
Eva er í
tónlistarskóla að
læra á ukulele.

Henni finnst
rosalega gaman

að spila á
hljóðfærið og er
mjög dugleg að
æfa sig heima.

Eva á derhúfu og
þegar hún æfir

sig þá setur hún
alltaf á sig

húfuna. Hún
segir að það færi

henni lukku.



Eva er í
tónlistarskóla að
læra á ukulele.

Evu finnst
rosalega gaman

að spila á
hljóðfærið og er
mjög dugleg að
æfa sig heima. 



Teddi elskaði að
fara í vinnuna

sína. Í vinnunni
var hann að

passa upp á að
Tomma tígri liði
sem allra best.

Teddi og Tommi
voru bestu vinir

og Teddi
hlakkaði alltaf til

að mæta í
vinnuna.



Fjóla er fílahirðir.
Það þýðir að í

dýragarðinum þá
sér hún um
fílana. Fjóla

hugsar vel um
fílana og á

hverjum degi fer
hún ásamt

Kobba kanínu og
Stebba

skjaldböku í
göngutúr um

garðinn.



Ási vinnur í
dýragarði. Hann
er sá eini sem
getur farið inn í
búrið til ljónsins

og leikið við það.
Ási og ljónið eru
mjög góðir vinir.
Ási þarf að fara
með töfraþulu

svo hann komist
inn til ljónsins og
hann er sá eini
sem kann hana.



Eva vinnur í
dýragarði. Eva

sér um gíraffana.
Hún gefur þeim
að borða og sér
um að þeim líði

vel.



Fjóla fílahirðir er
sú eina sem

getur farið inn til
fílanna og sest

upp á þá á
meðan þeir sitja
kyrrir. Fjólu finnst

svakalega
gaman að fara á

fílabak.



Kári hefur mikinn
áhuga á öndum.

Hann er svo
heppinn að afi

hans á bóndabæ
og þar getur Kári

haft endurnar
sínar. Þegar Kári
kemst ekki til að
sinna þeim þá
gerir afi það.



Kata elskar
hesta. Síðast

þegar hún fór í
dýragarðinn þá

hitti hún
fallegasta hest
sem hún hefur
séð. Þau urðu

strax mjög góðir
vinir.



Fjallaklifur er
númer eitt hjá

Kidda. Hann æfir
klifur tvisvar

sinnum á dag. Á
morgnana áður

en hann fer í
skólann og svo
aftur klukkan

sex.



Þetta er
Vísindaklúbburinn.
Í honum eru fjórir
krakkar sem vilja
ekki bara hanga í

tölvunni heldur
vera úti og leita

uppi ævintýri.Þegar
eitthvað mikilvægt
er að gerast þá fer
Nói á hlaupahjólið

til að geta verið
fljótari.



Vinirnir fjórir eru
alltaf eitthvað að
bralla. Í dag eru

þau að hjálpa afa.
Það þarf að vökva

garðinn, taka
myndir af nýju
rósunum og

skoða vel hvort
það séu nokkuð
ormar í grasinu.



Krakkarnir í
bekknum voru að

búa til leikrit.
Leikritið fjallaði
um stelpu sem

var alltaf að leita
að fjársjóði með
stækkunargleri. 
 Káta sá um að
skrifa textann á
meðan að hinir

slöppuðu af.



Ketill fékk
frábæra

hugmynd. Hann
ákvað að skrifa
sögu um strák
sem vildi verða
geimfari. Ketill

sat og skrifaði og
skrifaði í tvo

daga. Sagan var
frábær.



Kalli, Eva og
Lolla ákváðu að
sigla á vatninu til

að reyna að
finna falinn

fjársjóð. Þau
voru með kíki og
fjársjóðskort. Afi
hans Kalla lánaði
þeim bát svo þau

kæmust út á
vatnið.



Í bekknum voru
krakkar frá

mörgum löndum.
Þau héldu

kynningu fyrir
hina krakkana
þar sem þau

sögðu frá
landinu sínu.

Þau sýndu fána
landsins og
sögðu frá

mismunandi mat
og venjum í
löndunum. 

Kynning



Katla var búin að
vera pínu lasin.
Hún var búin að

hósta mikið og var
með smá hita.
Katla fór með

mömmu í
sýnatöku til að

athuga hvort hún
væri með covid.

Katla beið spennt
þegar mamma

hennar fékk
skilaboð. Sem

betur fer var hún
bara með flensu.



Þegar Nonni
heyrði að það

væri til
Lundahlaup í

Vestmannaeyjum
þá ákvað hann að
byrja að æfa sig
svo hann gæti

tekið þátt.  Nonni
elskar nefnilega

lunda.


