Skrifaðu nafnið þitt hér (eyddu síðan þessum texta)

A
1.
2.
3.
4.

Búið til mynd í Avatarmaker
Sækið einhverja mynd af myndasíðunni Clker
Búið til textamynd í WordArt.com (veljið sjálf einhver orð).
Búið til lista í Microstock Keyword Tool (10–15 orð) og afritið inn í WordArt.com
Leitarorð til dæmis: Computer – eða annað orð að eigin vali.

B
Farið á vef Hagstofu Íslands Nafnaleit og finnið út hve margir eru skráðir með nafninu ykkar í þjóðskrá.
Ef þið heitið tveimur nöfnum, skoðið þá annað í einu – síðan bæði.
Nafnaleitin gefur upplýsingar um hversu margir eru skráðir með einstök nöfn í þjóðskrá.
Hægt er að leita að einu nafni (t.d. Guðrún eða Jón) eða tveimur nöfnum (t.d. Guðrún Anna eða Jón Sigurður).
3130 sem bera nafnið Gunnar sem 1. eiginnafn
918 sem bera nafnið Gunnar sem 2. eiginnafn
175 sem bera nafnið Freyr sem 1. eiginnafn
2828 sem bera nafnið Freyr sem 2. eiginnafn
Samkvæmt þjóðskrá eru 49 sem bera nafnið Gunnar Freyr

C
Farið á Nýyrðavef Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
Finnið 2–3 nýyrði (eigið val) og afritið merkinguna í Word-skjalið.
Fjölþjarkur
Nýtt orð yfir nútíma farsíma, því tækið er orðið svo miklu meira en bara sími.
Flugviskubit
Samviskubit sem þeir sem ferðast með flugvél fá vegna slæmra umhverfisáhrifa frá flugferðum.
Námssmiður
Einstaklingur sem stýrir eigin námi, hvaða leið hann vill fara til að ná þeim markmiðum sem hann setur sér.

D
1.

Farið inn á leitir.is og leitið að bókinni Sykur eftir Katrínu Júlíusdóttur.
•
Á hvaða bókasöfnum er bókin til og hve langur er lánstíminn? – Afritið í Word-skjalið.
• Sýnið hvernig bókin er skráð í heimildaskrá samkvæmt APA-staðli (7. útg.).

2.

Farið inn á Wikipedia og leitið að grein um Matarprjóna
•
Sýnið hvernig heimildin er skráð í heimildaskrá samkvæmt APA-staðli (7. útg.).
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