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SKÓLABLAÐ 

SUNNÓ 
GLEÐI – VINÁTTA- FRELSI 

Rólur 

 

 

Körfuboltavöllurinn 

 
Svona kastali væri geggjaður á okkar 

skólalóð 

 

Teiknimyndasaga eftir Oswaldo. 

Skólalóð Sunnulækjarskóla 
NIKITA A. ÞRASTARSON 

Á skólalóð Sunnulækjarskóla er margt hægt að gera til dæmis 

að spila fótbolta, körfubolta og mikið meira. Margir vinir skemmta sér 

að klifra í tjám á svæðinu og einnig er hægt að taka upp dauða grein 

og leika með þau eins og sverð. Hægt væri að gera lítin kofa ef fundin 

eru réttu prikin.   

 

Það eru líka skemmtilegar rólur úti eða um það bil níu 

rólur, það eru fjögur vegasölt og tveir kastalar sem margir yngri 

krakkar elska að klifra upp á.  Það eru líka þrír fótboltavellir. Einn 

stór grassvöllur hægra megin við skólann og einn rétt fyrir aftan 

skólann með gervi-grasi. Svo er  einn stór fótboltavöllur vinstra megin 

við skólann hjá ærslabelgnum.  

 

Þá er einn körfuboltavöllur við hliðina á miðju fótboltavellinum. 

Körfuboltavöllurinner með rauða og bláar plast-flísar.  

  

Þetta eru skemmtileg leiktæki og leikvellir sem þú getur notað! 
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 Steinunn Húbertína Eggertsdóttir 

 46 

 

Deildarstjóri á efstastigi 

13 ár 

 Lögga 

Háskólann á 

Akureyri 

 Kennaranám 

Ég á 3 yndilseg börn 

Þau eru öll frábær 

Birgir og Kristín 

 Fara í sund og í ræktina

bleikur 

Naut 

27.apríl 

Hvolsvelli og Árnesi

 

         STEINUNN HÚBERTÍNA 

Umsjón: Karólína, Hera, Hildur og Alísa  

Siggi íþróttakennari

 

Hvað heitir þú?   

Sigurður Einar  

Hvar býrðu?  

Tjaldhólum á Selfossi?  

Hvernig finnst þér að vera í 

skólanum?  

Mér finnst það storkóstlegt  

Hvernig finnst þér krakkarnir í  

skólanum?  

Frábærir  

Æfir þú eitthvað?  

Já, stundum körfubolta  

Ertu Liverpool stuðningsmaður?  

Já auðvitað  

  

  

 

Umsjón: Daníel, Elvar, Baldur og 
Eiður Helgi  
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Jólauppskriftir 
 

 

Kremið 
 

•400 G FLÓRSYKUR 
 
 
•125 G SMJÖR 
 
 
•4 MSK. SÝRÓP 
 
 
•1 EGG 
 
 
•3 TSK. VANILLUSYKUR  

 

1.Setjið allt saman í 
hrærivélarskálina og þeytið þar til létt 
og ljóst. 
 
 
2.Setjið um 1 tsk af kremi á köku og 
klemmið saman með annarri. 
 
 
3.Best er að geyma kökurnar í kæli 
og taka þær síðan út eftir 
hentugleika. 
 
 

 

 

Njótið! 

 
 
 
 
 

KARÓLÍNA, ALÍSA, 

HERA OG HILDUR 

Mömmukökur 
 

•800 g hveiti 

 

 

•125 g smjör við stofuhita 

 

 

•180 g sykur 

 

 

•2 tsk. matrsódi 

 

 

•1 tsk. kanill 

 

 

•½ tsk. engifer 

 

 

•3 egg 

 

 

•300 g ylvolgt sýróp 

 

 

1.Setjið allt saman í 

hrærivélarskálina nema 

sýrópið og hnoðið saman 

með „króknum“ (einnig 

hægt að hnoða í 

höndunum). 

 

 

2.Hellið ylvolgu sýrópinu 

saman við blönduna og 

hnoðið áfram þar til deigið 

hefur fengið fallega áferð. 

 

 

3.Plastið vel og kælið í að 

minnsta kosti 2 klst (má 

geyma í kæli yfir nótt). 

 

 

4.Fletjið út og raðið kökum 

á bökunarpappír, bakið 

við 180° í 7-10 mínútur. 

Deigið er frekar hart eftir 

kælinguna í ísskápnum en 

ef það er skorið í nokkra 

minni hluta er lítið mál að 

mýkja það aftur upp í 

höndunum áður en það er 

flatt út. 
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Fimm góðar 

jólamyndir 

 

 

Holidate: 

Á myndinni hér fyrir neðan er 

Emma Roberts og Luke Bracey. 

Hún kom út 28 október og 

streymir inná Netflix. 

 

Elf: 

Elf er mjög skemmtileg og fyndin 

jólamynd sem við mælum með að 

horfa á. Hún kom út árið 2003 og 

aðalleikarinn er Will Ferrel.  

 

Home alone: 

Allar Home alone myndirnar eru 

klassískar og er hægt að horfa á 

ínná Disney+ og pottþétt hægt 

að leiga hana. Í myndinni leikur 

Macaulay Culkin aðalpersónuna. 

 

 

 

 

Eftir: Lilju Heiðbjört og Alísu. 

 

The Holiday: 

 
The holiday er gömul og klassík mynd sem kom út árið 2006. ‘I myndinni 

leika Jude Law, Cameron  Diaz, Kate Winslet og Jack Black. 

 

 

The Grinch: 

 

Ef þið hafið ekki horft á Grinch þá verðið þið að gera það t.d. mjög 

skemmtileg á hana með fjölskyldunni. Það er hægt að horfa á hana á 

Netflix. Í myndinni leikur Jim Carrey Grinch (aðalpersónuna). 
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Umsjón: Hildur og Hera 

 
Bella Hadid og Jennifer Lawrence                                        Margot Robbie og Emma MacKay 

 
   Amanda Seyfried og Dove Cameron                                                             Jennifer Anisto og Christina Applegate 

 

 

 
Jackob Elordi  og  Steven R Mcqueen                                        Ian Sommerhalder og Chase Crawford 

 

 

 

 

 

 

 

Tvífarar 
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Góðar hryllingsmyndir 
Eftir: Viktor Kára og Mikael Grétar 

  

The Shining fjallar um fjöldskildu sem verður ,,kúku“. 
 
 
 

 

 

 

Saw saw 
fjallar um 
menn sem 
eiga að reyna lifa af 
gildrur. 
 

 
 
 
 
 

 

Friday the 13th fjallar um 
sumarbústað. Fólkið hverfur 
smátt og smátt. 

 

 

Nightmare on Elm street 
fjallar um mann sem fer inni 
drauma hjá fólki. 

 

 
 

 
 
It fjallar um trúð sem hefur lyst á því að éta krakka og breitir 
útliti sínu til þess að hræða þau 

 

 
 

Þessar 5 myndir tengjast saman og eru um 
dúkku sem er andsetin af nunnu og fer síðan og 

drepur fjölskyldur sem að eignast hana.  
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Stjörnuspá 

Eftir: Lilju og Rebeccu 

  

Sporðdreki      23.okt - 21.nóv      

Bogamaður     22.nóv - 21.des  

Steingeit          22.des - 19.jan  

Vatnsberi         20.jan - 18.feb  

Fiskar                19.feb - 20.mars  

Hrútur               21.mars - 20.april  

Naut                  21.april - 20.maí  

Tvíburu             21.maí - 20.júní  

Krabbi               21.júní - 22.júlí  

Ljón                   23.júlí - 22.ágúst  

Meyja               23.ágúst - 22.sept  

Vog                    23.sept - 22.okt  

 

Það sem ég vil:                      Sem þú myndir líklega gera í sóttkví:  

Hrútur: Alvöru vin                        Finnur styrktaræfingu til að gera heima  

Naut: Völd                                     Klárar allt snakkið sem er til heima eftir 

sóttkví  

Tvíburi: Verða hamingjusöm/ur    Byrjar að læra e-ð nýtt t.d annað tungumál  

Krabbi: Sanna ást                           Bakar fullt af sætindum og fleira       

Ljón: Vera fræg/ur                         Hringir í alla vini og ættingja á hverjum degi 

Meyja: Eiga fyrirtæki                    Tekur allt húsið í gegn og þrífur allt  

Vog: Ný föt                              Fer að borða hollt  

Sporðdreki: Lýtaaðgerð                 Nýtur þess að vera alein/n  

Bogamaður: Ná góðum árangri     Verður pirraður og byrjar að bjóta   reglur  

Steingeit: Peningar                      Tekur movie maraþon t.d Harry Potter eða 

Star Wars  

Vatnsberi: Hvolp                            Sefur allan daginn og spilar tölvuleiki alla 

nóttina   

Fiskar: Að draumar rætast.                   Ferð að kaupa fullt af dóti á netinu 
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Hvernig veiðir maður 
flugfisk?  
-Nú, í loftnet. 
En á hvað veiðir maður 
saltfisk? 
- Auðvitað á saltstöng. 
Hvernig fór fiskurinn yfir 
brúnna?  
-Hann synti.  

(Made by Danni) 
 
Hvað er rautt og fer upp 
og niður?  
- Tómatur í lyftu. 
 
Afhverju fer 
Hafnafirðingurinn yfir 
glervegginn? 
-Til að gá hvað er hinu 
meginn. 
 
Einu sinni var ljóska og 
brúnka úti í göngutúr og þá 
sagði brúnkan: ,,Sjáðu 
dauða fuglinn!”. Ljóskan leit 
upp og sagði: ,,Hvar?” 

 

BRANDARAR 
UMSJÓN: EIÐUR HELGI, DANÍEL ARNAR OG 

BALDUR 

Blaðamenn í nóvember: 

Alísa Ruth, Hera Lind, Daníel Arnar, Karolína 

Helga, Hildur Maja, Nikita, Lilja Heiðbjört, 

Eiður Helgi, Oswaldo David, Mikael Grétar, 

Viktor Kári og Baldur Þór. 


