
3. okt. 2011 horfðum við á seinni hluta Eldflaugarstöðvarinnar og teiknuðum og lituðum myndir af Tinna 
félögum.  

      

   

      

   

   



4. okt. 2011 var lesin bókin Stjörnuferð Láru og myndir teiknaðar af geimfarinu sem Lára og bróðir hennar 
byggðu í herbergi sínu.  

   

   

   

    



Í hvíld 10. okt. 2011 var bókinn If you decide to go to the moon (Ef þú ákveður að fara til tunglsins) lesin.  

  

Í bókinni kemur fram hvað þarf að taka með sér í ferð til tunglsins þar er einnig fjallað um muninn á tunglinu og 
jörðinni, aðdráttarafl, líf og yfirborð beggja stjarna. Þessi munur var ræddur fram og til baka og voru þau flest 
sammála um að hafa ekkert hljóð væri eitthvað sem þau gætu ekki sætt sig við, en þetta með súrefnisleysið og 
kuldan skipti ekki eins miklu máli. Hvíldinni lauk með því að þau skoðuðu bækur og héldu áfram umræðum.   

   

Erling Elí fann mynd af jörðinni sem hann skoðaði vel og vandleg. Seinna sama dag teiknaði hann þessa mynd 
af jörðinni og fólkinu sem stendur á henni allan hringinn. 

  



12. okt. 2011 fórum við í Fornagarð og héldum áfram með geimförin. Þar kom upp sú umræða að geimför 
kæmust ekki á loft nema lokað væri fyrir rörin annars færi vindurinn í gegnum þau, þá hófst mikil 
rannsóknarvinna á því hvaða efniviður það væri sem hefði nógu mikin spíss til að komast í gegnum loftið og út í 
geiminn.  

           

 

3. okt. 2011 byggði Guðmundur Helgi og Dominic Daði þessi flottu geimför úr einingakubbum og litlu 
kubbunum.  

           



16. okt. 2011 var lagt af stað í vettvangsferð. Ferðinni var heitið á auglýsingastofuna Fíton í Kaaberhúsinu í 
Reykjarvík. Við höfðum séð frétt í Fréttablaðinu viku áður að eina geimflaugin á landinu væri þar til húsa og 
það væri Tinna geimflaug. Við höfðum lesið bókina og horft á teiknimyndina ásamt því að teikna fjöldann allan 
af myndum áður en við lögðum af stað. Þetta var löng og ströng ferð einu áhyggjur barnanna áður en lagt var af 
stað voru að þau ættu ekki geimbúninga, ferðin hófst á Ásvöllum kl. 9:10 með strætó no: 1 sem við tókum inn á 
Hlemm þaðan löbbuðum við niður í Borgarholt og settumst niður hjá háhýsunum og fengum okkur ávaxtabita.      

    

Á auglýngastofuni var tekið vel á móti okkur og við fengum að skoða þessa flottu geimflug snerta hana og 
starfsfólkið svaraði ótal spurningum krakkana um hvar maður kemst inní hana, hvernig hún komist út, hvar er 
eldurinn? Ofl. 

   

    



    

Á auglýsingastofuni var einnig þetta mótorhjól sem var mikið skoðað. 

    

     

 Í strætó á leiðinni heim sáu krakkarnir þessa geimflug sem þau héldu fram 
að væri Tinni og félagar á ferð.  

Unglingunum sem voru með okkur í strætó fannst þetta ansi fyndið.  



25. okt. 2011 óskuðu krakkarnir eftir að bókin um Láru og bróður hennar yrð lesin aftur og teiknuðu þau myndir 
við söguna. 

   

   

   

 



26. okt. 2011 hélt geimflaugavinnan áfram, það var mikið spáð og spekulerað “hvar fer maður inn í þína ? “ “Á 
minni kemur eldurinn hér” “Þetta er skotpallurinn”  “hér fer maður upp stigann og inn”.  

   

     

    

 

 

 


