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Stafsetning til upplestrar í lotuprófi 1 

 

Heimurinn er stundum lítill. Þegar Jón Kjalnesingur var staddur í skíðaferð í Ölpunum einn 

fagran laugardag í vetur heyrði hann talað á íslensku við hlið sér. Viti menn, þarna var þá 

staddur rithöfundurinn sem samdi bókina Krían og ég las um jólin mér til mikillar ánægju. 

Hann var að tala við Dana og sagði hann okkur að ný saga kæmi út eftir hann í júní á 

Jónsmessunni.  

 

 

Stafsetning til upplestrar í lotuprófi 2 

 

Ég vaknaði snemma um morguninn. Við vorum á leiðinni í sumarfrí og ætluðum að vera í 

bústað með Þráni frænda okkar. Pabbi var á fullu allan daginn og bað mömmu að hjálpa sér 

með farangurinn í bílinn. En þegar hún skellti hjólbörunum í skottið, þá stoppaði hann hana 

af og sagði að hönnun bílsins leyfði ekki slíkt. Svo bað hann okkur Steinunni að taka við.  

 

 

Stafsetning til upplestrar í lotuprófi 3 

 

Jæja, nú hefur Þórarinn verið í allan dag að baka afmæliskökur. Hann vill verða bakari en 

hefur ekki grænan grun um hvernig meistararnir fara að því. Hann horfir upp í himininn og 

hugsar ráð sitt. Ekki er byrjunin góð og það er greinilega á brattann að sækja. Hann verður 

að byrja á því að baka einfaldan skammt af piparkökum fyrir hvítasunnuna. Kannski gæti 

hann valið góðan vin sinn sér til aðstoðar. 
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Stafsetning til upplestrar í lotuprófi 4 

 
 
Þetta er hlýr og góður frakki. Ég ætla að gefa pabba svona hlýjan frakka  

í jólagjöf. Hann segir að það sé gott að vera í skjólgóðum fötum þegar rignir. Í gær þegar 

vinkona mín sigldi til Rússlands var skýjaður himinn. Nýi togarinn sem hún fór með heitir 

Hugi.  Ég sá að hún signdi sig áður en hún gekk um borð. 

 

 

Stafsetning til upplestrar í lotuprófi 5 

 

Við systkinin höfðum þrifið bílinn og Nirði hafði orðið það á að týna eina hlutnum sem kom í 

veg fyrir að við gætum lagt af stað í haustfríið sem alla fjölskylduna hafði lengi dreymt um. 

Við ætlum að aka inn að Kleifarvatni og fá okkur göngutúr í gennd við vatnið.  Mamma sagði 

að það væri  aldrei að vita nema við gætum tínt okkur krækiber á leiðinni þangað.  

 

 

Stafsetning til upplestrar í lotuprófi 6 

 

Í gær tóku margir þátt í Brúarhlaupinu á Selfossi. Hlaupið er árviss atburður og 

þátttakendurnir fjölmargir. Flestir sem taka þátt hlaupa en aðrir hjóla eða ganga. Í fyrra 

tók sænskur hlaupahópur þátt í hlaupinu sem og gamall Finni. Einnig var þarna 

unglingsstelpa sem á ættir sínar að rekja til Ítalíu. Nokkur vindstrengur var við brúna og  

höfðu þau því löngun til að gefast upp en létu það sem betur fer ekki eftir sér.  
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Stafsetning til upplestrar í lotuprófi 7 

 

Eyrún lá í rúminu sínu og átti að vera að lesa um Arngrím lærða. Hún festi ekki hugann við 

bókina en ímyndaði sér að eitthvað alvarlegt gæti verið að henni. Hún hafði sleppt því að 

fara í skólann eftir hádegi vegna þess að hún var kvalin í maganum. Kannski var það 

botnlangabólga og þá yrði hún að fara í uppskurð strax í dag. Ertu ekki bara svöng? hvíslaði 

mamma hennar að henni sem var nýlega komin heim úr vinnunni. Þú ert stálslegin en hefur 

gleymt að fá þér að borða og þetta eru trúlega hungurverkir. 

 

 

Stafsetning til upplestrar í lotuprófi 8 

 

Það eru ekki bara lóan og aðrir farfuglar sem boða okkur vorkomuna. Tjaldvagnar og önnur 

ferðatæki eru dregin út úr vetrargeymslum og dustað af þeim rykið. En mikilvægasti 

þátturinn er þó skapbreyting Íslendinga. Það er hreint eins og þeir hreinsi líka til í 

sálartetrinu því munnvikin sveigjast upp á við og klæðaburðurinn verður mun bjartari. 

 

 

 


