
  

 

DÝRAVINIR 
Samvinnuverkefni 

NEMENUR Í 2. OG 9. BEKK 
Nemenur í 2. og 9. bekk í Sjálandsskóla hittust í 

kringum vinavikuna í byrjun nóvember 2016 og 

bjuggu til sögur um vináttu ólíkra dýra. 

Sjálandsskóli 
Vinavika 

 



 

Einu sinni voru api og tígrisdýr, þeir voru góðir vinir og léku sér saman.  

Á mánudögum fara þeir báðir í sund. Þegar þeir voru að synda saman fundu 

þeir hákarl sem vildi borða þá. Þeir hoppuðu ofan á hákarlinn og þá urðu þeir 

vinir allir saman. Hákarlinn, tígrisdýrið og apinn léku sér oft saman eftir vegna 

þess að hákarlinn gat ekki fært sig úr sundlauginni. 

 

Patrik 2. bekkur 

Jóhann Óli 9. bekkur 

 

  



 

 

Einu sinni var maður með hund sinn og var að fara í húsdýragarðinn með 

hann. Allt í einu þá hringdi sími mannsins. Maðurinn byrjaði að tala við besta 

vin sinn. Meðan athygli mannsins beindist að símtalinu þá stökk hundurinn yfir 

girðinguna í apagryfjuna. Hundurinn lenti með látum og risa stór górilla tók eftir 

honum og ætlaði að ráðast á hann. Svo allt í einu birtist annar simpansi og 

bjargaði hundinum í tæka tíð og skilaði honum aftur. Allir í kring tóku eftir því 

sem gerist þarna inni og það var hrætt um hundinn. Maðurinn fékk endurgreitt 

og hundurinn fór heim með eigandanum sínum og vildi bara slaka á. 

 

Klara Sól 2. bekk 

Katrín Ósk 9. bekk 

  



 

 

Einu sinni var asni og svín. Þeir voru vinir og þeir fóru í ísbúðina í 

Húsdýragarðinum og þeir köstuðu síðan ísnum í hvorn annan og þeir fóru að 

hlægja. 

 

Dagur 2. bekkur 

Kjartan 2. bekkur 

Bjarki 2. bekkur 

 

  



 

 

Einu sinni var gíraffi sem heitir Kobbi og hann var í hættu út af veiðimönnum. 

Kobbi hljóp inn í skóg og sá hús sem hann fór inn í. Veiðimaðurinn sá til 

Kobba. Kobbi var mjög hræddur og skalf. Svo heyrði hann rödd sem sagði 

komdu með mér á svæðið mitt og sér hann sebrahest. Halló, sagði 

sebrahesturinn, ég heiti Gísli. Þeir hlupu og hlupu og hlupu og svo voru þeir 

allt í einu komnir. Veiðimaðurinn var farinn og þeir voru sloppnir og vinir að 

eilífu. 

 

Guðmundur 2. bekkur 

Laufey Katrín 2. bekkur 

Helgi Snær 9. bekkur  

  



 

 

Einu sinni voru froskur og mús. Þau syntu saman. Músinn fékk lúxus og 

fröskurinn fékk ekkert. Músin sagði: „ bleh, bleh, bleh“ og svo voru þau bestu 

vinir. 

 

Telma 2. bekkur 

Arnar Freyr 9. bekkur 

  



 

 

Einu sinni í bóndabæ voru tvö dýr sem hétu María og litli Kjúlli. Þau voru bestu 

vinir þótt þau væru sitt hvoru megin við girðinguna. 

Einn dag fauk girðingin og öll dýrin sluppu og María og litli Kjúlli voru ein eftir. 

Þau ákváðu að fara í ferðalag og leita að hjörðinni sinni. Eftir langan tíma 

fundu þau loksins hjörðina og svo fóru þau aftur saman heim. 

 

Kolbeinn 2. bekkur 

Rakel 9. bekkur 

  



 

Einu sinni var ljón og tígrisdýr og þau voru ástfangin af hvort öðru. Þau fóru í 

göngutúr í lautu og fóru að kyssast. 

Þau fóru heim að sofa svo kom morgun og þau fóru að borða morgunmat. 

 

Vala 2. bekkur 

Sunna Karen 2. bekkur 

Jóhannes 9. bekkur 

  



 

Einu sinni var köttur sem var mjög góður. 

Einn daginn var mús inni í húsinu og eigandinn vildi að kötturinn myndi borða 

músina. 

Kötturinn vildi ekki borða músina bara kúra með henni. 

 

Aron 2. bekkur 

Helena 9. bekkur 

  



 

Einu sinni var andarungi sem gat ekki sofnað og þá sá hann uglu og fór til 

hennar og þau urðu góðir vinir. 

 

Ynja 2. bekkur 

Hrafnhildur 9. bekkur 

  



 

Hundurinn og fiskurinn 

Einu sinni var hundur og fiskur, þeir voru bestu vinir. Allt í einu kom hákarl og 

ætlaði að borða fiskinn en hundurinn bjargaði fisknum. Fiskurinn var mjög 

glaður og þakkaði hundinum fyrir. Hundurinn kom með fiskabúr og fiskurinn 

hoppaði ofan í það. Þeir fóru heim til hundsins og nú gátu þeir alltaf talað 

saman af því að fiskurinn var kominn með nýtt fiskabúr. 

 

Katrín 2. bekkur 

Arna 9. bekkur 

  



 

Einu sinni var nashyrningur sem hét Nói. Hann átti enga nashyrninga vini.  

Einn daginn missti Nói af hjörðinni og endaði aleinn í eyðimörkinni. Eftir nokkra 

daga göngu var hann orðinn virkilega þyrstur. Þá birtist fuglinn Friðrik sem 

hjálpaði Nóa að finna vatn. 

Þeir fundu vatn og fundu síðan nashyrningana. Nói og Friðrik eru búnir að vera 

bestu vinir síðan. 

 

 

  



 

Einu sinni var hundur. Hann átti heima í dýragarði. Hundurinn stalst til að fara 

að vatninu þar sem selirnir voru. Selurinn kom til hans. Þeir byrjuðu að stala 

saman, hundurinn og selurinn. Þeir smullu saman og urðu góðir vinir. 

Hundurinn fór að heimsækja selinn á hverjum degi. 

 

Viktor 2. bekkur 

Kaja 9. bekkur 

  



 

Einu sinni voru fíll og hundur. Þeir voru bestu vinir. Fíllinn leyfði hundinum að 

sitja á fætinum sínum. Og svo sagði fíllinn: „rrrrrr!“ og það sagði hundurinn 

voff. Eftir það voru þeir bestu vinir. 

Karítas 2. bekkur 

Kristján 2. bekkur 

Helgi Hrafn 9. bekkur 

  



 

Einu sinni var api sem hét Margrét og hundur sem hét Lína. Þær voru bestu 

vinkonur. Þær áttu heima í skógi í litlum kofa. Eitt sinn þegar Margrét og Lína 

voru úti að leika þá týndist Lína allt í einu! Margrét leitaði um allan skóginn en 

fann Línu hvergi. Margrét ætlaði að sofa og finna Línu á morgun en þegar hún 

sá Línu drekka vatn úr vatninu í miðjum skóginum. Stelpurnar löbbuðu saman 

heim og lifðu hamingjusamar til æviloka. 

 

Klara 2. bekkur 

Vigdís 9. bekkur 

  



 

Einu sinni var hvít tígrisdýrahjörð að fara á veiðar. Hjörðin ákvað að taka unga 

með sér. Meðan þau voru að veiða löbbuðu þau frá hjá skógi. Litli unginn sá 

eitthvað hreyfast í skóginum. Það var eins og langt prik. Unginn gleymdi 

hjörðinni sinni og byrjaði að elta prikið. Þetta prik leiddi ungann langt inn í 

skóginn. Allt í einu stoppaði prikið. Unginn kom hægt og rólega og svo fattaði 

hann að þetta var ekki prik heldur snákur! Snákurinn byrjaði að ráðast á 

ungann en áður en snákurinn gat gert honum mein birtist allt í einu simpansi 

og hentist á snákinn og fleygði honum í burtu. Simpansinn bjargaði litla 

unganum. Simpansinn huggaði litla ungann. Litli unginn sagði simpansanum 

allt sem gerðist, simpansinn lofaði að reyna að finna hjörðina hans. Hann 

leitaði og leitaði með ungann í fanginu, en fann engan. Hjörðin hafði skilið 

ungann eftir og ekki einu sinni reynt að leita að honum. Þetta voru ekki góðir 

vinir. Maður gerir ekki svona við vini, grét litli unginn. Nú hef ég engan að sagði 

unginn dapurlega. En bíddu nú við simpansinn! Hann bjargaði þér jafnvel þó 

að þið hafið aldrei hist og svo reyndi hann að finna hjörðina þína og reyndi að 

hugga þig og segja að all verður í lagi. Simpansinn er sannur vinur og 

simpansinn og litli unginn urðu bestu vinir og simpansinn tók ungann að sér og 

nú hafa þeir band milli sín sem enginn getur brotið. 

Köttur úti í mýri setti á sig stýri úti er ævintýri. 

 

Hildur 2. bekk 

Steinunn 9. bekk 

  



 

 

Einu sinni var hundur í garðinum sínum. Hundurinn var að leika sér með bolta 

þegar hann heyrði eitthvað í trjánum. Hundurinn varð mjög forvitinn og fór að 

gá hvað þetta væri. Þegar hann kom þangað sá hann kóalabjörn. Hundurinn 

og kóala björninn byrjuðu að leika sér saman og urðu bestu vinir. 

 

Gígja 2. bekkur 

Gabríella 9. bekkur 

  



 

 

Einu sinni voru flóðhestur og skjaldbaka.  

Þau hétu Gógó og Binni. Þau voru bestu vinir. Þau voru alltaf saman. Þau eru 

svona góðir vinir því þau elska bæði vatn. 

Einn daginn kom snjór hjá þeim og þau fóru í snjókast. Skjaldbakan sökk í 

snjóinn og var föst. Flóðhesturinn kom síðan og bjargaði henni. 

 

Marta 2. bekkur 

Linda 9. bekkur 

  



 

 

Einu sinni var lamb og það hitti hund og hundurinn var með pela. Og svo fóru 

þau út að leika, en svo fóru þau aftur heim. Hundurinn gaf lambinu að drekka 

úr pelanum sínum og lambinu fannst það gott. Þau fóru svo út að leika aftur. 

 

Hanna 2. bekkur 

Stefán 9. bekkur 

  



 

 

Einu sinni var köttur og páfagaukur. Kötturinn sá páfagaukinn fljúga og kisan 

vildi síðan læra að fljúga. Hún fór út og svo upp í tré til að fljúga. Þegar hún 

stökk niður náði hún ekki að fljúga og datt niður og meiddi sig. Páfagaukurinn 

kom til kattarins og huggaði hann og þeir urðu vinir. 

 

Gyða 2. bekkur 

Eyja 9. bekkur 

  



 

 

Einu sinni var selur sem var að synda og sá fugl. Fuglinn var svangur og 

selurinn kom með mat handa fuglinum. Fuglinn var þakklátur og selurinn 

knúsaði fuglinn. Þeir urðu bestu vinir. 

 

Sigurður 2. bekkur 

Sigurgeir 9. bekkur 

  



 

 

Lotta (tígrisdýr) og Skotta (grís) voru í eltingarleik. Lotta er hann og er að reyna 

að ná Skottu. Það kemur rigning og Skotta blotnar þannig að Lotta nær í 

handklæði. Svampur Sveinsson var á handklæðinu og það var hvítt. Lotta 

þurrkar Skottu og svo fara þau að kúra saman á handklæðinu. Þær fara svo 

inn í fjós og spila Ólsen Ólsen og veiðimann. Lotta vinnur Ólsen Ólsen en 

Skotta vinnur veiðimann. Síðan fara stelpurnar út og finna puttaprjónað 

fótboltaspil. 

 

Hilmir 2. bekkur 

Marikó 2. bekkur 

Emil 9. bekkur 

  



 

 

Ljónið, björninn og blettatígurinn 

 

Einu sinni var ljón og björn. Ljónið hét Draumey og björninn hét María.  

Þau voru alltaf að leika sér saman. Einn daginn fóru þau í eltingaleik. Allt í einu 

kom rigning og Draumey fór að leggja sig og María fór að klifra í trjánum. 

Síðan hittu þau fugl og Draumey borðaði fuglinn sem var krummi. Allt í einu 

kom blettatígur sem hét Ísabella og þau þrjú léku sér alltaf saman. 

 

María Draumey 2. bekkur 

Gauti 9. bekkur 


