Dagskrá Vísindadaga 2019
Miðvikudagur 13. nóvember
8.10 – 10.10
08:10 Setning í Gryfju
08:30 – 09:05, kynning, Matthias Kokorsch – Sjávarbyggðafræði. Hver eru ykkar plön? (Stofa 17).
09:10 – 09:20, kynning, Sæbjörg Freyja Gísladóttir - Hvað er þjóðfræði? Hvernig notum við hluti til að skilja hver við erum. (Stofa 17).
09:20 - 09:35 kynning, Ragnar Edvardsson - Sjávarfornleifafræði (Maritime Archaeology) . (Stofa 17).
09:35 – 09:50 kynning, Gunnar Þórðarson - Framtíðarkostir og tækifæri í ræktun á þangi fyrir íbúa jarðar (The future benefits and potential of
seaweed production in the world). (Stofa 17).
09:50 – 10:10 “Speed talk & poster session”: Meistaranemar frá Háskólasetri kynna lokaverkefni sín. (Stofa 17).

Kaffipása frá 10.10 til 10.30 Ávaxtahlaðborð í Gryfju
10.30 – 11.30
10:30 - 10:45 kynning, Sigríður Sif Gylfadóttir - Berghlaup og flóðbylgjur á Íslandi. (Stofa 17).
10:45 - 11:00 kynning, Anja Nickel – Rannsókn á ferðum þorskseiða. “Studying the movement pattern of juvenile Atlantic cod and saithe”. (Stofa 17).
11:00 - 11:15 kynning, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir - Kynning á starfssemi Skógræktarinnar. (Stofa 17).
11:15 - 11:30 kynning, Kristján Jónsson - Íslenska skógarúttektin. (Stofa 17).

11.35 – 12.35
ÍSAN1FF05: Pólland og Frakkland, kynning á menningu og tungumálum landanna. Stofa 3. (Emil).
UPPE2UM05: Nemendur í uppeldisfræði kynna ýmis verkefni sem þau hafa unnið í áfanganum, stofa 12. (Anna Jóna)
KVMG3KV05: Nemendur í kvikmyndagerð kynna og sýna stiklur eða senur úr sínum stuttmyndum í vinnslu. Stofa 8 (Einar)
LÍOL2SS05 Viðfangsefnið er bein, hlutverk og bygging þeirra eða "Bein krufin til mergjar". Opin sýning með veggspjöldum, myndböndum eða glærukynningum.
Stofa 7. (Ragnheiður)

Hádegishlé: 12:35-13:05

13:05-14:05
FÉLV1IF05: Hvað er í gangi, nemendur í áfanganum rannsaka sitt eigið samfélag. Verkefnasýning. Stofa 12 (Björg)
ÍSLE1RR02: Ég og áhugamál mín, nemendur segja frá áhugamálum sínum. Stofa 9. (Emil).
LÍFF2ÚT05: Kynning á námsferð MÍ nema til Hondúras 2019. Kynning á Operation Wallace sem er umsjónaraðili rannsókna um líffræðilegan fjölbreytileika um
allan heim og gefur einnig nemendum möguleika á að taka þátt í þeirri vinnu. Sýnd verður samantekt á vídeóbrotum, nemendur lesa úr ferðadagbókum
sínum og sitja fyrir svörum um ferðina. Stofa 17 (Ragnheiður)
HÁRG1GB05: Gulur, rauður, grænn og blár, hárið í öllum litum regnbogans og ýmsum formum. Í undirgangi. (Helga).
ENSK3HO05: Nemendur finna orðaforða í ensku sem er tengdur vísindagreinum og kynna hann fyrir samnemendum. Stofa 4 (Kristján)

14:10-15:10
FÉLA2KS05 : Sjónarhorn og rannsóknir, nemendur í áfanganum kynna niðurstöður sínar. Stofa 12 (Björg).
Framhald: HÁRG1GB05: Gulur, rauður, grænn og blár, hárið í öllum litum regnbogans og ýmsum formum í undirgangi. (Helga).
STÆR3Á05: Nemendur í ályktunartölfræði, kynna tilgátur sínar, velja sér viðfangsefni, framkvæma úrtak og gera tilgátugátuprófun. Stofa 14 (Jóhann).

Opið hús í verkmenntahúsi og öldutankur við FABLAB

Dagskrá Vísindadaga 2019
Fimmtudagur, 14. nóvember
8:10-9:10
ÍSLE3BS05: Nemendur kynna bókmenntastefnuna módernisma og skapandi verkefni úr Fóstbræðra sögu. Stofa 5 (Sólrún).
NÁTV1IF05 „Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (SÞ) - hvað getur þú gert?" Þema sýningarinnar er sjálfbærni með áherslu á Heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna. Myndbönd nemenda eru til sýnis. Stofa 7 (Ragnheiður)
DANS2UB05: Nemendur í valáfanga í dönsku kynna haustverkefni sín um Færeyjar, stofa 8 (Júlía)
HEIMIH05: Kynning á heimspeki. Stofa 13. (Fjölnir.)

9:10-10:10
ÍSL2BR05: Sölvasaga unglings – sigrar og ósigrar í lífi Sölva, fjallað um ýmsa atburði í skáldsögunni Sölvasaga unglings e. Arnar Má Arngrímsson. Stofa 3 (Emil)
FRAN1AU05: Déjeuner du matin. Upplestur á ljóðum á frönsku ásamt mini leikriti. Stofa 8 (Nadja)
SAGA2FR05: Nemendur sýna teiknimyndasögur úr Sturlungu. Stofa 6. (Andrea)
ÍSLE3BS05: Nemendur kynna bókmenntastefnuna módernisma og skapandi verkefni úr Fóstbræðra sögu. Stofa 5 (Sólrún).

Kaffipása: 10:00-10:30 Ávaxtahlaðborð í Gryfju

10:30-11:30
ÍSAN2ÍA05: Arabísku nýbúarnir kynna heimalöndin sín, Írak, Sýrland og Jórdaníu. Stofa 5 (Sólrún).
LÍFF2LE05: Þveitilíffæri, líffæri sem halda okkur heilbrigðum með því að losa líkamann við ýmis hættuleg efni, veggspjöld , myndbönd og glærukynningar.
Stofa 7 (Ragnheiður)
ÍSLE3RS05 Nemendur í ritlist lesa upp frumsamin verk. Bókasafn. (Björg & Júlía)

Opið hús í verkmenntahúsi og öldutankur við FABLAB.
12:00-12:20
Verðlaunafhending fyrir kynningar og vísindagetraun – skúffukaka o.fl.

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 nemendi fái mætingarblaðið sitt stimplað hjá kennara. Mætingablaði á að skila í kassa
hjá ritara í lok fimmtudags. Nemendur þurfa að mæta í öll tímabil, báða dagana. Ekki skiptir máli hvernig stundatafla nemenda lítur út.

