
Markmið: 

Verða 
Íslandsmeistari í 

karate. 

Komast í A-lið í 
fótbolta.  

Fá 10 í einkunn  
í íþróttum. 

Daníel þýðir: Guð er 
dómari minn og 
Dagur þýðir dagur 



Dagur þýðir 
einfaldlega bara 
dagur. 

Markið mín 

eru að komast 

í b lið, 

verða 

Íslandsmeistar

i í dansi, 

ná 10 í 

einhverju. 
 

 

 

 

 

 

 



Markmið 

Reyna að bæta mig í lestri. 

Reyna að vera skemtilegur. 

Reyna að ná góðum einkunum í 
vetur. 

Brynjar þýðir  
brynjaður hermaður. 
 



Markmið 

1. Ég ætla að lesa meira í vetur. 

2. Ég ætla að læra meira í 
parkour. 

3. Ég ætla að verða duglegri í  

skólanum. 

Breki merkir 
 brim, boði.  
 



MARKMIÐ   

1. Dugleg að hjálpa til heima. 

2. Reyna að fara út að hlaupa um 
helgar. 

3. Vera jákvæð.  

Bergþóra þýðir  
sú sem bjargar, 
hjálpar. 



MARKMIÐ: 

AÐ ÖLLUM HEIMA LÍÐI  

VEL. 

AÐ VERA GÓÐUR 

AÐ LESA. 

AÐ VERA GÓÐUR Í 

STÆRÐFRÆÐI 

Benedikt – kemur úr 
latíni og merkir 
blessaður.  



{ 

Baldur          
Einar   

Baldur þýðir  hugrakkur, djarfur. Hinn 
hvíti ás norrænnar goðafræði. Nafn þetta 
varð afar vinsælt á Norðurlöndunum og 
Þýskalandi á 19. öld. 

 



AGNES 

LÍNA 

MARKMIÐ 

1. Halda eldhúsinu oftar heinu. 

2. Lesa fleiri bækur. 

3. Klára hlutina strax ekki bíða 

með þá. 

Agnes er úr grísku og 

merkir hrein,skrírlíf  og er 

dýrlingsnafn. Lína er 

stytting á Karólína og 

hliðstæðum nöfnum. 



TINNA 

Markmið: 

1. Ætla að reyna að bæta mig í 

fótbolta. 

2. Ætla að reyna að bæta mig í 

skrift. 

3. Ætla að bæta mig í íþróttum. 

 

Tinna þýðir 

steinn. 



Markmið 

1. Ég ætla að vera betri á klarinett. 

2. Ég ætla að vera betri að læra. 

3. Ég ætla að lesa meira í vetur. 

 

Óskar merkir 
andstæðingur. 



    

 

      MARKMIÐ: 

1. DUGLEG AÐ FARA ÚT AÐ HLAUPA OG MÆTA 

Á ÆFINGAR 

2. HJÁPA TIL HEIMA 

3. VERA JÁ KVÆÐARI 

*

María þýðir: hin 

fagra - grísk mynd 

hebreska nafnsins 

Mirjam. 



LAUFEY 

Markmið 

1. Lesa meira heima og skrá !!! 

2. Æfa mig að halda bolta á lofti !!! 

3. Vera snyrtilegri !!! 

Laufey  þýðir ljúf  

auðna, gæfa eða 

hamingja. 



HJÖRTUR 
 
 
 

Markmið :  labba upp á 
Snæfell vera duglegri í 

skólanum og hjálpa 
meira til að heiman. 

Hjörtur þýðir dýrs nafnið 
hjörtur 



Markmið 
 1. Komast lengra í ensku og 

íslensku. 

 

2. Vera duglegari að læra heima. 

 

3. Að hjálpa aðeins meira til heima.  

      

Hildur þýðir  

orrusta. 

Valkyrjuheiti, 

kvenkenning. 

 



Markmið. 

 

Reyna láta 

öllum 

líða vel. 

 

Vera betri í 

dansinum. 

 

Bæta mig í 

lestrinum. 

 

Helgi þýðir 
helgur eða 
heilagur. 

Helgi 



MARKMIÐ : 

ÉG ÆTLA AÐ FARA OFT Á 
SNJÓBRETTI. 

ÉG ÆTLA AÐ BÆTA MIG Í 
KÖRFU OG SPILA MIKIÐ Á 

TROMMUR. 

Gabríel er úr hebreska og þýðir Guð er styrkur 
minn. Nafn erkiengilsins 



 Fróði þýðir 
fróður maður. 

Markmið: æfa mig í 
deilingu taka til í 
herberginu mínu.  

Að eignast fleiri vini. 



Friðrik Ómar 

Friðrik þýðir 
friðsæll höfðingi. 



VEIGAR ELÍ 

Markmið 
 

Ég ætla að 
reyna að hlaupa 
10 km undir 54 
mín. Ég ætla að 
reyna að vera 
þolinmóðari. 
Svo ætla ég að 
ná tíu í 
íþróttum. 

Þýðir stríðsmaður guðs 


