
Hugrún 

Ég er góð í  fimleikum. 

Ég er góð í fótbolta.  

Ég er góð í skrift. 





HÁKON HELGI  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ég er góður í fótbolta.  
Ég er góður í skotbolta.  
Ég er góður í að hlaupa.  
Ég er góður í körfubolta. 



Ég er góð að syngja. 

Ég er góð í fimleikum.  

 Ég er góð vinkona. 

Ég er góð í leiklist.                     





Diljá Lind 

   



Ég er bestur á mótorkross  

og hraðastur. 

Ég er góður í fótbolta. 

Ég er góður í skotbolta 

og handbolta. 



Ég er góður í ensku. 

Ég er góður í tölvum. 

Ég er góður í skotbolta. 

Ég er góður í lasertag. 

 



Ég er góður í fótbolta 

og í fimleikum 

og körfubolta. 



Aron Freyr 
Ég er góður í 

frálsum. 

Ég er góður í 
körfu. 

Ég er góður í 
marki. 

Ég er góður í 
fótbolta.  



Ég er með gott hugmyndaflug.  
Ég er góð á hestbaki. 
Ég er góð í brennó. 
Ég er góð í sundi. 

Ég er  góð í  handbolta. 
Ég er góð í tölvum. 

 
 
 



Ég er mjög góður í tölvu. 

Ég er góður í handbolta. 

Ég er góður í fótbolta. 

Ég er góður í skotbolta 



Ég æfi körfubolta með Breiðablik og er mjög góður í 
körfu og ég er góður í sundi á marga góða vini. Ég er 
góður á hjóli og ég er góður við aðra. Er vinnusamur 

og jákvæður.  

 



Ég er góð í tölvu.  

Ég er góð í karate. 

VIKTORÍA BÓEL 



Ég er góður í fótbolta. 

Ég er góður í handbolta. 

Ég er góður í sundi. 

*



Selma 

Ég er góð í fótbolta. 

Ég er góð í fimleikum. 

Ég er góð í að teikna. 

Ég er góð í skotbolta. 

Ég er góð í brennó. 

Ég er góð í íþróttum. 

Ég er góð í að hlaupa. 

 



 Ég er góð í 
fimmleikum og ég æfi 

í Gerplu. 

 Ég er góð í fótbolta. 

 Ég er góð í sundi. 

  



Ég er góður í fótbolta. 

Ég er góður í handbolta. 

Ég er góður í borðtennis. 

Ég er góður í körfubolta. 

Ég er góður í tennis. 

Ég er góður í pílukasti. 

 



Ég er góður í  körfubolta og fótbolta líka 

skotbolta og handbolta. 

MIKAEL MÁNI 



Ég er góð að spila á 

píanó 

og í fimleikum. 

Ég er góð að lesa. 

Ég er líka góð að læra í 

skólanum. 



Ég er góð í tölvum 

Ég er góð í að syngja. 

Ég er góð í að búa til sögur. 

Ég er góð í leiklist. 



Ég er góð í fótbolta. 

Ég er góð á pianó. 

Ég er góð í sundi. 
 





 



Þórhildur 



Ég æfi fótbolta og körfubolta 

með Breiðablik. 

Ég er góður í skotbolta 

 og ég á marga vini. 


