Dagskrá Vísindadaga 2018
Þriðjudagur, 6. nóvember
ÍSLE3BS05: Veggspjöld hanga á ganginum til sýnis ekki bundin við eina kennslustund (Sólrún)
8:10-9:10
 ÍSLE2BR05-1: Sölvasaga unglings – kynningar nemenda á verkefnum úr sögunni - stofa 3 (Emil)
 ÍÞRÓ1LH01-hópur 3: All out, þol og styrkur - stofa 4 (Kolbrún)
 EÐLI3SB05: Nemendur í eðlisfræði kynna verklegar æfingar - stofa 5 (Dóróthea)
 STÆR3HE05: Veggspjöld – nemendur í stærðfræði kynna verkefni um heildun - stofa 5 (Dóróthea)
 Vélstjórn: Nemendur á 2. ári taka sundur jafnstraumsvél og skoða, Toyota Corolla bílvél tekin upp og unnið að uppgerð
á gamalli Kelvin bensínvél - stofa 26 (Friðrik)

9:10-10:10
 ÍÞRÓ1LH05-hópur 1: All out, þol og styrkur - stofa 3 (Kolbrún)
 LÍFF3EF05: Hagnýting örvera til sjálfbærni - stofa 7 (Ragnheiður)
 UPPE2UM05: Kynning á vísindadagaverkefnum - stofa 12 (Anna Jóna)
 Vélstjórn: Nemendur á 2. ári taka sundur jafnstraumsvél og skoða, Toyota Corolla bílvél tekin upp og unnið að uppgerð
á gamalli Kelvin bensínvél - stofa 26 (Friðrik)

Kaffipása: 10:10-10:30
10:30-11:30
 ÍSLE2BR05-2: Sölvasaga unglings – kynningar nemenda á verkefnum úr sögunni - stofa 3 (Emil)
 ÍÞRÓ1LH01-hópur 2: All out, þol og styrkur - stofa 4 (Kolbrún)
 LÍFF2LE05: Hvað eru þveitilíffæri? Ýmis sjónarhorn - stofa 7 (Ragnheiður)
 FRAN1AU05: Ísafjörður–Paris-Sables d'Olonne 2018 (Kynning „námsferð til Frakklands 2018“) - stofa 8 (Nadja)
 Vélstjórn: Nemendur á 1. ári smíða bíl og æfa logsuðu - stofa 27 (Jón Guðni)

11:35-12:35
 ENSK2DM05: Nemendur safna sér upplýsingum um enskan orðaforða sem tengist vísindagreinum. Svo munu nokkrir
nemendur búa til kynningu og kynna verkefnið. - stofa 4 (Kristján)
 NÁTV1IF05: Ýmis fróðleikur um sjálfbærni - stofa 7 (Ragnheiður)
 DANS2UB05: Kynningar á haustverkefnum. Nemendur segja frá verkefnum og spjalla við gesti - stofa 8 (Júlía)
 HEIM2IH05: Kynningar á myndböndum um þekkta heimspekinga - stofa 17 (Fjölnir)
 Vélstjórn: Nemendur á 1. ári smíða bíl og æfa logsuðu - stofa 27 (Jón Guðni)

Hádegishlé: 12:35-13:05
13:05-14:05
 ÍSLE3GL05: Glæpasagnaáfangi – höfundakynningar - stofa 3 (Emil)
 ÍSAN1GR05: Skiptinemar kynna land sitt og þjóð - stofa 3 (Emil)
 FRAN1AG05: Lærðu frönsku með okkur! Apprenez le français avec nous! - stofa 8 (Nadja)
 SÁLF3AF05: Sýnd verða fræðslumyndbönd um geðraskanir, unnin af nemendum - stofa 12 (Anna Jóna)
 ÍSLE3RS05: Upplestur nemenda - bókasafnið (Björg + Júlía)

Miðvikudagur, 7. nóvember
ÍSLE3BS05: Veggspjöld hanga á ganginum til sýnis ekki bundin við eina kennslustund (Sólrún)
NÁSS1NN03: Sýning á verkefnum nemenda í gryfjunni (Kolbrún + Stella)
8:10-9:10
 Jóga: Gryfjan (Aðalheiður Jóhannsdóttir jógakennari)
 Morgunteygjur og styrkur: matsalur (Kolbrún)
 „Nærandi stund fyrir sál og líkama í upphafi dags“: stofa 8 (Ragnheiður Eiríksdóttir skólahjúkrunarfræðingur)
 Hugarleikfimi: Námsgreina-kahoot-spurningakeppni - stofa 17 (í umsjón nemenda)

9:10-10:00
 LÍOL2SS05: Fjarnemaverkefni um mikilvægi beina og liða - stofa 7 (Ragnheiður)
 FRAN1AG05: Lærðu frönsku með okkur! Apprenez le français avec nous! - stofa 8 (Nadja)
 SÁLF3AF05: Sýnd verða fræðslumyndbönd um geðraskanir, unnin af nemendum. - stofa 12 (Anna Jóna)
 Vélstjórn: Nemendur á 2. ári taka sundur jafnstraumsvél og skoða, Toyota Corolla bílvél tekin upp og unnið að uppgerð
á gamalli Kelvin bensínvél - stofa 26 (Friðrik)

Kaffipása: 10:00-10:30
10:30-11:30
 ÍSLE2BR05-2: Sölvasaga unglings – kynningar nemenda á verkefnum úr sögunni - stofa 3 (Emil)
 FÉLV1IF05: Stund félagsvísinda – blandaðar kynningar, kynntar á fjölbreyttan hátt - stofa 12 (Björg)
 EFNA2AE05: Ýmislegt áhugavert – efnafræðitilraunir - stofa 16 (Jónas)
 UMÁT1UN05: Viðfangsefni áfangans kynnt á ýmsa vegu - stofa 17 (Nadja + Andrea)
 Vélstjórn: Nemendur á 2. ári taka sundur jafnstraumsvél og skoða, Toyota Corolla bílvél tekin upp og unnið að uppgerð
á gamalli Kelvin bensínvél - stofa 26 (Friðrik)

☺☺☺

Verðlaunaafhending í Gryfjunni: 12:00-12:15 (ALLIR mæta!!)
☺☺☺

Hefðbundin kennsla frá kl. 13:05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÆTING Á VÍSINDADÖGUM
Fyrir hvorn dag á Vísindadögunum fá allir nemendur sérstakt
mætingarblað þar sem þeir þurfa að skrifa nafnið sitt á og sýningarnar
sem þeir sjá. Svo er mjög mikilvægt að hver nemandi fái límmiða frá
kennaranum sem á að líma á mætingarblaðið. Mætingablaði á að skila
í kassa hjá ritara í lok hvors dags.
Nemendur þurfa að mæta í öll tímabil, báða dagana. Ekki skiptir máli
hvernig stundatafla nemenda lítur út.

