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Danmark på kryds og tværs...

I emneugen lige før påskeferien var 
temaet ”Danmark”. Som noget nyt 
denne gang havde udvalget for em-
neugen besluttet, at opdele eleverne i 
to store grupper: 0.-5. klasse og 6.-9. 
klasse. Derefter blev eleverne i lighed 
med tidligere emneuger, fordelt på 
værksteder, som arbejdede på tværs 
af årgangene.  

Selvom det oftest har været en succes 
at bringe store og små sammen, gav 
det nye tiltag en god dynamik ude på 
holdene. De ældste elever blev frigjort 
fra at have en stor social rolle og blev i 
stedet mødt med passende faglige ud-
fordringer.
Set fra lærerperspektiv blev det på 
denne måde faktisk lettere at målsæt-

te såvel de faglige krav, som de aktivi-
teter eleverne skulle lave. 
På billedet ses elever fra 0. - 5. klas-
se, som arbejdede i skolekøkkenet på 
værkstedet ”Danske egnsretter”.

Se billeder og tekst om emneugen inde 
i skolebladet...

Danmark på kryds og tværs...
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Fastelavnsstævne...

Hockey med nye udfordringer...
Fastelavnsarrangementet i hallen 
for 4.-9. årgang er fast indslag i sko-
lens kalender. Denne gang var det 
hockey, der var på programmet - 
krydret med udklædninger fra Ra-
masjangs univers.
Når man afvikler sportsstævner for 
så mange elever står man ofte i et 
dilemma om hvordan man bedst 
tackler det skæve forhold, der er 
mellem aktive på banen og passive 
på tilskuerpladserne.
Ved at lave regler om hvor mange 
spillere, der måtte være på hver ba-
nehalvdel og spille med 2 bolde, 
lykkedes det på en smart måde at 
give plads til flere aktive ad gangen. 
Samtidig gav det nogle sjove og 
spændende situationer, når der 
pludselig var to bolde på den ene 
halvdel og ingen på den anden.

Præmieuddelinger...
I lighed med tidligere sportsstæv-
ner blev såvel vindere af stævnet 
som bedst udklædte person/hold 
kåret efter finalerne. Uden egent-
lig at udpege vinderne ved navns 
nævnelse skal det blot påpeges at 
mange hold havde gjort sig uma-
ge med udklædningerne... 

...med Ramasjang
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Vejrguderne på gårdvagternes side...
Med de høje vejrtemperaturer, som vejrguderne har præsteret ind over vinteren, har der 
ikke været meget sne at muntre sig med. Den smule der alligevel kom skabte heldigvis 
ikke større problemer, end at gårdvagterne kunne håndtere det. Nedenfor kan man få et 
indtryk af hvad der sker på skolen i forbindelse med snefald...



Vemmelev Skole vinder søslaget...
”Søslaget”, som er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor 5. klasserne fra gamle Kor-
sør Kommune mødes i Korsør Svømmehal og dyster mod hinanden i en række sjove konkur-
rencer blev atter en triumf for Vemmelev Skole. Ligesom sidste år var det en 5. klasse herfra, 
der kunne trække sig tilbage som samlet vinder.
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I discipliner som ”Springe over flodhest”, ”Kanosejlads”, ”Perledykning”, ”Rappelling”, ”Provi-
antstabling”, ”Lodsen går fra borde”, ”Slaget på reden”, ”Bådtransport”, ”Frøen”, ”Distancesvøm-
ning” og ”Bådbyggeri” blev 5. klasserne fra gamle Korsør Kommune udfordret på højt niveau. 
Udover at skulle demonstrere gode svømmefærdigheder, så blev der stillet store krav til ele-
vernes samarbejdsevne og udholdenhed. 
Da regnskabet til sidst skulle gøres op, vidste såvel 5.a som 5.b, at de havde klaret sig rigtig 
godt. Især i en af disciplinerne havde begge klasser klaret sig ualmindelig fint. Så fint at en af 
klasserne kunne have vundet alene på de opnåede point i denne disciplin. Dommerne blev 
imidlertid opmærksomme på dette problem - og valgte fornuftigt nok at trække pointene, 
som de forskellige hold havde fået i denne øvelse ud af regnskabet. Det skabte selvfølgelig 
lidt uro blandt 5. klasserne fra Vemmelev - men uroen blev vendt til glæde, da det blev annon-
ceret, at 5.b fra Vemmelev Skole havde vundet ”Søslaget”. 
Med sejren fulgte billetter til en dag i svømmehallen for hele klassen. 5.a måtte lidt skuffede 
nøjes med en sekundær placering.



Danmark på kryds og tværs...

Sædvanen tro summede Vemme- 
lev Skole af aktivitet under emne- 
ugen. På sidstedagen var der fer-
nisering, så alle fik at se, hvad store 
som små havde bedrevet. 
Selv om man på alle de til ugen 
oprettede værksteder arbejdede 
med mål om at øge kendskabet til 
Danmark, så var aktiviteterne på 
værkstederne meget blandede.

Eleverne fra 0. - 5. klasse stifte-
de f. eks kendskab med danske 
egnsretter, dialekter, danske fugle, 
Bornholm, cirkusaktiviteter, folke-
dans m.m.
Eleverne fra 6. - 9. klasse lavede 
reklamefilm, arrangerede ferier, 
lavede Danmarksspil,  arbejdede 
med danskere i krig og omdigt-
ninger af forskellige tekster.
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Mere Danmark...
Som det fremgår af billederne var det et me-
get alsidigt billede, man fik ved ferniseringen. 
Udstillinger af tegnede fugle og bornholm-
ske trolde, artisterier og afprøvning af Dan-
marksspil var noget af det man kunne opleve.
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De tre Bukke Bruse...
Ved mandagens morgensang 
opførte elever fra indskolingen 
sammen med elever fra 7.a for-
skellige versioner af historien 
om de tre Bukke Bruse til stor 
fornøjelse for eleverne i 0. - 4. 
klasse...

Drama som fordybelse...
Som afslutning på en forsøgsperiode, hvor elever-
ne på mellemtrinnet kunne vælge sig ind på for-
skellige hold i lektietiden optrådte dramaholdet 
med forskellige hjemmelavede stykker...

Set og sket p
å Vemmelev Skole !

Les Lancier...
I 5.b har man i musiktimerne arbejdet med gamle danse. I den forbindelse har de stiftet 
bekendtskab med Lancier, som var en populær dans i Europa i midten af 1800-tallet og som 
i dag kun danses i Danmark ved gymnasiers årlige skolebal. 5.b blev så gode til at danse de 
første ture, så de måtte vise det frem ved en morgensang. Download ”Værd at vide”, åbn 
bladet i Acrobat Reader, klik på billedet til højre og se 5.b danse lancier.
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Let’s go party...

For tredje år på stribe har elevrådet i samarbejde med klasserådene afholdt skolefest for mel-
lemtrinnet og udskolingen - og for tredje gang blev det en stor succes. Påklædt efter selvvalgt 
tema mødte eleverne glade og feststemte op og gjorde deres til, at det blev en god aften. Der 
blev handlet i boderne og danset til den store guldmedalje. Desuden udnyttede mange mulig-
heden for at få taget nogle uforglemmelige billeder...
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Lige til fotoalbummet...
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Et sølle point blev afgørende...
Vemmelev Skole deltog for fjerde gang i årets natufagsmaraton. Denne gang foregik det 
i Pedersborghallen i Sorø. Desværre var der i modsætning til tidligere arrangementer en 
del afbud, hvilket betød vejen til for en gang skyld at vinde naturfagsmaratonen var blevet 
noget lettere.

Og lad det være afsløret med det samme - 6.b 
Vemmelev Skole vandt årets naturfagsmaraton 
- men sejren kom først i hus efter en meget ner-
vepirrende afgørelse, hvor det indtil resultatet 
af den sidste disciplin ”Stærk som Ninja” blev 
annonceret, så ud til at det var 6.a fra Vemmelev 
Skole, der skulle løbe med laurbærene. 
De opgaver eleverne skulle konkurrere i ved 
dette års NFM gik kort fortalt ud på følgende:

1. Dus med fuglene, hvor eleverne skulle
• genkende 20 forskellige fugles sang
• genkende 20 forskellige fugle ved 

gennem kikkert at se små billeder af 
fuglene placeret på en tønde som var 
ophængt i hallen

• svare på spørgsmål vedrørende  de 
20 fugle

2. Utopia
• Eleverne skulle over tre runder svare 

på sværere og sværere spørgsmål om 
landet Utopia (opgaven handlede 
om at kunne aflæse kort og signatur-
forklaringer)

Fakta om NFM...
Naturfagsmaraton er en lands- dækkende 
årligt tilbagevendende begivenhed, hvor 
elever fra 5. og 6. årgang inviteres til at 
deltage i en naturfaglig konkurrence, hvor 
klasserne over tid har arbejdet med forskel-
lige opgaver efter den naturvidenskabelige 
arbejdsmetode. Opgaverne veksler mellem 
at være overvejende boglige/teoretiske og 
overvejende praktiske. På en finaledag mø-
des deltagende klasser fra forskellige sko-
ler og kæmper om, hvis opgaveløsninger er 
bedst.



3. Forsøg i blinde, hvor en elev over 3 om-
gange på en eller anden måde skulle di-
rigeres gennem en labyrint uden eleven 
kunne høre eller se.
• 1. omgang - eleven skulle ”bare” diri-

geres gennem labyrinten
• 2. omgang - eleven skulle dirigeres 

gennem labyrinten og anbringe nog-
le ting på særlige steder i labyrinten

• 3. omgang - eleven skulle dirigeres 
gennem labyrinten og samle nogle 
ting op på særlige steder i labyrinten.

4. Luft under vingerne, hvor eleverne via en 
affyringsrampe skulle fyre hjemmelavede 
flyvere af som skulle opfylde 3 forskellige 
krav:
• svæve længst tid i luften
• kunne lande præcis 5 meter væk
• kunne flyve så langt som muligt

5. Stærk som en Ninja, hvor eleverne dels 
skulle lave en opfindelse, der kunne måle 
ens reaktionstid, dels skulle opfinde et ap-
parat, der kunne måle en eller anden form 
for muskelstyrke.

Endelig blev eleverne også målt på 2 klasseop-
gaver og de logbøger, som de løbende havde 
lavet gennem hele forløbet.

Som nævnt var det først efter at pointene i den 
allersidste disciplin ”Stærk som en Ninja” var 
blevet placeret, at det lykkedes 6.b at overhale 
6.a - og det var oven i købet med den mindst 
mulige margin på et sølle point. 
Glade elever fra 6.b modtog derefter sejrstro-
fæet, mens 6.a - sikkert noget skuffede - så til. 
5.b deltog også ved stævnet - og kom ind på en 
meget flot 3. plads.
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1/4 på mange måder...
Brøkregning er i manges øjne skrækkelig svært. For 
at undgå denne opfattelse kan man gøre mange ting 
for at få en god 
start på brøkbe-
grebet. I 4.a blev 
der således lavet 
fjerdele på rigtig 
mange måder. 
Sarah er godt i 
gang. Set  og  sket  på  Vemmelev  Skole !

Skolekoncert med musikskolen
Sædvanen tro har vi haft besøg af musikskolen, som gav flere 
prøver på, hvilke musiske retninger man kan begive sig ud i. 
Blandt de optrædende var Cecilia fra 8.b, som demonstrerede 
sit sangtalent. Stemningen steg et par grader da musiksko-
lens band afslutningsvis spillede et par gode numre.

Sambaoptog
Ved skolens årlige fastelavnsarrange-
ment bevægede indskolingen sig som 
optakt til hockeystævnet igennem hal-
len til sambarytmer. På denne måde 
blev stemningen sat og indskolings-
børnene fik lov til at fremvise deres 
flotte udklædninger.


