
 

Nýtt skólablað 

 

Eftir  áralangt hlé  hefur skólablað Öldutúnsskóla aftur hafið göngu sína.  Við sem stön-

dum að þessu blaði reyndum að hafa efni blaðsins eins fjölbreytt og við mögulega 

gátum. Vonumst við til að sem flestir geti fundið þar eitthvað við sitt hæfi. Við  vonum líka 

að útgáfa blaðsins sé komin til að vera enda margt skemmtilegt um að vera í skólanum. 
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Viðtal við Ilmi Kristjánsdóttur leikkonu. 
Hvernig byrjaði ferill þinn sem leikkona? 

Ferill minn byrjaði bara sem áhugamál þegar ég var unglingur. Þegar ég var í 

grunnskóla var ég í leikfélagi og ég tók þátt í jólaskemmtunum og svona. Svo 

fór ég í menntaskóla og var ennþá í þessu sama leikfélagi. Þetta byrjaði 

auðvitað bara með því að ég hafði gaman af því að leika. 

Hver var þín helsta fyrirmynd þegar þú ákvaðst að verða leikkona? 

Kannski Edda Björgvins. Hún var svolítið mín fyrirmynd. 

Áttu börn? 

Já, ég á tvö börn. Ég á átta ára stelpu sem heitir Auður og svo á ég strák sem 

heitir Hringur. Hann er bara níu mánaða (þegar viðtalið var tekið). 

Vinnur þú við eitthvað annað en að vera leikkona? 

Já, ég er líka handritshöfundur. Ég er einn af handritshöfundunum af 

Stelpunum og sjónvarpsþáttunum um Ástríði. Svo er ég líka varaborgarfulltrúi 

fyrir Bjarta Framtíð. Þannig að maður er að sýsla svona ýmislegt. 

Hvert er skemmtilegasta hlutverk sem þú hefur leikið? 

Þau hafa einhvern veginn öll sinn sjarma, en mér hefur alltaf þótt vænt um 

Línu Langsokk sem ég lék eftir að ég útskrifaðist úr Leiklistarskólanum. Svo 

lék ég líka einu sinni stelpu sem hét Ausa Steinberg. Það hlutverk er einnig í 

miklu uppáhaldi hjá mér. 

Hver er uppáhalds drykkurinn þinn? 

Ég myndi segja að það væri sítrónukristall með Ribena. 

Hver er sorglegasta bíómynd sem þú hefur séð? 

Sorglegasta? Það er bara svo langt síðan ég hef horft á bíómynd. Nú er ég 

bara að horfa á sjónvarpsþætti sem heita Fraiser og þeir eru nú ekkert 

sorglegir. En sorglegasta bíómynd … veistu, ég man bara ekki eftir neinni 

sorglegri bíómynd. 



 En hver er skemmtilegasta bíómynd sem þú hefur séð? 

 Þegar ég var svona jafn gömul ykkur þá var uppáhalds bíómyndin mín Dirty 

Dancing. 

Í hvaða stjörnumerki ertu? 

Ég er fiskur 

Hver er skemmtilegasta minningin þín? 

Það er þegar börnin mín fæddust. Það voru sko töfrastundir. 

Hvernig týpa ert þú?  

Þessi hressa og fjöruga 

Þessi feimna og hljóðláta 

Þessi sem er oftast pirruð 

Þessi sem talar bara um sjálfan sig 

Sko þessar týpur búa  allar í mér... þú veist ... ég get alveg verið þessi hressa 

og fjöruga, i vinnuni og svona. Ég get líka verið mjög alvarleg og svo get ég 

líka verið alveg svakalega pirruð. Það kemur líka stundun fyrir að ég er 

rosalega sjálfhverf. Ég held að allir eigi sér margar hliðar. Maður reynir bara að 

sýna þær bestu. 

Hvert er skemmtilegasta atriðið þitt úr Stelpunum? 

Þau eru nokkur… mér finnst alveg rosalega gaman að leika Höllu lesbíu. Þessi 

þarna sem segir „Sigga, Sigga, Sigga“. Hún er rosa fyndin týpa. Hún er svo 

örugg með sig og þess vegna er svo gaman að leika hana. Svo finnst mér líka 

fyndið atriðið þar sem ein persónan segir: „Ekki fá þér þessar sokkabuxur 

annars fer prumpið beint upp í píkuna á þér“.  Já, það eru reyndar mörg atriði 

sem mér finnst mjög fyndin. 

Hvort ertu meiri borgarstelpa eða sveitastelpa? 

Sko ég er eiginlega meiri borgarstelpa en langar rosa mikið að vera 

sveitastelpa. Ég er bara með svo mikið ofnæmi fyrir grasi, heyi og dýrum. Mér 

finnst það eiginlega bara alveg glatað því að ég myndi gjarnan vilja vera  meiri 

svona sveitastelpa.  



                         
Hvernig bregstu við þegar aðdáandi labbar upp að þér? 

Bara mjög vel. Mér finnst það bara frábært ef að einhver er aðdándi 

minn. Það er mjög gaman að gera eitthvað sem fólki finnst 

aðdáunarvert. En dóttur minni finnst það hinsvegar skrýtið. 

Hvað fannst þér um þessar spurningar? 

Mér fannst þetta bara mjög skemmtilegar spurningar. Ég er soldið 
ánægð að þið spurðuð mig ekki hvort mér finnist skemmtilegra að 
leika í bíómynd eða á leiksviði vegna þess að það er svo erfitt að 
svara þeirri spurningu.  

 

Brandarar 

Ung móðir  að segja vinkonu sinni frá syni sínum. „Hann 
Óli minn er nú orðinn tveggja ára og hann er búinn að 
ganga síðan hann var níu mánaða“. Vinkonan rak upp 
stór augu: „Þú segir ekki!! Blessaður drengurinn, ósköp 
hlýtur hann að vera orðinn þreyttur!!!“   

 

„Jóhannesi finnst ég vera fegursta stúlkan á 
jarðríki. Þegar hann bað mín sagði ég strax já“. 
- Nú hefur þú heldur betur hlaupið á þig. - Þorir 
þú virkilega að giftast svona miklum lygalaup?                                                                                                                                                                          



            Tölvuleikjargagnrýni 
                    Destiny 

Leikurinn Destiny á að gerast í framtíðinni eftir að geimveruskrímsli 
hafa tekið völdin á jörðinni. Þessi skemmtilegi hasarleikur gengur út á 
það bjarga heiminum undan þessum hræðilegu skrímslum. Í upphafi 
leiksins velur maður hvernig týpa maður vill vera. Þú getur t.d. verið 
Hunter. Þessi gaur fer hratt yfir. Hann er léttur á fæti og getur hoppað 
tvö stökk í einu. Warlock er önnur tegund af týpu. Þessi gaur svífur og 
notar galdra til að drepa óvini sína. Þriðja týpan er Titan. Hann er stór 
og sterkur og drepur óvini sína með þungum höggum. Hlutverk 
spilarans er að vernda jörðina fyrir gjöreyðingu en jörðin er síðasta 
plánetan í alheimi þar sem lífi hefur ekki verið gjöreytt. 

Kostir þessa tölvuleiks er fyrst og fremst frábær grafík og góður 

söguþráður.  

Leikjatölvurnar sem spila þennan leik eru PS3,PS4, Xbox One og Xbox 360. 

Flokkarnir sem þú getur spilað í eru Clash, þar sem það eru 6 á móti 6, Í Rumble 
eru allir á mót öllum og í Vanguard ertu að berjast á móti erfiðari andstæðing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaeinkunn :9,6 



                       Minecraft     
Minecraft er mjög góður og áhugaverður tölvuleikur. Þú getur gert hluti eins og 

að minea og crafta í þessum leik. Fyrirtækið Mojang stofnaði Minecraft árið 

2009. Minecraft er frjáls leikur, Þú getur næstum því búið til allt sem þig langar 
til, eins og kastala, rússibana og hús. Þegar þú býrð til nýjan heim þá getur þú 
valið að fara í Creative  eða Survival.  Í Creative getur þú flogið og gert allt en 
þá  ert þú ekki með líf. En ef þú ert í Survival þá ertu með líf og getur ekki 

alveg gert allt sem þig lystir. Sagan á sér ekki byrjun heldur ræður þú sögunni 
alveg sjálf/sjálfur. Mér finnst þessi leikur rosalega skemmtilegur. Fyrir stuttu 
seldi Mojang  Minecraft til Microsoft fyrir dágóða upphæð.  

 

Lokaeinkunn 9,5. 



 

 

 

 

er hljómsveit frá borginni Liverpool á Englandi. Meðlimir 

hennar voru John Lennon (1940- 1980), Paul McCartney 

(1942-), George Harrison (1943- 2001) og Ringo Starr 

(1940-) Á árunum 1963-1970 gáfu þeir út samtals 13 

breiðskífur sem nutu gríðarlegra vinsælda. Þann 9. 

febrúar 1964 komu þeir fram í sjónvarpsþætti Ed Sullivan 

(The Ed Sullivan Show) sem kom þeim heldur betur á 

kortið í Ameríku. Eftir þessa frækilegu útsendingu var 

heimsfrægðin tryggð. Sama ár gerðu þeir kvikmyndina “A 

hard day’s night” og á næstu 6 árum fylgdu 4 kvikmyndir í 

kjölfarið, en það eru myndirnar “Help!” (1965),“Magical 

Mystery Tour” (1967),“Yellow Submarine” (1968) og “Let 

it be” (1970). Allar þessar myndir bera sama nafn og 

plöturnar þeirra. Árið 1969 kom platan “Abbey Road” út 

en hún innihélt 17 lög á sín hvorri hliðinni. Allir Bítlarnir 

sungu inn á þá plötu. Meira að segja Ringo sem aldrei 

hefur talist til meiriháttar söngvara söng með hárri raust. 

Síðasta platan þeirra var “Let it be.” Hún kom út 1970 sa-

ma ár og hljómsveitin liðaðist í sundur. Eftir langt og 

árangursríkt samstarf ákváðu poppgoðin að fara í sín 

hvora áttina og hefja sinn eigin sólóferil. 



 



Sagan um Risastóra krossgátu og majones 

skrímslið 

Einu sinni var skrímsli sem var kallað Skrom sem er stytting á Risastóra 

krossgátu og majones skrímslið. Eins og gefur að skilja var skrímslið alveg 

brjálað í krossgátur og majones.  

Einu sinni var Skrom að labba niður í bæ og sá krossugátublað liggja á 

gangstéttinni. Skrom tók upp blaðið og leysti krossgátu á 5 sekúndum. Skrom 

hélt áfram að labba og sá svo majones krukku með skeið á miðri götunni. 

Skrom tók upp krukkuna og byrjaði að borða majonesið. Síðan sá Skrom 

annað krossgátublað og aðra majoneskrukku. Skrom elti slóðina þar sem fleiri 

krossgátublöð og majoneskrukkur lágu í langri halarófu.   

Allt í einu leit Skrom upp frá krukkum og krossgátublöðum. Hann uppgötvaði 

að hann vissi ekkert hvar hann var staddur. Það var orðið mjög dimmt og hann 

sá ekki neitt. Allt í einu skaust eitthvað framhjá Skrom, en hann sá ekki hvað 

það var af því að það var komið niðamyrkur. Síðan heyrði hann eitthvað hljóð 

fyrir aftan sig en hann þorði ekki að snúa sér við. Hann fann eitthvað strjúkast 

við bakið á sér og honum heyrðist einhver vera að tala.  

„Hæ” sagði mjög glaðvær rödd. Skrom sneri sér við og sá eitt fallegasta 

skrímsli sem hann hafði séð á ævi sinni. Þetta var Risastóra krossgátu og 

tómatsósu skrímslið. Honum hafði alltaf langað til að hitta svona skrímsli en 

hann vissi að það var bara til eitt svona skrímsli í öllum heiminum og loksins  

fann hann þetta skrímsli. „Hæ” sagði hann á móti. „Hvað heitirðu?” spurði 

Risastóra krossgátu og tómatsósu skrímslið. „Ég heiti Skrom” svaraði hann. 

„En hvað heitir þú?” „Ég heiti Skrot.” sagði hún, (það er sko stytting fyrir 

Risastóra krossgátu og tómatsósu skrímslið).  

Þau byrjuðu að tala saman og eftir stutta stund urðu þau ástfanginn. Stuttu 

síðar giftu þau sig og eignuðust fullt af börnum sem voru kölluð Risastóru 

krossgátu og kokteilsósu skrímslin. Þau lifðu öll hamingjusöm til æviloka. 

 



Skólalíf Öldutúnsskóla 

 

 

 

 

 

 

 

Flott á 
öskudaginn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaman úti 



                     Brandarar 

 

 

Frú Jóna var að láta mála hjá sér. Einn morguninn sagði hún 
við málarana: Þið verðið að fara sérstaklega varlega í dag, því 
mig dreymdi í nótt að þið mynduð detta úr stiganum. 

- Kæra frú sagði einn þeirra. Takið ekki of mikið mark á 
draumum.  

Mig er búið að dreyma þrjár nætur í röð að þér gæfuð okkur  

KAFFISOPA 

 

 

Einu sinni var maður sem fór til læknis og sagðist eiga við 
vandamál að stríða. Nú sagði læknirinn, hvað er vandamálið. 
Jú sjáðu til ég þarf alltaf að kúka kl 9:00 á morgnana. Er það 
eitthvað vandamál, sagði læknirinn. Já sagði maðurinn ég 
vakna aldrei fyrr en klukkan að verða 10:00. 

 

 

 Hvað kallast mexikani sem týnir bílnum sínum? 

CARLOSS 



                       Bæjarstjórinn 
Hvað finnst þér þurfa að bæta í samfélagi unga fólksins? 

Ég myndi gjarnan vilja heyra ykkar skoðanir. 

En svona fyrir mitt leyti myndi ég gjarnan vilja fá iPada inn í skólana. 

Hefurðu gert einhverjar ráðstafanir til að fá frístundabílinn aftur? 

Það hefur ekki verið rætt svo ég viti til,en ég skal láta athuga málið. 

Hvað finnst þér um fyrirkomulagið á skólamatnum? 

Hvað eigið þið við? 

Þá erum við að meina að aðeins þrír í bekknum okkar eru í skólamat af 

28. Finnst þér það eðlilegt?. 

Það er mjög athyglisvert fyrir mig að heyra þetta. Ég þarf virkilega að skoða 

þetta mál betur.  

Hvað finnst þér um það að búið sé að setja WiFi í skólann okkar? 

Mér finnst að við verðum að aðlagast tækninýjungum sem gætu komið að 

gagni í skólastarfi. En við megum samt ekki ofnota tæknina þannig fólk hætti 

að tala saman og eiga samskipti sín á milli. 

Hver er uppahalds maturinn þinn? 

Mér finnst gott að fá mér góða og safaríka nautasteik. 

Í hvaða grunnskóla varstu? 

Ég var í grunnskólanum í 

Keflavík. 

Áttu systkini? 

Já, ég á sex systkini. 

Hverjir eru uppáhalds 

litirnir þínir? 

Þeir eru svartur og hvítur. 



Umhverfið og náttúran 

 
Hverjum finnst ekki ógeðslegt er að sjá tyggjóklessur og sígarettustubba út um 

allt  eða skítuga plastpoka og pappír fjúkandi í vondum veðrum. 

Plastpokar eða allt  sem er gert úr plasti er um 500 ár eða jafnvel lengur að 

eyðast upp í náttúrunni og flöskutappar af kókflöskum eitthvað um 100 ár. Það 

tekur dagblöð hinsvegar bara 3-12 mánuði að eyðast en það ætti samt ekki að 

henda þeim beint á götuna. Það er sóðalegt!  

Við eigum bara eina jörð og við verðum að fara vel með hana. Það getum við gert 

með því að henda tyggjóinu í ruslið ef það er orðið bragðlaust og kjálkarnir búnir 

að gefast upp. Ef það er ekki ruslatunna nálægt þá bara að reyna að finna 

eitthvað eins og pappír eða gamalt bréf í veskinu eða vasa og setja tyggjóið í það 

og henda því síðan í næstu ruslatunnu sem verður á vegi þínum. Þú átt heldur 

ekki að henda plastpokum eða gosdósum á gangstéttina. Betra er að nota 

taupoka heldur en plastpoka þegar verslað er í matinn. Það kostar um 220 

þúsund krónur á ári að hreinsa upp tyggjóklessur af Laugaveginum og um 150 

milljónir kr að hreinsa hálfa Reykjavíkurborg. Það mætti nýta þá peninga í 

eitthvað betra. 



 REYKINGAR ERU SKAÐLEGAR!!!!!!!!!!!!! 

Sígarettur eru litlir fávitar sem þú kveikir í og sýgur að þér og blæst 

frá þér. Eini tilgangurinn með þeim er að þær drepa þig smátt og 

smátt. Innihaldið í sígarettum er afar skaðlegt og hættulegt. Til 

dæmis mætti nefna rottueitur, flugvélabensín, asington 

(naglalakkaeyðir), og auðvitað tóbak. Í gamla daga þótti flott og var 

hreinlega í tísku að reykja en með tímanum fattaði fólk að reykingar 

skaða heilsuna. Tennurnar verða gular og ljótar og þú getur fengið 

alvarlega öndunarfærasjúkdóma. 

 

Vinsta megin á myndinni er lunga úr manni sem hefur aldrei reykt  en  

hægra megin á myndinni er maður sem hefur reykti eins og strompur alla sína ævi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tennur eyðileggjast með tímanum og þú ert 
alltaf rosalega andfúll.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykingar eru ógeðslegar. 

     Ekki einu sinni prófa  

 



ÉDITH PIAF 

 

Édith Giovanna Lamboukas (1915-1963) var ein þekktasta 
söngkona Frakka á 20.öld. Flest lögin hennar fjölluðu um ást, 
missi og sorg. Þau lög sem hún er þekktust fyrir eru “La vie 
en rose”, “Non je ne regrette nien” og “Hymne à l'amour”. 
Móðir hennar yfirgaf hana á barnsaldri og ólst hún upp hjá 
ömmu sinni. Í æsku átti Edith við augnsjúkdóm að stríða og 
var því sem næst blind frá þriggja ára aldri þar til hún var sjö 
ára, en þá fékk hún sjónina aftur.  

                      Janis Joplin 

 

Janis Joplin (1943-1970) var bandarísk söngkona sem var 
mjög áhrifamikil rokktónlistarkona á 7. áratugnum. Sumir hal-
da því fram að hún sé ef til vill besta rokksöngkona allra tíma. 
Meðfram rokktónlistinni lagði hún einnig stund á blús, kántrý 
og djasstónlist með góðum árangri. 

 

                                ARETHA  FRANKLIN 

Aretha Louise Franklin er bandarísk söngkona. Hún hefur oft  
verið nefnd drottning sálartónlistarinnar.  Hún syngur og spilar 
jöfnum höndum ryþmablús, djass, popp, gospel og sálartón-
list. Aretha Franklin fæddist í Tennesee árið 1942 en ólst upp 
í Michigan, þar sem faðir hennar starfaði sem prestur. Í æsku 
söng hún í kirkjukór með systrum sínum. Aretha Franklin he-
fur fengið átján Grammyverðlaun, og er ein söluhæsta tón-
listakona allra tíma. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er Grimm?  Það eru rosalega vinsælir 

sjónvarpsþættir. Mörgum finnst þeir voða góðir. 

Núna ætla ég að segja ykkur aðeins frá Grimm. 

Grimm er fólk með sérstaka dulræna hæfileika.Það 

getur séð alls konar verur. Þessar verur líta út eins 

og ósköp venjulegar manneskjur en eru í raun 

skrímsli og varúlfar. Það eru margar ógeðslegar 

verur í Grimm þáttaröðinni sem hræða úr manni 

líftóruna. Hægt er að finna þættina inni á Netflix. 

Einnig er hægt að finna þá á Netinu og hægt að 

horfa á þá í tölvunni,iphone eða ipad. Nú vitið þið 

hvað þið eigið að gera í kvöld kæru samnemendur!                                                                                                                                                   



Hvað á að gera ef þér leiðist. 
 

1. Baka 

2. Búa til awesome music video 

3. Hringja í vin 

4.Búa til smoothie 

5.Borða 

6.Horfa á mynd 

7.Lesa 

8.Karaokie 

9.Fara á vestó 

10.Fara í Kringluna\Smáralindina 

11.Búa til teiknimyndasögublað 

12.Semja hellað lag 

13.Teikna 

14. Sofa 

15. Spila tölvuleiki 

16.Horfa á Youtube 



 Hvað heitir þú fullu nafni?   

Gunnar Helgason 

Hvenær áttu afmæli? 

Ég er fæddur 24.nóvember 1964, þannig að ég er rétt nýskriðinn yfir fimmtugt.  

Hvaðan kemur innblásturinn að bókunum þínum? 

Mig hefur alltaf dreymt um að skrifa fótboltabækur fyrir börn og unglinga en mér fannst 

alltaf erfitt að finna réttu aðferðina.  En svo hitti ég mann sem fór að segja mér frá æsku 

sinni. Saga þessa manns var vægast sagt ömurleg. Hann ólst upp við mikið 

heimilisofbeldi. Þessi maður spurði mig hvort ég vildi gera heimildarmynd um ævi hans. 

Sú hugmynd varð reyndar ekki að veruleika heldur varð frásögn hans kveikjan að 

fótboltabókunum. Síðan má heldur ekki gleyma gömlu og góðu  fótboltabókunum sem 

ég las sem drengur. Þær höfðu líka áhrif á mig. 

Hvaða bók fannst þér skemmtilegast að skrifa? 

Sko, þetta er erfið spurning ... Ég held að það sé fyrsta bókin Víti í Vestmannaeyjum út 

af því að þar verður Jón aðalpersóna bókanna til.  

Er Jón til í alvörunni? 

Já. 

Hvað tekur langan tíma að skrifa eina bók?  

Það er tekur u.þ.b. eitt ár. Um leið og ein bók er komin út fer ég að búa til beinagrind að 

þeirri næstu.  

Fyrir hvaða aldur eru bækurnar?   

Fyrir alla aldurshópa en kannski mestu fyrir börn á aldrinum 7-16 ára. 

 

Er bókin byggð á sönnum atburðum?  

Já, sumt byggi ég á sannsögulegum atburðum t.d. margt sem tengist Ívari.  

 



Af hverju byrjaðirðu að skrifa bækur?  

Mér gekk vel  í íslensku í skóla og  svo  langaði mig  alltaf að skrifa bækur. 

Ertu hættur að skrifa?  

Nei. Næsta bók heitir Mamma klikk. Ekki gleyma því! 

Hvernig skrifar þú bækurnar?  

Ég skrifa á fartölvu 

Hver er uppáhalds persónan þín í bókunum?   

Ég verð að segja Jón þótt mér þyki náttúrlega vænt um allar persónurnar mínar. Ég gæti 
líka nefnt Fannar. Hann er rosa skemmtilegur. 

 

 

 

 



7 fallegustu malverkin 

Móna Lisa : Leonardo Da Vinci                   

 

Blái drengurinn : Thomas Gainsborough                    

Guð skapar Adam : Michelangelo                  



Móna Lisa : Leonardo Da Vinci                   

 

Guð skapar Adam : Michelangelo                  

Ópið : Edvard Munch                                                

Stjörnubjört nótt: V. Van Gogh                        

Stöðugleiki tímans  Salvador Dalí     

Síðasta kvöldmáltíðin : Leonardo Da Vinci  



Staðreyndir um frægt fólk 

Miley Cyrus á 5 systkini, 3 bræður og 2 systur.   

 

Liam Payne meðlimur í One direction er hræddur við skeiðar. Það hræðir hann mikið að 

einhverjir hafi notað þær á undan honum.. 

Justin Bieber náði að leysa Rubik-kubb á tveimur mínútum. 

 

 

 

 

Þegar Niall Horan meðlimur One direcion upplifir skrýtin eða vandræðaleg móment bregst 

hann við  með því að hrópa orðin „cheeseburgers“ og  „jelly babies“.  



  Robin Williams var fyrsta karlkyns klappstýran í Denver broncos. 

 

Þegar Shakira var í grunnskóla rak tónlistarkennarinn hennar hana út úr tíma af því að honum 

fannst Shakira syngja eins og geit. Hún talar fimm tungumál, ensku, 

spænsku, frönsku, ítölsku og portúgölsku.  

 

                                                           

 

 

 

 

 

Miley Cyrus fæddist örvhent en pabbi hennar vildi ekki að hún upplifði heiminn öfugt 

þannig að núna skrifar hún með hægri hendi. Þess vegna er skriftin hennar svona 

léleg. Vel á minnst, fæðingar nafnið 

hennar er Destiny Hope Cyrus. 



Árshátið 2015 

 

 

 

 

 

 

Nemendaráð 

2014-2015 
 



Seinasta árshátiðin hjá 10.bekk :( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kóngur og grínisti í góðum gír 
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