
Vísubotnar sem voru meðal þeirra bestu: 

 

Út um gluggann oft ég sé 

ýmislegt sem gleður. 

Fallinn snjó og fölnað tré, 

frábært útiveður. 

                                         

Allt er gott sem endar vel, 

einkum þessi tími. 

Vísu þessa væna tel 

og vona að hún rími. 

—Tinna Huld, 9. bekk Oddeyrarskóla Akureyri 

  

Út um gluggann oft ég sé 

ýmislegt sem gleður. 

Alltaf nær snjórinn upp í hné, 

algjört skítaveður. 

—Róbert og Tinna, 10. bekk Síðuskóla Akureyri 

  

Út um gluggann oft ég sé 

ýmislegt sem gleður. 

Örfá birki- og aspartré 

agnar sumarveður. 

—Elís Þór Traustason, 10. bekk Lindaskóla Kópavogi 

  

Út um gluggann oft ég sé 

ýmislegt sem gleður. 

Ég sé þau flottu furutré, 

frábært er nú veður. 

—Egill Þór Beck, Lindaskóla Kópavogi 

 

Út um gluggann oft ég sé 

ýmislegt sem gleður: 

Fugl og sauð sem segir me 

og sunnanskúraveður. 

—Þórey Elírós Eyþórsdóttir, 10. bekk Öldutúnsskóla Hafnarfirði 

  

 

 

 



Ég er skáld og skrifa nú 

skólaljóð með penna. 

Ljóðið er um lamb og kú 

og lopasokka tvenna. 

—Kolbrún Katla, 6. bekk Laugargerðisskóla á Snæfellsnesi 

  

Stöndum við með bros á brá 

bráðum koma jólin. 

Voða gaman verður þá, 

velja jólakjólinn. 

—Nanna Rut, 5. bekk Melaskóla í Reykjavík 

  

Stöndum við með bros á brá 

bráðum koma jólin. 

Börnin nýju fötin fá, 

fína rauða kjólinn. 

—Mía Rósantsdóttir, 5. bekk Melaskóla í Reykjavík 

  

Stöndum við með bros á brá 

bráðum koma jólin. 

Grýla kemur fjöllum frá, 

fer í jólakjólinn. 

—Viktor Snær, 7. bekk Stóru-Vogaskóla í Vogum 

  

Oft er gaman ef ég fer 

út á róluvöllinn. 

Þar minn besti vinur er 

að kíkja yfir fjöllin. 

—Kristján Rúnar, 4. bekk Hofsstaðaskóla í Garðabæ 

  

Skrýtinn jólavein ég sá 

setja gott í skóinn. 

Bráðum fer ég út að gá 

hvort spor hans marki snjóinn. 

  

Oft er gaman ef ég fer 

út á róluvöllinn. 

Þar er mikið krakkager 

og hávær hlátrasköllin. 

—Júlía Sæunn, 4. bekk Hofsstaðaskóla í Garðabæ 



  

Skrýtinn jólavein ég sá 

setja gott í skóinn. 

Úti kisa litla lá 

og starði út í snjóinn. 

—Elsa Día, 4. bekk Hofsstaðaskóla í Garðabæ 

  

Skrýtinn jólasvein ég sá 

setja gott í skóinn. 

Hann var alveg eins og strá 

með fætur eins og spóinn. 

— Logi, 3. bekk Lágafellsskóla í Mosfellsbæ 

  

Oft er gaman ef ég fer 

út á róluvöllinn. 

Krakkar þar í stórum her, 

heyrast hlátrasköllin. 

— Gunnar Þór Sigurðarson, 4. bekk Oddeyrarskóla Akureyri 

 


