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Áfangalýsing:
Gerðar eru meiri kröfur um sjálfstæð vinnubrögð en í ENS 103. Lestur almennra og
sérhæfðra texta sem ekki eru einfaldaðir (tvær skáldsögur). Unnið með orðabók þar sem
það á við. Aukin áhersla á að nemendur tjái sig frjálst og óbundið. Markvissar
hlustunaræfingar. Áhersla lögð á að byggja upp og auka við hagnýtan orðaforða með
margvíslegum æfingum á öllum færnisviðum. Enskt talmál æft, m.a. í tengslum við lesog hlustunarefni. Í skriflega þættinum er gerð krafa um flóknari setningaskipan,
nákvæmari orðaforða og skipulegri framsetningu en í fyrri áfanga.
Tegund

Bækur

Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum)
First Certificate Masterclass eftir Haines &Stewart (textabók og vinnubók) útg.
2008
Animal Farm eftir George Orwell
Killing Mr Griffin eftir Lois Duncan

Orðabækur

Þess er óskað að nemendur notist að mestu við ensk-enskar skólaorðabækur.
Netorðabók: http://dictionary.cambridge.org
http://www.oup.com/oald-bin/web_getald7index1a.pl

Myndbönd

Eftir því sem við verður komið.

Ljósrit
(afhent)

Orðaforðaglósur og æfingar, stílar, þýðingar og annað efni frá kennaranum.

Vika

1–4
7. janúar 29. janúar

5–8
1. febrúar26.febrúar

Námsefni (verklegur hluti)
Unnið í köflum7-8 í First Certificate Masterclass (FCM).
Málfræði: samkvæmt efni í FCM

Verkefni
Nemendur vinna í FCM
Workbook samhliða
yfirferð í textabók.

Nemendur hefja lestur Animal Farm og kynna sér Fyrsta ritunarverkefni bls.
98 í FCM.
aukaefni á Blackboard.
Kaflapróf úr 7.-8. kafla
Fjallað um skáldsöguna Animal Farm og fjölvalsverkefni Nemendur vinna í FCM
gerð í tíma. Nemendur þreyta munnlegt próf.
Workbook samhliða
yfirferð í textabók.
Unnið í köflum 9-10 í FCM.
Málfræði: samkvæmt FCM.
Einnig endaspurningar (question tags)
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Unnið í köflum10-11 í FCM.
9-12
1. mars26. mars

Ýmsar æfingar af blöðum,
Skáldsagan Killing Mr Griffin lesin. Kynning og umræður stílar, þýðingar og annað.
Unnið í FCM Workbook.
um persónur og efni bókarinnar.
Málfræði: samkvæmt FCM.

Verkefni úr Killing Mr Griffin á Blackboard og
ritunarverkefni í síðustu viku fyrir páska.

Annað ritunarverkefni bls.
134 í FCM.

14 -18
7. apríl 30.apríl

Kaflapróf úr 9.-10. kafla

Ýmsar æfingar af blöðum,
stílar, þýðingar og annað

Unnið í köflum 11-12 í FCM.
Málfræði: samkvæmt FCM.

Unnið í FCM Workbook.
Kaflapróf úr 11.-12. kafla
Hlustunarpróf

Annað

Einkunnagjöf:

Lýsing
Til að ljúka áfanganum þarf nemandi að skila öllum verkefnum sem sett eru fyrir
og halda sig innan þeirra marka sem kveðið er á um mætingu. Ekki verður um
að ræða endurtektar-/sjúkrapróf í verkefnum en í staðinn eykst vægi þeirra
verkefna, sem nemandi hefur skilað, geti hann sýnt fram á réttmæt forföll.
Staðin einkunn er 5. Það þýðir að annareinkunn reiknast ekki með í
lokaeinkunn nema nemandinn nái einkunninni 5 (4,5) á lokaprófi.

Námsmat

Lýsing

Vægi

Skriflegt

Ritunarverkefni (tvö)

10%

Animal Farm – fjölvalsspurningar

5%

Bókmenntir

– munnlegt próf

7,5

Killing Mr Griffin – fjölvalsspurningar

5%

– ritunarverkefni

7,5%

Skyndipróf

Kaflapróf úr 7.-8., 9.-10., 11.-12.

10%

Hlustun

Hlustunarpróf

5%

Annað

Lokapróf

50%

Dagsetning:
___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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