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KALENDER FOR marts:
Onsdag 02
Fredag 04
Mandag 07
Tirsdag 08
Onsdag 09
Torsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag

10
14
21
28
29

Onsdag 30
Torsdag 31

Volleystævne i Brørup.
Elevrådsmøde 3.-6.kl..
8. årg. besøg på TV-2 Odense.
A-dag.
Skolefest for 4.-6. klasse.
Skole-hjem samtaler 1.a.
A-dag.
Møde med forældre til kommende 7. klasser 2011/2012.
Koncert med musikskoleelever i gymnastiksalen.
Skole-hjem samtaler 1.a.
Skolebestyrelsesmøde.
Skole-hjem samtaler 7.d.
Skolekoncert for 4.-6. klasse.
Skole-hjem samtaler 7.a.
Skole-hjem samtaler 7.a.
Skolekoncert for mellemt rinet.
Skole-hjem samtaler 2.b
Forfatterbesøg Jim Højberg 3. årg..

5.B LAVER KRYSTALLER
5B har i de sidste par uger arbejdet med emnet ”Landskabsformer og istider”. Vi har både lært om
erosion, bjergarter og landskabsdannelse, vi har hørt om bakkeøer, hede -sletter og hovedstilstandslinje, og vi har lavet flere forskellige praktiske opgaver. En af opgaverne gik ud på, at vi
skulle lave vores egne krystaller vha. alun, og nogle af grupperne f ik lavet nogle virkelig store og
flotte krystaller.
5.B

MARTIN F RA 7.C BY GGE R SPAGHETTITÅRN
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Jeg startede med hjælp f ra Tim, Simon og Danni. Vi byggede i trekanter fra top til bund. Bogstavelig talt fra toppen for vores største fejl var nok at vi startede oppe fra og ned hvilket var ned
den betydning at når vi sætte et nyt stykke på lagde vi tårnet ned så det med tiden blev skævt.
Her er nogle gode råd, hvis du kunne t ænke dig at prøve at bygge et tårn: 1) byg ned og op. 2)
byg i trekanter. 3) reparer det der er ødelagt Vigtigt! 4) hvis I går i gang skal I ville det ellers
stopper I tidligt, Facts: Tårnets højde: 208 c m, Antal pasta brugt: ukendt, Start: lidt efter jul,
Slut: 2. februar.
Martin 7. C

KREATIVITET OG DESIGN – 5.A
I A-dagene i januar måned skulle 5A i gang med at lære o m kreativitet og design. Via en power
point præsentation stiftede vi bekendtskab med div danske designere som f x PH, Georg Jensen og
Jørgen Utzon samt nogle af de produkter, der var baggrunden for deres succes. Herefter skulle vi
selv i gang med at designe et nyt produkt – og oplægget var, at produktet på en eller anden måde skulle kunne bruges i et køkken. Først skulle vi samle inspiration via nettet, men det lykkedes
ikke for ret mange af os, fordi der var problemer med netværket, men så brugte vi bare bø ger i
stedet for. Herefter skulle vi tegne vores ideer i en design-logbog, og vi skulle skitsere mange forskellige forslag, inden vi f ik lov at vælge, hvad vi ville arbejde videre med. Det lød som en let o pgave, men undervejs fandt vi ud af, at det faktisk var mega besværligt både at finde på noget
nyt, men også at tegne det på en ordentlig måde, så man kunne se hvad det skulle ligne. Egentlig
skulle vi have lavet alle vores produkter i træ, men undervejs fandt Tommy og Charlotte ud af, at
det nok var lettere at lave nogle af produkterne i ler i stedet. Vi havde f undet på mange forskelli-
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ge ideer som f x en kogle-lop, salt/peber bøsser formet som Adidas-logoet, hjerte-formet knivblok, en salat-kværn, en bordskåner formet som et blad og mange mange andre ideer.
5.A

NY T INVENTAR OG INDRETNING I SFO
I denne måned har børnene på skift arbejdet i tr æværkstedet. Her har de, med hjælp, fået savet
en blyant ud i træ. Blyanterne er blevet slebet og farvelagt i alle regnbuens farver og hænger nu
ned fra loftet i hele f ællesrummet. Men det er ikke det eneste der fanger øjet i SFO. Vores Basisrum ”SFO-basis” som tidligere hed ”rød stue” har også fået nyt look. Vi har længe ønsket os nye
møbler til SFO basis og til f ællesrummet. Denne drøm er netop blevet til virkelighed i sidste uge.
Flotte lyse borde med skamler, nye reoler, tavler, puder og hynder blev pakket ud, til stor glæde
for både børn og voksne. Kig ind og se alt det nye inventar og udsmykning. De nye borde i f ællesrummet blev straks indviet, da vi har taget hul på fastelavns temaet. Et maskeværksted blev oprettet og her blev der flittigt lavet sjove masker i forskellige former "Kan du gætte hvem jeg
er....."
Nadia
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ET BILLEDPROJEKT I 2.B
Vi hørte en historie som vores billedkunstlærer Luna læste op for os. Billedbogen hed ”Mor Muh
rutsjer” Da hun havde læst historien op skulle vi alle sammen tegne billeder til den. Vi blev der efter sat sammen, så vi skulle arbejde videre to og to. Vi skulle i hver gruppe finde ud af, hvordan
vores billede skulle se ud. Først tegnede vi vores billede. Så skulle vi rive en masse papirsty kker i
forskellige farver, som vi limede på et stort stykke karton. Da vi var f ærdige med billederne lav ede vi f lotte rammer til dem. Vi skrev også en tekst til hvert billede. Til sommer skal vores billeder
med på en stor nordisk konference i Sverige. Konferencen handler om børnelitteratur i Norden.
2.B

KONKURRENCE

Kom og vær me d til at gætte hvor mange mete r hæklet snor de r er i glasset. Aflever dit
svar på bibliote ket senest d.14. marts. De r er en præmie til de n, som komme r tættest
på.
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FLOTTE DUKKER SYET AF 4.A

VI SAD PÅ RUMPETTEN – MENS VI FLØJ MED RAKETTEN
”Rumfartsturen” for tredje årgang startede på Planetariet i Jels f redag den 14. januar om formiddagen. Da vi ankom til ”rumstationen” blev vi iført en flot og sikker rumdragt, inden vi sammen
startede på vores fantastiske rejse mange, mange kilometer ud i himmelrummet. Vi kredsede
omkring jorden, landede på forskellige planeter og så på stjerner, alt imens kaptajnen fra planet ariet svarede på mange kloge spørgsmål fra de dygtige astronauter fra Højmarksko len. Bagefter
hygge vi os med medbragt mad, så på udstillinger og købte spændende ting og sager med hjem,
fra planetariets butik. Det var en helt fantastisk tur – mange tak til de forældre som støttede op
omkrig projektet og vil køre for os.
3.årg.

Næste nummer af ” KONTAKT” udkomme r den 1. april . Artikler og andet stof er me get
velkomme nt og kan afleveres på skolens kontor eller til klasselære ren senest den 29.
marts.
FK
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