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Lotupróf 1 a – stafsetningarupplestur 

 

Ég gat ekki varist brosi þegar ég heyrði nafnið Arney. Kannski var það þó algjört glapræði að skíra 

barnið sitt á hvítasunnunni.  Ég get að minnsta kosti ímyndað mér að systkini ömmu hafi orðið 

ánægð með þetta nafn. Þau höfðu lengi látið sig dreyma um að eignast nýjan ættingja og höfðu því 

orðið ánægð með að heyra að Kiddi ætlaði að ættleiða ástralska stúlku. Sá eini sem vildi velja annað 

nafn var Bárður bolli eins og hann var kallaður. 

 

 

 

Lotupróf 2 a – stafsetningarupplestur 

 

Seint um kvöld stóð Óli við gluggann sinn og horfði upp í heiðan himininn. Það var langt síðan veður 

hafði verið svo gott á Suðurlandi. Hann var fullur tilhlökkunar því morguninn eftir var ætlunin að 

fara í ferðalag með Þráni og Steinunni. Þau ferðuðst oft saman hér áður fyrr en höfðu ekki gert það í 

nokkuð langan tíma.  

 

 

 

Lotupróf 3 a – stafsetningarupplestur 

 

Stelpuskottan var búin að bíða allan daginn eftir ömmu sinni. Hún vissi sem var að hún kæmi þó ekki 

fyrr en um kvöldmatarleytið. Þær ætluðu að fara í sumarbústaðinn hennar ömmu sem var rétt við 

Skálholt undir hlíð sem var vaxin ilmandi birki. Jórunn hafði oft farið með henni þangað. Á leiðinni er 

ekið yfir gamla hengibrú yfir ána Hvítá.  
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Lotupróf 4 a – stafsetningarupplestur 

 

Sagt var að Jónas vildi aldrei gera  neitt fyrir náungann. Annað kom þó í ljós og breytti þessari skoðun 

okkar. Á sunnudaginn var ég við skírn frænda okkar og þar var Jónas einnig. Hann sat á bekknum fyrir 

framan mig og mér varð mjög starsýnt á hann vegna þess að hann var í svo þröngri rúllukragapeysu 

að ég var viss um að hún væri að kyrkja hann, þó sat hann grafkyrr allan tímann. Þegar athöfninni var 

lokið bað presturinn okkur að tína saman sálmabækurnar og þá var Jónas fyrstur okkar til að gera 

það. 

 

 

 

Lotupróf 5 a – stafsetningarupplestur 

 

Það var skammt stórra högga á milli á skemmtuninni í gær. Fyrst kepptu Sveinn og Hörður um hylli 

sömu stúlkunnar. Sú rimma endaði á því að einn kennarinn varð að stía þeim í sundur. Næst hellti 

Gunnar yfir Þórunni heilu glasi af appelsíni. Hún varð að vonum sár og benti á að hann væri líklegast 

búinn að eyðileggja peysuna hennar. Og loks hrinti Ólöf Gerði út af sviðinu með þeim afleiðingum að 

hún brákaðist á sköflungi.  

 

 

Lotupróf 6 a – stafsetningarupplestur 

 

Eftir strangan og erfiðan dag finnst mér gott að fleygja mér endilöngum á nýja bekkinn á pallinum og 

láta þreytuna líða úr mér. Gærdagurinn var mér hryllilega erfiður. Það var því kærkomin stund þegar 

ég nánast skreið heim eftir vinnu. Nýi bekkurinn blasti við mér og ég hugsaði mér gott til glóðarinnar. 

Vonbrigði mín voru mikil þegar kattarhlandslykt gaus upp er ég nálgaðist hann og við mér blasti 

hringlaga blettur á miðjum bekknum. 
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Lotupróf 7 a – stafsetningarupplestur 

 

Félag laxveiðimanna var stofnað fyrsta föstudaginn í júní. Þrándur var skarpskyggn maður og því 

engin furða þótt hann væri valinn til að stýra félaginu strax við stofnun þess. Stofnfundurinn var 

haldinn í félagsheimilinu Glófaxa. Fjölmenni var á fundinum og menn sammála um að byrja starfið 

með glæsibrag. Ákveðið var að hafa fluguhnýtingarnámskeið skömmu eftir Jónsmessu og æfa síðan 

köst reglulega allt sumarið. 

 

 

Lotupróf 8 a – stafsetningarupplestur 

 

Einu sinni var drengur sem fékk nafnið Berserkur. Foreldrar hans höfðu séð bíómynd þar sem 

aðalsöguhetjan bar þetta nafn. Hann var lítill og grannur drengur sem aldrei stóð undir nafni. Hann 

byrjaði í skóla í Hafnarfirði en gafst fljótt upp á því. Hann skildi aldrei brandarana sem sagðir voru um 

heimamenn. Þegar hann varð tólf ára fékk hann ljóðabók í afmælisgjöf frá móðursystur sinni. Hann 

varð yfir sig glaður því þarna hafði hann fundið tilgang sinn í lífinu. Hann ætlaði að verða bókbindari. 

 

 

 

Lotupróf 9 a – stafsetningarupplestur 

 

Tónskáldin hafa verið iðin í gegnum tíðina og samið mörg ódauðleg verk sem mörg hver láta 

kunnuglega í eyrum almennings. Hver man ekki eftir undurfögrum strengjakvartettum Beethovens 

og annarra tónskálda. Margt ungt fólk stundar nám í tónlistarskólum landsins. Algengt er að byrjað 

sé að leika á blokkflautu en margir læra einnig að spila á ýmiss konar málmblásturshljóðfæri. 

Mamma Héðins gaf honum fiðlu í jólagjöf en Jórunni systur hans var aftur gefinn gítar. 

 

 


