapar i skák i fyrsta skipti og þú verður mjög reiður og vilt ekki fara undan 
sænginni. En hresstu þig við, lifið heldur áfram. 
Tvíburinn. 21 maí – 20 júní 
Tvíburinn verður heppinn þessa vikuna. hann finnur 5000 kall á leiðinni heim úr 
skolanum, fer og eyðir honum i spilakassa og græðir 100.000. Hann fer svo aftur og 
ætlar að græða meira en tapar ollu.  
Krabbinn. 21 júní – 22. júli 
Þú lentir i rifrindi við besta vin þinn og þið töluð ekki saman i nokkurn tíma. Þú 
prófaðir eitthvað nýtt. Svo vingaðistu við vin þinn og þið fóruð i sveitina og 
klöppuðuð svínunum.  
Ljónið. 23. júli – 23 ágúst 
Þú gleymir að klippa a þér neglurnar og læsir neglunni óvart i nýju peysuna þína og 
hún skemmist. Hún fer niðri saumastofu og Gugga reddar þessu fyrir þig. 
Fiskurinn. 19. febrúar – 20. mars 
þú flýtur i gegn um vikuna og reynir að komast i gegn um vikuna án þess að rífast 
við kennarana og það reynist mjög erfitt, svo þú ferð bara að lest i gíslasögu. 
Framhald á næstu síðu ——> 
Höf: Elfur Sunna og Laufey Elísa 
 

Stjörnuspá - fyrri hluti 

Brandarar 
Forstjórafrú lenti í eldsvoða og brenndist. Andlit frúarinnar fór verst og þurfti að græða nýtt skinn á hana. 
Hún var ekki með nóg skinn sjálf í ígræðsluna svo bróðir hennar sem jafnframt er bílstjóri (sendisveinn) 
forstjórans, eiginmanns hennar, bauðst til að gefa skinn. Það gekk upp og var tekið skinn af rasskinn 
bróðursins og grætt á kinnar forstjórafrúarinna. 
Þegar kinnarnar voru grónar kom forstjórafrúin til bróður síns og vildi launa honum greiðann en hann sagði, 
„þú ert sko margbúinn að launa mér. Mér er það sérstök ánægja að sjá manninn þinn kyssa þig á 
kinnarnar. Ég þarf ekki meira. 

Eldri hjón komu nýlega inn á McDonalds og pöntuðu BigMac með gosi á tilboði. Þau skiptu öllu í tvennt, 
fengu aukaglas og skiptu gosinu á milli sín. Maðurinn byrjaði að borða en konan sat og horfði á. Stúlka 
sem var að þrífa stóðst þetta ekki og spurði hvort hún mætti ekki gefa þeim annan skammt svo þau þyrftu 
ekki að skipta þessu á milli sín. 
Gamli maðurinn svaraði: „Við erum búin að vera gift í 50 ár og við höfum alltaf deilt öllu á milli okkar. Við 
breytumst ekki úr þessu.“ Stúlkan spurði konuna næst hvers vegna hún borði ekki og gamla konan 
svaraði: „Hann er að nota tennurnar, það kemur að mér þegar hann er búinn.“ 
 
Höf: Elfur Sunna 
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Meyjan 23. ágúst – 23. september  

Óheppin(n)! Þú líður útaf og ferð í annan heim, þar sérðu verðandi manninn/konuna þinn/þína.  

Þú munt sjá hverjir eru vinir í raun. Ræktaðu vinskap þinn vel og hafðu í huga……….. komdu fram við aðra 

eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig! 

Vog 23. september – 22. október Sporðdreki 23. október 

Skemmtilegur endir! Þú heldur að það sé draumur… en í raun er það veruleiki. Þú vinnur ljóðasamkeppni og 

kemst á heimsmeistaramót aldraðra. En það skrítna er að á mótinu eru allir skólafélagar þínir og þeir eru í köf-

lóttum peysum. Þegar þú labbar heim þá hittir þú draumaprinsinn/prinsessuna þinn/þína og eftir viku eruð þið 

hamingjusamlega gift og óléttu prófið (hjá konunni þinni) segir já. 

Sporðdreki 23. október – 21. nóvember 

Vonbrigði? Þú ætlar í göngutúr með ömmu þinni, en getur það ekki af því að hún er með gervi augu. Þú varðst 

mjög sár og fórst heim. Þar komst þú í miðja samræðu foreldra þinna og varðst vitni að því að þau eru syst-

kini. Allt gengur á afturfótunum þangað til þú hittir draumaprinsinn/prinsessuna.  

Bogamaður 22. nóvember – 21. desember 

Skuggalegt! Það verður bankað á gluggann hjá þér um miðja nótt. Þú verður óendalega hrædd/ur. Næsta dag 

kemur kaka inn um bréfalúguna. Þú borðar hana með bestu list en ákveður svo að fara í megrun. Þá hringir 

síminn og í tólið er sagt með djúpri karlmannsröddu “ég elska þig”. Þú skellir á og flytur í burtu. 

Steingeit 22. desember – 20. janúar 

Heppin eða hvað? Þú kemst að því að húsið þitt er reimt. Margt er á sveimi og þú vaknar oft við að einhver 

potar í þig. Þú talar við mömmu þína og hún fær prest til að koma og draugarnir fara. Þú ferð til miðils og 

kemst að því að afi þinn, sem er dáinn, fylgir þér hvert fótatak.  

Vatnsberi 21. janúar – 19. febrúar 

Vatnsberinn er óheppinn í þetta sinn! 

Þú kemst að því að þú ert skyggn. Þú sérð langömmu þína segja þér að passa þig á nærstöddum. Þú skilur 

ekki neitt í neinum, verður geðveik/ur og ferð á geðveikrahæli.  
Höf: Laufey Elísa og Elfur Sunna 

Stjörnuspá - annar hluti 

 
Jóhann forstjóri kom afskaplega þreyttur heim og sagði við 
konuna að hann hafi aldrei áður orðið eins þreyttur í vinnunni. 
Konan vildi vita hvað Jóhann hefði gert sem reyndi svona á 
hann. Jóhann svaraði: „Tölvan bilaði og ég þurfti að hugsa 
sjálfur.“ 
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Nemendafjöldi í Glerárskóla frá árunum 1972-2007
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Nemendafjöldi í Glerárskóla frá árunum 1972-2007

Lögregluþjónn stöðvaði gamla 
konu. 
-Þú keyrir allt of hratt. Hér er 50 
km hámarkshraði en þú keyrðir 
á 80 km. 
-Já, en á skiltinu þarna stendur 
80. 
-Það er vegnúmerið 
Vegnúmerið, bíddu nú við, þá 
var þetta ekki 180 km hámarks-
hraði áðan. 

Höf : Halldís Una 
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• Að elstu gardínurnar í skólanum eru 36 ára? 
• Það tók 24 ár að fullbyggja skólann? 
• Að það hafa aldrei verið kona sem skólastjóri? 
• Að Vilberg var skólastjóri í 39 ár?  
• Að Glerárskóli verður 100 ára árið 2008? 
• Að Árholt hét einu sinni Skólinn við Glerá? 
• Ef allt starfsfólk og nemendur eru í skólanum eru tæplega 5000 tær * Þeir sem hafa 

misst tær eru ekki taldir með eða þeir sem eru með fleiri en 10 tær* 
• Að sundlaugin er 17 ára ? 
• Að íþróttahúsið er 30 ára ? 
• Að það voru næstum engin hús í Glerárþorpi árið 1909? 
• Kostnaðurinn við að breyta skólanum í sandgerðisbót kostaði 750 kr.? 
• Árið 1971 voru bara fimm kennarar í skólanum? 
• Að það voru 18 börn árið 1909 ? 
• Það var skylda að taka lýsi og drekka mjólk á morgnanna í skólanum í gamla 

daga ? 
         Höf: Allir  

Vissir þú að. . . ? 

Tíska.. 
 
Hvað er inni og hvað er úti? 
Hvað er tíska ? Að allir noti nákvæmlega sama fatarskápinn og 
klæðist nákvæmlega eins…NEI, það er í tísku að vera sinn eigin 
herra. Ekki vera eins og allir aðrir, vertu einstakur/einstök. Hafið 
þið tekið eftir árshátíðar og jólaballs kjólunum? Undanfarin ár hafa 
margar stelpur í 8-10 bekk mætt í gamaldags kjólum 60´s - 80´s,  
það er mjög flott. Þá er ekki möguleiki að þú sjáir aðra stelpu á 
ballinu í nákvæmlega eins dressi . Og stelpur ef mamma er búin 
að henda gamla partýkjólnum þá eru æðislegir kjólar í Frúnni í 
hamborg / Spútnik / Rokk og rósir og gaurar skyrtan! Ekki koma í 
einhverri íþróttapeysu á ball, það er bara ekki við hæfi, það eru til 
þægileg spariföt !   
Höf: Tinna 
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                                                 Hártíska og förðun 
                                                         Strákar :  
Ljóst eða dökkt bæði flott. Hliðartoppur er mjög flottur eða stutt. Krúnurökun er líka að komast í tísku 
og með rakaðar rendur á hliðinni.Hnakkar! Ekki allar stelpur fíla þessa gaura sem nota HEILA dollu 
af geli í hárið. Hnakkar eru ekkert tískufríkur. Það er sjálfstæð emo/goth/arty/hnakka tíska sko. Þegar 
strákarnir eru farnir að eyða meiri tíma en stelpurnar inni á baði áður en þeir fara í skólann er 
eitthvað að. Strákar það er flott að vera strákar ekki puntdúkka.  
 
Stelpur: fallegt náttúrulegt hár, með alla liði og bylgjur ekki alltaf vera með slétt hár stíf spreyjað. Ég 
las gott ráð á huga um að stelpur með mikið liðað hár sem eru að taka allt í klukkutíma að slétta 
hárið noti bara straujárn (setja handklæði á milli járns og hárs) . Þetta var mikið vandamál hjá mér 
þegar ég var með krullað hár það var svo þykkt og mikið að ég var leiðinlega lengi að slétta það, það 
hefði verið skondið að prófa þetta þá. Það er alls ekki inni í dag að vera stífmálaður eins og þessar 
guiding light gellur. Haustförðun: það heitasta núna kallast smoky. það er svona þannig að föðrunin 
virðist vera svoltið gömul og runnin smá til (nota púðurblýant). Brúnir og gráir augnskuggar. kinnalitar 
eru aftur að koma í tísku fölbleikan smá yfir kinnbeinin, og kannski smá mjög ljóst yfir nefbroddinn. 
þar sem oftast er mest lagt upp úr augnförðuninni er ekki flott að hafa dökkan varalit, ljósan og 
náttúrulegan gloss.  
Ráð eru fengin hjá föðrunarfræðingum og af áliti annara á huga.is .  

Höf: TInna          

Einu sinni voru tveir menn. Einn hét Enginn og hinn Haltu Kjafti. Svo voru þeir á hótel herbergi og 
Enginn datt útum gluggann og Haltu Kjafti hringdi á lögguna og sagði: Enginn datt út um gluggann!  
Löggan: og hvað með það? 
Haltu Kjafti: ENGINN datt út um gluggann! 
Löggan: og hvað með það? 
Haltu Kjafti: ENGINN DATT ÚT UM GLUGGANN!!!! 
Löggan: OG HVAÐ MEÐ ÞAÐ? hvað heitir þú annars? 
Haltu Kjafti: Haltu Kjafti!!! 
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Glerárvision 

 

Þetta ár var mjög skemmtilegt og komu fram mjög 
efnilegir söngvarar. 9.EGÞ fór með sigur að hólmi 
að þessu sinni. Þar sungu Telma Sif og Þorbjörg 
Eva og sungu þær lagið Dear mister President. Í 
öðru sæti voru strákarnir í 10.SH þeir Tryggvi og 

Stefán með lagið Tears don’t fall. Í þriðja sæti lentu 
svo krakkarnir í 9ÞÞ og var þar aðalsöngvarinn 

Lilja Sif og sungu með henni Arna Rut, Fiona Ýr og 
Auður en með þeim var Sigurður og kom hann 
með flottri innkomu þar sem hann kom á mótor-
hjóli. En þau tóku lagið Riddari götunnar. En allir 

sem tóku þátt stóðu sig mjög vel. Einnig komu flott 
skemmtiatriði á meðan dómarar ákváðu sig en þar 
er um að ræða brandara,dans og söng. Dómarar 
að þessu sinni voru Margrét sem kennir 2.bekk, 
Ingvi tómenntakennari en hann kom til starfa á 

þessu ári og Elín sem er deildarstjóri. Og viljum við 
þakka dómurum og öðrum sem hjálpuðu til með 

þessa keppni kærlega fyrir.  
Ragnheiður og Díana 
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Nýju leiktækin í Glerárskóla 

Nýju leiktækin í Glerárskóla eru tilbúin  
það eru t.d.  stór róla – kastali með fullt af dóti til að láta 
eins og api.  
Þetta er tilbreyting frá hinum tækunum sem eru búin að 
vera uppi í rúm 20 ár.  

Nafn : Sandra 
Í hvaða bekk ertu : 4 
bekk 
Finnst þér leiktækin 
skemmtileg : Ágæt  
Hvað finnst þér 
skemmtilegast að 
gera í tækjunum  : 
þetta langa sem 
maður hengur í, 
labbar með höndunum 
Hvort finnst þér 
skemmtilegra nýju 
tækin eða gömlu : 
Nýju 
Er eitthvað sem vantar 
eða má breyta við nýju 
leiktækin : Nei  

Nafn : Sigurður Máni  
Í hvaða bekk ertu : 2- 
MI 
Finnst þér leiktækin 
skemmtileg : Já mjög 
Hvað finnst þér 
skemmtilegast að 
gera í tækjunum  : 
Stóra 
Hvort finnst þér 
skemmtilegra nýju 
tækin eða gömlu : 
Nýju 
Er eitthvað sem 
vantar eða má breyta 
við nýju leiktækin : 
NeiNei 

-Sjáðu 
þennann. Hann 
hlýtur að vera 
boxari. 
-Nei, ég þekki 
hann. Hann 
pússar kvenna-
klefanna í 
sundlauginni. 
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Linkin Park er númetal/rapp (sveitin blandar saman rappi, rokki og raftónlist) hljómsveit frá Los An-
geles í Bandaríkjunum. Sveitin er yfirleitt talin sigursælasta sveitin í sínum geira, aðallega fyrir sína 
fyrstu breiðskífu, Hybrid Theory, frá árinu 2000, en sú plata hefur selst í yfir 20 milljónum eintaka um 
allan heim 
Meðlimir 
Brad Delson - gítar, bassi (lék einungis á bassa meðan bassaleikara vantaði) (frá 1996) 
Rob Bourdon - trommur, slagverk (frá 1996) 
Mike Shinoda - rapp, söngur, gítar, hljómborð, taktar, sömpl (frá 1996) 
Chester Bennington - söngur, gítar (frá 1999) 
Dave Farrell - bassi, selló, fiðla (1996-9 og frá 2001) 
Joseph Hahn - skífuþeytingar, hljóðgervill, hljómborð, taktar, sömpl, gítar (frá 1996) 
Útgefið efni 
Xero Demo Tape - 1997, gefin út af sveitinni sjálfri 
Hybrid Theory EP - 1999, gefin út af sveitinni sjálfri 
Hybrid Theory - 2000, Warner Brothers 
Reanimation - 2002, Warner Brothers/Machine Shop 
Meteora - 2003, Warner Brothers/Machine Shop 
Live in Texas - 2003, Warner Brothers/Machine Shop 
Collision Course (ásamt Jay-Z) - 2004, Warner Brothers/
Machine Shop/Roc-a-Fella Records 
Minutes to Midnight - 2007, Warner Brothers/Machine 
Shop 
 
Heimildir: http://is.wikipedia.org/wiki/Linkin_Park Höf: 
Kristinn Már Karlsson 

Einu sinni voru fjórar nunnur að fara til Himnaríkis. Þar hittu þær Lykla-Pétur 
og spurðu hann hvernig 
þær kæmust inn. Hann sagði að þær verði að svara einni spurningu og 
spurði svo fyrstu nunnuna. 
„Hefurðu einhverntímann komist í snertingu við karlmann." Hún svaraði, „ég 
hef bara snert einn með 
puttanum." Þá sagði Lykla-Pétur: „þvoðu þér þá um puttann og gakktu inn." 
Hún gerði það. Svo 
spurði hann næstu nunnu sömu spurningar og hún svaraði: „Ég hef bara 
faðmað einn." Lykla-Pétur 
sagði þá: „Þvoðu á þér handleggina og gakktu inn." Það gerði hún. Þá ryðst 
sú fjórða framfyrir þá 
þriðju og Lykla-Pétur spyr. „Af hverju ryðstu framfyrir systur þína?" Þá svarar 
hún. „Ég ætla sko ekki 
að þvo mér um munninn eftir hún þvær sér um rassinn. 
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1. Hvað heitir þú ? Helena 
2. Hvað ertu gamall/gömul ? 7 
ára  
3. Í hvaða bekk ertu ? 2bekk 
4. Hver er uppáhalds 
kennarinn þinn ? Margrét 
5. Finnst þér gaman í vistun/ 
skólanum? Já 
6. Uppáhalds fag?  Sund 
7. Uppáhalds teiknimynd? 
Shrek  
8. Uppáhalds teiknimynda-
persóna ? Gríslingur 
9. Æfir þú eitthvað og hvað 
þá ? já ég æfi fimleika. 
10. Hvað ertu búin að missa 
margar tennur ? tvær. 

1. Hvað heitir þú ? Þormóður 
Geir  
2. Hvað ertu gamall/gömul ? 5 
ára  
3. Í hvaða bekk ertu ? 1bekk 
4. Hver er uppáhalds 
kennarinn þinn ? Allir 
kennararnir eru skemmtilegir  
5. Finnst þér gaman í vistun/ 
skólanum? Já 
6. Uppáhalds fag? Íslenska   
7. Uppáhalds teiknimynd? 
Turtles 
8. Uppáhalds teiknimynda-
persóna ?  Turtles 
9. Æfir þú eitthvað og hvað 
þá ? já ég æfi fótbolta og hokkí 
10. Hvað ertu búin að missa 
margar tennur ? enga. 

Gunnar sá son nágrannans vera að moka í holu um 
daginn og spurði drenginn í hvers konar framkvæmdum 
hann stæði í. 
Drengurinn svaraði með ekka: „Ég er að jarða 
hamsturinn minn.“ Gunnar er raunsær maður og spurði 
því: „Er þetta ekki nokkuð stór gröf fyrir einn hamstur?“ 
Um leið og drengurinn mokaði síðustu moldinni yfir 
svaraði hann: „Nei alls ekki, hamsturinn er innan í 
kettinum þínum. 



F

*Þér finnst vikugömul nærföt vera ennþá hrein. 
*Þú trúir á drauga. 
*Ef að þú mættir byrja lífið aftur myndir þú ekki 
gera það. 
*Þér finnst þú ekki vera venjulegur. 
*Þú myndir vilja vita hvernig og hvenær þú deyrð. 
*Þú vilt frekar gult herbergi heldur en blátt herbergi. 
*Þér finnst tær fallegri en fingur. 
*Þú borðar ekkert morgunkorn. 
*Þú drekkur beint úr mjólkurfernu. 
*Þú getur ekki farið á almenningsklósett. 
*Þú hatar súkkulaði. 
*Þér finnst ís of kaldur til að borða. 
*Þú skerð spaghettí  þegar að þú borðar það. 
*Þú spilar frekar skák en að horfa á sjónvarpið.  
*Þú elskar fermingarfræðslu. 
*Þú horfir á leiðarljós með ömmu þinni. 
*Þú vaknar á næturnar til að horfa á formúluna. 
*Þér finnst gaman að horfa á pabba þinn borða. 
*Þú getur nefnt alla forseta Bandaríkjanna afturá-
bak. 
*Þú hefur aldrei farið í bíó. 
 

Ertu öðruvísi ? 

Ef að þú ert með 16-21 
atriði ertu SÉRSTAKUR/
SÉRSTÖK.  
Ef að þú ert með 11-15 

atriði ertu öðruvísi. 
Ef að þú ert með 5-10 
atriði ertu smá öðru-
vísi. 
Ef að þú ert með 0-5 
atriði ertu venjulegur. 



Frón 
Bækur 

Bækur, bækur, bækur. hvað er 
skemmtilegra en að liggja í leti yfir 
jólin og lesa skemtilegar bækur!. 
Harry potter er til dæmis mjög 
skemmtilegar og vinsælar bækur og 
tugir manna biðu spennt eftir því 
þegar bókin kom út hér á Akureyri á 
ensku. Og kemur hér viðtal við 
Hilmu sem er Harry potter 
aðdáðandi alveg fram í 
fingurgómana: 
Nafn ? Hilma Elísabet 
Aldur ? 15 ára 
Hver gaf þér þína fyrstu bók ? 
Íslandsbanki gaf bækurnar til 
einhvers félags og félagið gaf 
mömmu bókina og hún gaf mér 
hana, þetta er allt mjög flókið.  
Hvað 
varstu 
gömul 
þegar þú 
byrjaðir að 
lesa Harry 
Potter ? 
Jólin 2005, 
hvað var ég 
gömul þá 
spyr 
Hilma 
hlæjandi . 
Þrettán ára mindi ég giska, en hvað 
hefur þú lesið bækurnar oft ? Það er 
erfitt að segja sko svarar Hilma 

hugsandi. Ég hef aðeins lesið bækurnar 
einu sinni á íslensku, en samtals með 
ensku er ég búin að lesa bók númer 1 
tvisvar sinnum , 2 tvisvar sinnum , 3 
þrisvar sinnum  , 4 einu sinni , 5 fjórum 
sinnum  , 6 tvisvar sinnum  og sjö þrisvar 
sinnum. 
Hvers vegna Harry Potter ? Galdrar, 
ævintýraheimur sem þú getur gert allt í. 
Þú getur verið hvað sem er,  og þú þarft 
ekki að búa til hann þú hefur hann framan 
við þig í bók tilbúinn til að upplifa. 
Varstu sátt með það hvernig 7. bókin 
endaði ? Já, maður var nokkuð sáttur fyrir 
utan dauðsföllin, en ég vil helst ekki tjá 
mig meira um það til að skemma ekki 
fyrir þeim sem eiga ennþá eftir að lesa 
bókina.  
Hvað beiðst þú lengi eftir Harry potter á 
ensku fyrir utan pennan klukkan 23.01 
föstudeginum 20. júlí. ? Ætli það hafi ekki 
verið um fjórir tímar. 
Þekktir þú einhverja? Já og nei, var búin 
að tala við tvo á huga. 
Hefur þú samið marga Harry Potter spuna 
(fyrir þá sem vita ekki hvað spunar eru, þá 
eru þetta sögur, smásögur alveg upp í 
langar bækur sem eru samdar útfrá annarri 
sögu þar sem t.d. persónur eru notaðar og 
fl. þessar sögur má ekki gefa út þar sem 
höfundur uppraunarlegu bókarinnar á 
höfunarrétt á persónum) ?       Ég hef 
samið fjóra spuna frá byrjun til enda, allir 
ein til tvær blaðsíður. Og þrjár af þessum 
sögum eru svokallað song – fic , þ.e. ég 
finn lag og spinni útfrá því sögu sem 
tengist laginu. Ég hef samið óteljandi 
spuna sem eru ókláraðir og er ég t.d. með 
einn í töskunni núna 
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Eins og flestir 
vita er verið 
að endurþýða 
Ísfólkið. sem 
er einn besti 
bókaflokkur 
sem ég hef 
lesið. Margit Sandemo var mest seldasti 
höfundurinn á norðurlöndum þannig að 
það eru eflaust margir sem eru sammála 
mér. 
Ég mæli með að allir jafnt strákar sem 
stelpur nái sér í Álagafjötrar sem er fyrsta 
bókin um ísfólkið...þið eigið ekki eftir að 
stoppa fyrr en þið eruð búin/n með allar 
47. bækurnar. eða þannig var það hjá mér. 
ég var búin að heyra að þetta væru fínar 
bækur svo ég byrjaði og hætti ekki fyrr en 
ég var búin með allar 47 bækurnar þrisvar 
sinnum, galdrameistarinn sem er 
bókaflokkur einnig eftir Margit Sandemo 
og svo loks ríkiljóssins sem er ísfólkið og 
galdrameistarinn saman í einum 
bókaflokk, og þar sem ég er að lesa 
ísfólkið í fjórða sinn er ekki hægt að 
seigja að ég hafi hætt. Ísfólkið er um 
þengil hinn ílla sem er talin hafa drukkið 
úr svörtum lindum ílskunar og selt sál 
sína djöflinum. fæðist því einn í hverjum 
ættlið bannfærður. þetta voru nornir og 
hrein íllmenni þangað til þengill góði 
fæddist og með hjálp konu sinnar Silju 
Aradóttur minkaði ílskan í ættini og 

völdu fleiri að fara að fordæmi Þengils 
góða og berjast við íllan ættföður sinn 
sem svaf værum svefni og beyð eftir að 
einhver myndi leika lag sitt á flautuna 
sem hann skilldi eftir, til að stjórna 
heiminum. okei þetta hljómar kannski 
leiðinlegt en þetta er ólýsanlega 
skemmtilegt. þetta er spenna, ástir, 
fjölskylda, vinir, ævintýri og allur 
pakkinn. þetta er bókaflokkur sem hentar 
öllum.                                                                                        
 
Og fyrir þá sem eru mikið fyrir goðafræði 
mæli ég stórlega með Freyja og Iðunn 
eftir Johanne Hildebrandt. Og er 
væntanleg þriðja bókin Saga sem er um 
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uppraunarlegu  

       
Þýddar á íslensku.  
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Unglingabækur geta 
líka verið mjög 
skemmtilegar og má 
nefna Stelpur í stressi, 
Stelpur í sárum, 
Stelpur í strákaleit, Er 
ég bara flatbrjósta 
nunna, Kossar  knús 
og málið er dautt. svo 
kemur þriðja bókin út 
núna um jólin, Beygluð og brotin hjörtu. 
Gæsahúð bækurnar hafa líka verið 
geisivinsælar meðal unglinga og er nú 
komin út bók sem er bönnuð yngri en 
fjórtán ára, Villi vampíra. Ég man þegar 
fyrstu bækurnar komu þá safnaði ég 
þeim, og mér fannst alltaf númer eitt og 
fimm eiga að vera 
bannaðar yngri en 12 
ára því þær voru 
svona í verri 
kanntinum. eins og í 
bók eitt var maður 
grafinn lifandi og í 
fimm gróf 
gamall ,,galdrakall” 
dreng niður. það er 
svoltið gróft fyrir tíu 
ára krakka, a.m.k. af mínu mati. Þetta er 
bara smá sýni af þeim unglingabókum 
sem eru komnar og strákar, þetta eru 
ekki einungis bækur fyrir stelpur þótt 
margar unglingabækur séu skrifaðar um 

Fræði bækur geta líka verið 
skemmtilegar og spennandi þótt nafnið 
gefi annað til kinna. T.d. bókin 
Vængjaður faraó eftir 
Joan Grant sem ég get 
vel trúað að sé góð bók. 
henni er líst í 
bókatíðindum svona: ,,Í 
bókinni ýmist lýsti Joan 
Grant sýnum, sem fyrir 
augu hennar bar, eða 
endurlifði beinlínis 
reynslu egypsku stúlkunnar, Sekhet-a-ra, 
sem var dóttir  
   voldugs Faraós að nafni Za Atet, en 
langafi hennar var hinn fornfrægi Menes, 
er fyrstur konunga ríkti yfir öllu 
Egyptalandi. Sekeeta, eins og hún er 
venjulega nefnd í bókinni, tók við 
völdum sem Faraó ásamt bróður sínum, 
en  
   áður dvaldist hún mörg ár í musteri til 
að búa sig undir vígslu í hinum frægu, 
egypsku launhelgum, en hinir innvígðu 
voru nefndir "vængjaðir", þar  
   eð þeir áttu að geta losað sig að vild úr 
jarðneskum líkömum sínum og svifið á 
brott frá takmörkunum jarðarinnar. Af 
þessu stafar nafn bókarinnar,  
   Vængjaður Faraó. Í bókinni eru líka 
lýsingar hennar á lífi sálarinnar á meðan 
líkaminn sefur.´´ þetta gæti verið mjög 
góð bók.                                                                                     
Og fyrir þá sem hafa mikinn áhuga fyrir 
að hjálpa við að bjarga heiminum frá 
yfirvofandi gróðurhúsaáhrifum var bók 
sem kom út í fyrra, How the World will 
Change – with Global Warming eftir 
Trausta Valsson. Þetta er svona bók sem 
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6. Laufey Elísa 
 Hvað æfir þú ? Fótbolta 
Hvað borðar þú í morgun- 
mat? misjafnt eftir hvernig 
skapið er. 
Hver er hjúskapsstaða  
þín?Lausu 
Sefurðu í náttfötum ? já 
Hvað hefurðu æft lengi ? 8 ár 

7.Hildur Mist 
  
Hvað æfir þú ?  
Fótbolta 
Hvað borðar þú í  
morgunmat ? Kókopuffs og Cheerios 
Hver er hjúskapsstaða þín ? föstu 
Sefurðu í náttfötum ? já 
Hvað hefur þú æft lengi ? 4 ár 

8.Brynja Dögg 
 Hvað æfir þú ? Fótbolta 
Hvað borðar up í morgun- 
mat ? Misjafnt 
Hver er hjúskapsstaða  
þín ? Lausu 
Sefurðu í náttfötum ?Já 
Hvað hefur þú æft lengi ? 3-4 ár 

9. Harpa Sveins 
 Hvað æfir þú ? Fótbolta 
Hvað borðar þú í morgun- 
mat ? misjafnt 
Hver er hjúskapsstaða  
þín ? Lausu 
Sefurðu í náttfötum ? já 
Hvað hefur þú æft lengi ? 9 ár 

10. Fanney Lind 
  
Hvað æfir þú ? Fótbolta 
Áttu þú einhvern  
happahlut ? Já boltann  
minn 
Hvað borðar þú í morgunmat ? Chreerios 
Hver er hjúskapsstaða þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ? jamm 
Hvað hefur þú æft lengi ? 8ár 
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1. Silvía Rán 
Hvað æfir þú ? Fótbolta 
Áttu einhvern happahlut?  
ég fer alltaf  í tvo íþrótta- 
toppi þegar ég er að keppa. 
Hvað borðar þú í  
morgunmat ? hafrakodda  
með mjólk 
Hver er hjúskapsstaða þín ?laus og liðug 
Sefurðu í náttfötum ? já 
Hvað hefurðu æft lengi ? 8 ár 

Skoðanakönnun - Íþróttamaður 
Höf: Harpa Sveinsdóttir 

2. Erla Hrönn  
 Hvað æfir þú ? Sund 
Áttu einhvern happahlut ?  
Ég leyfi ekki neinum að  
snerta mig og geri alltaf það 
 sama. 
Hvað borðar þú í morgunmat ? Fer eftir hvað mamma 
gerir. 
Hver er hjúskapsstaða þín ? á lausu en verð það ekki 
lengi. 
Sefurðu í náttfötum ? Nei ég sef á brókinni. 
Hvað hefurðu æft lengi ? Þetta er  sjötta árið. 

3. Aldís Marta 
 Hvað æfir þú ? Fótbolta  
með Þór. 
Hvað borðar þú í morgunmat  
? Kornflex. Hafragraut  
þegar ég er að keppa 
Hver er hjúskapsstaða þín?lausu 
Sefurðu í náttfötum ? Bol og stuttbuxum 
Hvað hefurðu æft lengi ? 3-4 ár 

4. Guðný Ósk 
 Hvað æfir þú ? fótbolta 
Hvað borðar þú í  
morgunmat ? ekkert 
Hver er hjúskapsstaða 
 þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ?já 
Hvað hefurðu æft lengi ? 2 ár 

5. Karen Nanna 
  
 Hvað æfir þú ? Sund 
Hvað borðar þú í  
morgunmat ? Vatn 
Hver er hjúskapsstaða  
þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ?já 
Hvað hefurðu æft lengi ? 6 ár 

1. Silvía Rán 

2. Erla Hrönn 

3. Aldís Marta 

4. Guðný Helga 

5. Karen Nanna 

6. Laufey Elísa 

7. Brynja Dögg 

8. Hildur Mist 

9. Harpa Sveins 

10. Fanney Lind 



Frón 

1. Arnar Geir 
 Hvað æfir þú ? Fótbolta  
og handbolta 
Áttu þú einhvern happa- 
hlut ? Ég á bangsa sem  
heitir Lassie 
Hvað borðar þú í morgunmat ? Cheerios 
Hver er hjúskapsstaða þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ? Já 
Hvað hefur þú æft lengi ? 11 ár 

2. Geir G 
 Hvað æfir þú ?  
handbolta og fótbolta 
Hvað borðar þú í  
morgunmat ? C 
heerios, kellogs eða rise crispies 
Hver er hjúskapsstaða þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ? neibb brókin best 
Hvað hefur þú æft lengi ? Fótbolta síðan ég 
var 4 ára og handbolta í 1 og hálft ár 

3. Marteinn Þ 
 Hvað æfir þú ? Fótbolta, skíði  
og handbolta 
Áttu þú einhvern happahlut ? 
 Já ég klæði mig alltaf í hægri  
sokkin fyrst 
Hvað borðar þú í morgunmat ? Hafragraut eða 
cheerios 
Hver er hjúskapsstaða þín ? Free beibí 
Sefurðu í náttfötum ? Nei 
Hvað hefur þú æft lengi ? Fótbolta 10 ár, skíði 8 ár,og 
handbolta 1 ár 

4. Alexander Már 
  
Hvað æfir þú ?  
Fótbolta og  
handbolta 
Hvað borðar þú í morgunmat ? Kókopuffs 
Hver er hjúskapsstaða þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ? Nei 
Hvað hefur þú æft lengi ? 11 ár 

5. Freysteinn 
  
Hvað æfir þú ?sund 
Hvað borðar þú í morgunmat ? 
 Cheerios 
Hver er hjúskapsstaða þín ?  
lausu 
Sefurðu í náttfötum ? nei 
Hvað hefur þú æft lengi ? 7ár 

6. Orri 
  
Hvað æfir þú ?  
Fótbolta 
Hvað borðar þú í  
morgunmat ? Kornflegs og Cheerios 
Hver er hjúskapsstaða þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ? nei 
Hvað hefur þú æft lengi ? 8-9 ár 



Frón 

7. Egill Örn 
  
Hvað æfir þú ? Handbolta  
og fótbolta 
Áttu þú einhvern happa- 
hlut ? Ég á brók sem ég þríf aldrei 
Hvað borðar þú í morgunmat ? Cheerios 
Hver er hjúskapsstaða þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ? nei 
Hvað hefur þú æft lengi ? 7 ár 

8. Þorlákur 
 Hvað æfir þú ?  
Siglingar 
Áttu þú einhvern happa- 
hlut ? Vasahníf 
Hvað borðar þú í morgunmat ? Hafragraut 
Hver er hjúskapsstaða þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ? nei 
Hvað hefur þú æft lengi ? 3ár 

9. Baldvin 
 Hvað æfir þú ?  
Fótbota 
Hvað borðar þú í  
morgunmat ? Skyr 
Hver er hjúskapsstaða 
 þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ? Nei 
Hvað hefur þú æft lengi ? 6 ár 

10. Sindri S 
 Hvað æfir þú ? Fótbolta 
Hvað borðar þú í  
morgunmat ? Kornflex 
Hver er hjúskapsstaða  
þín ? lausu 
Sefurðu í náttfötum ? nei 
Hvað hefur þú æft lengi ? 2 ár 

1. Arnar Geir 

2. Geir G. 

3. Marteinn 

4. Alexander Már 

5. Freysteinn 

6. Orri 

7. Egill Örn 

8. Þorlákur 

9. Baldvin 

10. Sindri S 

Við létum krakka úr 8. 9. og 10.  bekk  kjósa topp 3 íþrótta-
menn úr elsta stigi af stelpum og strákum. Við tók um svo 
viðtöl við topp 10 stelpurnar og strákana, það voru tekin 
viðtöl við þau á msn og á göngum skólans. Í 1. sæti var 
Silvía í 10. SM með 113 atkvæði, í 2. sæti var svo Erla 
Hrönn í 9. ÞÞ með 46 atkvæði og svo í 3. sæti var Aldís 
Marta í 9. SS  með 32 atkvæði. Í 1. sæti af strákunum var 
Arnar Geir í 10. SM með 83 atkvæði, í 2. sæti var Geiri G. í 
9. ÞÞ með 75 atkvæði, og svo í 3. sæti var Marteinn Þór í 
9. SS með 59 atkvæði. 


