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Skole OL er Danmarks officielle
olympiske skoleaktivitet for børn
bestående af klassekonkurrencer
i forskellige sportsgrene for 4. – 7.
klassetrin. I foråret 2018 er det 10.
gang i træk, at Skole OL gennemføres, og det forventes, at mere end
100.000 børn deltager i denne sæson.
Vemmelev Skole har i de seneste
fem-seks sæsoner deltaget i Skole-OL. I denne periode er det tydeligt at bemærke, at arrangementet har vokset sig større og større.

Alligevel er det indtil nu lykkedes,
for mindst en klasse fra Vemmelev
Skole at vinde sin årgang ved kvalifikationsstævnet på Korsør Atletikstadion og dermed kvalificere
sig til finalestævnet. - Og sørme om
ikke succesen gentog sig i år. Eleverne fra 6.b suppleret med elever
fra D2 vandt nemlig stævnet for 6.
årgang, selv om de fik kamp til stregen. Da regnskabet skulle gøres op
var der pointlighed mellem Vemmelev Skole og Flakkebjerg Skole.
Begge skoler havde opnået 148
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Hjem til Århus - igen

Nu med

filmklip
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point, men heldigvis for Vemmelev
Skole er reglerne skruet sådan sammen, at når der er hold har samme
antal point, så er det resultatet i det
afsluttende stafetløb, der tæller Og her var 6. b/D2 bedst.
For eleverne i 6.b er det anden
gang, de vinder kvalifikationsstævnet. Derfor bliver det et rart gensyn
med Århus, når eleverne senere på
måneden drager til finalen i Skole-OL på Århus Stadion.
Også andre elever bemærkede sig
flot i Korsør. Læs mere inde i bladet.

OL-finalen på Ceres Park i Århus

Overtrådt forhindrede måling af rekordkast

I hylerkastkonkurrencen ved finalestævnet i Skole-OL i Århus får man som
udgangspunkt 2 kast - det bedste af de to kast bliver markeret med et nummereret mærke ud på kastebanen. På denne måde kan såvel kastere som
dommere og tilskuere følge med i konkurrencen.
Daniel fra 6.b leverede i hans andet forsøg et superkast, der tydeligvis endte
længere ude end modstandernes kast. Jublen brød løs blandt hans klassekammerater, der så på. Desværre blev jublen hurtigt afløst af skuffelse, da
kastet annulleret, fordi dommeren bemærkede en minimal overtrædelse.
Ærgerligt for Daniel og Vemmelev Skole.
I Daniels første kast skete der det, der indimellem sker, at hyleren pludselig
teede sig som om at den var punkteret, tog fart af og nærmest faldt ned uden
være nået ud i nærheden af de længder, som Daniel normalt præsterer.
I stedet blev det Teffani fra D2, der repræsenterede Vemmelev Skole bedst
ved i hylerkast at levere et superkast på hele 40,10m, hvilket betød en samlet 9. plads. Rigtig rigtig flot !
Resultaterne i de andre discipliner lå mere i middelområdet, selvom eleverne ydede deres bedste. Som hold, hvor resultater i alle konkurrencer medregnes, endte vi midt i feltet med en placering som nr. 39.
Se flere resultater ved klikke på løbeikonet til højre.
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breaking
news

På vej mod sidste kapitel...

regnet. Onsdag d. 30. maj - i det
flotteste solskinsvejr overtog udklædte og glade 9. klasseselever
derfor scenen. Først turnerede
de, som traditionen byder, rundt
på skolen og kastede karameller
ind i klasserne til spændte skolekammerater. Sjældent har der
været så mange karameller i omløb, for rygterne lyder, at det ikke
var ualmindeligt, at når karamellerne skulle fordeles, så var der
mere end 30 stk. pr. elev.
Efter karameluddelingen samledes alle skolens elever i festlokalet for at se afgangselevernes
optræden. På skift underholdte
henholdsvis 9.a, 9.b og D3 med
forskellige indslag, som enten
gik ud på at udstille nogle af lærernes sjove måske mærkelige
handlinger, som på et eller andet
tidspunkt har været en fælles oplevelse, eller at udfordre lærerne
9. klassernes sidste skoledag er i forskellige morsomme opgaver.
en festdag, som hvert år fejres Endelig fik hver af de tre afsom afslutningen på 10 års sko- gangsklasser taget pænt aflegang, børnehaveklassen med- sked med deres lærere. Der blev
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holdt taler og givet gaver. 9.a
havde lavet en afskedsvideo, som kan ses ved
at klikke på filmikonet.

Skoleidrættens Forårsfestival
Sammen med elever fra Søndermarkskolen, Marievangsskolen og Nymarkskolen, har Vemmelev
Skoles 8. årgang deltaget i Skoleidrættens Forårsfestival i Slagelse ved Nordhallen, hvor der var aktiviteter såvel uden- som indendørs.
Skoleidrættens Forårsfestival er et en-dags-arrangement med fokus på glæde og begejstring ved
bevægelse og som understøtter kravet om 45 minutters daglig bevægelse og ligeledes giver lejlighed til afprøve kendte som ”ukendte” sportsgrene
og aktiviteter.

I år deltog ca. 300 elever. Rundt på de forskellige aktivitetsposter var det frivillige fra idrætsforeninger i Slagelse Kommune, der har sagt ja til
at lære fra sig, i alt var der besøg af 6 foreninger,
edu-caching samt kommunens idrætskonsulent.
Blandt de mere ualmindelige sportsgrene, som
eleverne stiftede bekendtskab med, var yoga og
floorball. Desværre foregik besøgene på posterne
skolevis. Det vil sige, at der var ikke de store chancer for, at blande sig med elever fra andre skoler.

Morgentrafik ved skolen
For at være på forkant med at undgå farlige
situationer i forbindelse af- og pålæsning af
børn er skolebestyrelsen på Vemmelev Skole
kommet med følgende opfordring:
Elevrådet og skolebestyrelsen vil i den kommende
tid sætte fokus på morgentrafikken ved Vemmelev
Skole. Det er nemlig sådan, at der let kan opstå nogle
farlige situationer i morgentravlheden.
Hvis du er i bil og skal sætte børn af, kan du gøre det
ved ”kiss and ride”-området udenfor lærerværelset.
U-vendinger og bakning er farligt her. Kør i stedet
længere frem og vend ved hallen.
Sætter du børn af ved hallen, skal du være opmærksom på, at du ikke holder på de gule markeringer.
Måske ser du i den næste tid elever med skilte og veste, som venligt vejleder morgentrafikanter. Tag
godt imod dem.
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Udfordringer på højt niveau
Naturfagsmaraton er landets største naturfagskonkurrence og er
et undervisningsforløb til femte og sjetteklasser i hele landet. Både
elever og lærer får erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, der har til hensigt at øge elevernes interesse i og motivation for at lære mere om naturfag og teknologi. Opgaverne i Naturfagsmaraton er såkaldt åbne opgaver. De lægger med vilje op til, at
eleverne skal få gode ideer i et samarbejde med hinanden og med
inspiration ude fra. Der findes ikke ét facit, og mange forskellige løsninger kan være gode.
Blandt de opgaver, som skulle løses, var at konstruere en kastemaskine, som kunne skyde korkpropper af sted, så de landede præcist
i et område inden for 2 - 6 meter. Desuden skulle kastemaskinen
kunne skyde over en 2 meter høj forhindring og ramme præcis. En
anden opgave bestod i at opfinde en sorteringsmaskine, som kunne sortere forskellige typer affald. En pumpe, der kunne løfte vand
og en såmaskine var også blandt årets udfordringer.
Som noget nyt i dette års udgave af Naturfagsmaraton, blev der ikke
kåret en samlet vinder, men i stedet en vinder for hver
opgave. Selv om Vemmelev Skole i flere af
opgaverne var langt fremme, lykkedes
det ikke at vinde nogle af dem.
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Skole-ol 2018
Kvalifikationsstævnet

Der blev kastet, løbet og
sprunget til den store guldmedalje ved Skole-OL i Korsør. Som nævnt på forsiden
vandt 6.b/D2 gruppen for
6. årgang. Selv om det ikke
lykkedes andre klasser, at
komme helt til tops, så var
der flere elever, som leverede nogle fremragende resultater - ikke mindst på den
ultimative hårdeste løbedistance - 400 m.
Zenia 4.b, Cassandra 5.b og
Mikkel fra 5.b vandt i suveræn stil, hver deres 400 m.
Karoline 6.a vandt både 2
km motionsløb samt 60 m
hæk, mens Lukas fra samme
klasse vandt længdespring.
Med et super hylerkast på 53
meter - 8 meter længere end
den næstbedste - melder
Daniel fra 6.b sig ind i blandt
medaljekandidaterne ved finalestævnet i Århus.
Endelig vandt 6.b holdstafetten, mens Linet fra 7.a
vandt 60 m hæk.
Desuden var der adskillige
børn, der kom i top tre eller
lige under.
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Resultater fra Skole-OL

Om at skrive reportager
Et af omdrejningspunkterne i danskundervisningen
er at eleverne bliver i stand til at kunne kategorisere
forskellige tekstgenrer, ligesom de også skal stifte bekendtskab med selv at kunne lave skriftlige arbejder inden for de selv samme genrer.
I 6.a har man arbejdet reportager. Det vil sige, at klassen har sat sig ind i de kendetegn, som karakteriserer
en reportage og ud fra dette arbejdet med at analysere
forskellige reportager. Endelig har de selv skulle skrive
en reportage. Temaet for reportagen var lejrskoleturen
til Bornholm.
På side 8 og side 15, kan I læse, hvordan henholdsvis Tobias og Caroline lykkedes med at lave reportager om et
par af de begivenheder, som fandt sted i lejrskoleugen.

Årgang
4. årgang
5. årgang
6. årgang
7. årgang

Klasse
4.a/D
4.b/D
5.a/D
5.b/D
6.a/D
6.b/D
7.a/D
7.b/D

Placering
nr. 5 ud af 12
nr. 8 ud af 12
nr. 4 ud af 14
nr. 3 ud af 14
nr. 5 ud af 10
nr. 1 ud af 10
nr. 9 ud af 12
nr. 5 ud af 12

Hvis man har interesse i at se nærmere på,
hvordan klasserne fra Vemmelev Skole har
klaret sig eller hvordan hver enkel deltager
individuel har klaret sig, kan man klikke på
løberikonet nedenfor.
Link til resultater fra kvalifikationsstævnet på Korsør Atletikstadion den 22. maj 2018

Fakta om reportager...

Essensen i en reportagen er, at journalisten er på det
sted, hvor en begivenhed sker, er sket eller skal ske
og giver læseren sin førstehåndsberetning fra stedet.
Han bærer altså en begivenhed frem for læseren.
I reportagen afgør journalisten, hvad historien går ud
på via sin vinkel. Kilderne er reduceret til en slags vidner. I den gode reportage gør journalisten sig umage
med at give læserne en fornemmelse af, at de selv er
til stede. Begivenheden og omgivelserne er så detaljeret beskrevet, at læserne får fornemmelsen af, at de
selv er der. Det gør journalisten ved at fortælle om
sine sanseindtryk.
Reportageelementer kan fx være at beskrive hvordan
omgivelserne og personerne ser ud og hvilken lugt
eller stemning, der er.
Kilde: Klik på link
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Stationsfest med lejrskolebørn

En reportage om turen til Bornholm, skrevet af Tobias Rehder Knudsen

Slagelse station brummer af råb
og skrig. 6. klasserne fra Vemmelev Skole skal på lejrskole på
Bornholm. De står pt. og venter
på at toget skal holde ind på
stationen. Nu får de de sidste
farvelkys fra forældrene og om
lidt bevæger de sig ned på perronen. De skal med toget til København, hvor de derefter tager
bus til Sverige og så med bornholmerfærgen.
De er lige ankommet til Hovedbanegården og nu er der sommerfugle i maven blandt dem
alle.
Vi har været ude at stille nogle af børnene nogle spørgsmål.

Nu kan færgen bare vente sig!
Men først skal de lige tjekkes ind
på færgen, og se om alle har husket billetterne. Anne har aldrig
været i Sverige og forvirret rundt
på alle de svenske skilte. Paul, Hans
og Oscar tumler rundt på pladsen,
men så kom læreren og satte en
stopper for det. Nu skal alle børnehavebørnene ind på færgen
og falde til ro, men så nemt er det

Blandt andet spurgte vi Paul om,
hvordan mavefornemmelsen har
det, og den var spændt. Han
sagde med sin egne ord: ”Det er
som at være lille og skulle prøve
den store rutsjebane i legejunglen og mærke det kilde i maven.
Sverige skriger af børn
Børnene er lige kommet ud af
bussen og råber og skriger efter
deres kufferter. ”Hvor fanden er
min kuffert henne” råber Hans
henne ved flokken af folk. Der er
en dejlig havneduft i luften, alle
er glade og spændte. Rødderne
samles klassevis og bliver talt op
- alle var der.
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nu ikke, for der er en mini-shop
på færgen og Nikolaj suser ned
og køber slik og energidrik. Energidrikken måtte desværre ryge
i skraldespanden og Nikolaj går
trist rundt. Imens står de andre
ude på soldækket og nyder den
dejlige luft med en hård vind, som
suser inde i ørerne. Hans læner sig
over gelænderet og spytter ned.
Der er meget langt ned.

En emneuge i rigsfællesskabets tegn
gjorde mange elever klogere på,
hvordan og hvorfor Færøerne og
Grønland er knyttet til Danmark.
Derudover fik eleverne via arbejde
på forskellige værksteder, et indtryk
af hvilke særlige kendetegn herunder skikke, der er i de tre lande,
fx blev der lavet tupilakker i sæbe.
Torsdagen var sat af til at afprøve
folkedanse fra de atlantiske øer.

Rigsfællesskabet
Om fredagen blev det hele afsluttet
med, at man kunne komme på besøg i hinandens værksteder. Først
holdte de yngste elever oplæg, om
det de i løbet af ugen havde arbejdet med. Derefter var det omvendt.
Blandt de ting man kunne prøve var
at skyde til måls efter grønlandske
dyr med bue og pil. Desuden var
der lejlighed til at spille hjemmelavede brætspil om emnet.
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Vi har set Odense Domkirke, Sankt
Knuds Kirke. Her blev vi vist rundt
af en pensioneret lærer, som vidste
rigtigt meget om kirken og dens
historie.
Vi så et skellet af Sankt Knud og
hørte historien om hvordan, at han
mistede livet i kirken.
Vi besøgte også et teater der hedder Fyrtøjet. Her hørte vi historien
om Elverhøj.

Fed ekskursion til Odense!
Bagefter spillede vi et eventyrteater, hvor alle var med i
nogle flotte kostymer.
På billederne her kan I se
hvor flotte vi var.
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Et fantastisk vejr dannede rammerne for årets lejrskoleophold for
6.ab/D2. Solskin i rå mængder var
den direkte årsag til, at Bornholms
mange seværdigheder kunne nydes optimalt. Især under vores
vandretur i klipperne, blev vi gang
på gang gjort opmærksom på
Bornholms flotte og særegne natur ved at ankomme den ene flotte
udsigt efter den anden.

Solskinsøen Bornholm
På vores bustur øen rundt så vi
Bornholms største hul, stenbruddet ved Rønne, Rytterknægten og
den skønne strand ved Dueodde
inden vi smagte sild og shoppede
i Svaneke. Vi gik Christiansø rundt
uden at træde på rugende ederfugle. Under turen kom vi forbi
øens forsvarsanlæg med kanoner.
Endelig var vi inde og se museerne
i både Storetårn og Lilletårn.
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Pigeraketten på besøg
En dag på skolen kom nogle piger fra de store klasser, en træner fra Vemmelev
og en fra DBU og spillede fodbold med alle piger fra 1. - 4. klasse. Deres gruppenavn var Pigeraketten. De ville gerne have flere piger fra vores skole til at gå til
fodbold. Vi var inde i en raket,
hvor vi fik en lang historie om fodbold. Vi skulle samle en masse dele og lave en klubnøgle ud af de dele,
som vi samlede. Vi skulle også lave et kampråb. Vi var
delt op i fem hold fra 1. - 4. klasse. Vi var rundt på forskellige poster. På posterne skulle vi fx spille med en
kæmpe fodbold, ramme en pointtavle og lave tricks
med bolden. Da vi var færdige fik vi VIP-kort til fodboldtræning og et kort til en ven, man kan tage med
til træning.
Lavet af Amanda og Maja og Mathilde 3.B

Hvad er pigeraketten ?

Klik på dette billede for at se filmstump

På Pigeraketten flyver de deltagende piger ud
i et unikt rumunivers, hvor de skal besøge planeter med forskellige fodboldaktiviteter for at
finde delene til klubnøglen, der er blevet ødelagt.
Pigerne skal i samarbejde med DBU’s astronaut
samle den gyldne klubnøgle, så klubben atter
kan blive åbnet til mere almindelig klubtræning.
DBU’s astronaut og klubbens egne hjælpere
sørger for, at pigerne får nogle sjove timer med
fodbold.
Pigeraketten er en aktivitet, hvor piger får et
indblik i, hvad fodbold er som idrætsgren.
Kilde: dbu.dk
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Tonse-tumledagen for 3. årgang

Tonse-tumledagen er en årlig tilbagevendende
begivenhed, som Korsørskolernes Idrætsudvalg
står bag, og som altid kommer eleverne i 3. klasse til gode.
Udover den fysiske udfordring er tonse-tumledagen også et forsøg på at give eleverne lidt udsyn
til både de andre skoler og deres jævnaldrende i
by og på land.
Et er sikkert! - Der blev tonset og tumlet fra start
til slut.
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Hvad skal jeg mon op i ?
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Mens alle skolens andre elever havde emneuge om rigsfællesskabet, sad niendeklasserne og forberedte sig på de kommende
afgangsprøver.
Et spændingsmoment i disse forberedelser
var, at eleverne skulle trække hvilket fordybelsesområde, som de i forhold til den
mundtlige prøve i dansk skulle udforme en
synopse i. Det var Jeanette, der varetog lodtrækningen, mens Peder som fungerende
leder så til, om alt gik rigtig for sig.

Hvem skal være ?

I takt med at det gode vejr bare blev ved
og ved kom der gang i udendørslegene.
Når der skal deles hold eller hvis der er
gemmelege eller fangelege på programmet er det vigtigt for børnene, at der er
retfærdige måder at afgøre, hvem der
skal være førstevælger eller hvem der skal
være. Derfor er det ikke ualmindeligt, at
man som gårdvagt støder på børn i alle
aldre, der slår sten, papir, saks eller trækker fod for på en retfærdig måde at afgøre
hvem, der skal være i en leg.

13

Affaldsindsamling 2018
Danmarks Naturfredningsforenings årlige ”Affaldsindsamlingen” løb af stablen i perioden 16. - 20. april. Hele ugen
havde tilmeldte skoler og
daginstitutioner samlet affald
ind, mens det om søndagen,
så var alle andres tur. Elever på
Vemmelev Skole deltog også i
indsamlingen. Nogle var ude i
nærområdet, mens andre sørgede for at indsamle det affald,
som var inden for skolens område. På denne måde fik miljøet på og omkring skolen sig et
løft, samtidig med at eleverne
dels fik en masse frisk luft, lær- Enkelte elever var meget omhyggelige
te noget om hvordan, man bør med at få det hele med.
forholde sig til at smide affald i
naturen.
Forbavsende så meget affald, der kunne findes inden for
skolens område.
Værd at vide har modtaget følgende reportage fra affaldsindsamlingen:

3.B samler affald i skolegården
Skrevet af Mathilde og Amanda (3.B)

Tirsdag den 1. maj 2018 samlede 3.b affald i skolegården. Vi var rundt på vores legeplads, det var
sjovt og lidt ulækkert, derfor brugte vi handsker. Vi
brugte genbrugsposer af plastik. Vi fandt mange
mærkelige ting som fx dåser, cigaretter, papir, sølvpapir, slikpapir, og meget andet. Da vi kom tilbage

til natur og teknologi sorterede vi affaldet. Hvis du
smider papir i naturen, skal du bare lige tænke på,
at du bruger masser af træer. Du skal hellere smide
det til genbrugen. Vi læste også i en bog om, hvordan man genbruger, fx skal papir, dåser og plastik
til genbrugen. Frugt og mad til kompost.

Læsemakkere på tværs af klasserne

Elever fra første og tredje klasse har i en periode udvekslet elever for at få optimeret læsefærdighederne og ikke
mindst læselysten. En gang om ugen mødtes klasserne
og i faste makkerpar læste eleverne højt for hinanden.
Eleverne fra første klasse kunne høre, hvor dygtige eleverne i tredje klasse var blevet til at læse, samtidig med
at de kunne afprøve egne færdigheder overfor en aktiv
lytter, som om nødvendigt kunne hjælpe lidt på vej. En
win-win situation, som samtidig var en hyggestund.

14

Ruiner rykker !

Mon Hammershus falder sammen af al den støj?
Bornholmerne sukker - sjællænderne er på banen igen.

Hammershus er en gammel ruin,
der ligger på Hammerknuden.
Den blev opført i 1200-tallet,
hvor den blev brugt som mellemstation for flåden.
Jeg er lig ankommet til Hammershus for første gang i mit
korte liv. Overraskende nok tog
det kun de sløve padder små 30

præteenagere vil hellere hen i
souvenirboden.
”Det her er jo lige så dyrt som
en bondegård ! - jeg venter til vi
kommer hjem” lød det fra Maria
K, der havde regnet med noget
billigere.
Vejen op til ruinen er en hård,
lang, stejl grusvej, hvor man for

kigger grundigt efter kan man se
en anden kendt seværdighed på
Bornholm, nemlig de abstrakte
kamelhoveder. Lidt slukøret trasker børnene videre velvidende
om at vinderen af den såkaldte
fotokonkurrence ikke kåres før
de kommer hjem til gode gamle
Vemmelev.

minutter at gå den korte tur. Da
vi kommer indenfor forsvinder
børnene lige så hurtigt, som en
flok gazeller, når de ser en løve.
”Hov I har ikke fået lov at gå nogen steder !” råber lærerne til
højre og til venstre i et forsøg på
at holde styr på løbske rovdyr.
På væggene hænger der nogle
billeder med en masse info om
Hammershus’ historie. De fleste synes tydeligvis det at læse
dem er lige så kedeligt som at
se maling tørrer, og derfor spild
af tid. De små bumsebefængte

hvert skridt man tager dør lidt
mere indvendigt. Ved selve ruinen lugter der af gamle mursten og som alle andre steder på
Bornholm af saltvand.
”Lad konkurrencen begynde!”
råber Kristoffer fra 6.b, og så begynder kapløbet om det perfekte billede.
Der er meget smukt og unikt, da
der stadig står meget tilbage af
den gamle ruin.
Hvis man stiller sig op på den
slidte mur kan man se ud over
det smukke hav, og hvis man

Så blev det endelig 6. klasserne
på Vemmelev Skoles tur til komme på lejrskole. Denne gang går
turen til Bornholm, hvor de skal
bo på et lille hyggeligt vandrehjem kaldet Verona. Det ligger
smukt ud til en klippestrand. De
glæder sig til ugen, der kommer
- stadig uvidende om det, der
venter dem. I denne uge skal de
se Almindingen, Dueodde og
meget mere - men i dag skal de
til Hammershus.
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Skrevet af: Caroline B. Hvilsom

Mord i mørket på skolen...

Forældrerådet i 4.a havde inviteret
på vikingetid på Trelleborg. Tanken
var at klassen i skoletiden skulle gå
til Trelleborg og lave forskellige aktiviteter planlagt af lærerne, hvorpå
klassen skulle deltage i et undervisningsforløb ”10-kamp”, om kamplege, hvis mål dengang var at udvikle
vikingernes fysiske færdigheder,
som udholdenhed og råstyrke. Dette forløb var bestilt af forældrerådet.

Et døgn på Trelleborg
Selve 10-kampen bestod af forskellige udfordringer, som at fx at fægte
med sværd og trække tov. Selv om
børnene led med varmen var der
ingen tvivl om at det havde været
sjovt. Derefter overtog forældrene
arrangementet. Meningen var, at
der skulle være hygge og fællesspisning på Trelleborg. Siden var det op
til den enkelte familie, om man ville
tage hjem eller overnatte derude.
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Sand boldekvilibrist

Hans fra 4.b er tilsyneladende født
med en bold fastmonteret på sin fod.
I et frikvarter demonstrerede han forskellige skills fra at sit store repertoire
af finter, jonglørkunster og boldbehændigheder.
Det var imponerende at overvære for
såvel gårdvagter, klassekammerater
og andre tilskuere. Mon ikke han på et
tidspunkt dukker op i ”Danmark har talent” eller på et kendt fodboldhold ?

Blomsterbørn

Efter en vinter, som nærmest kunne betegnes som regntid, efterfulgt af en marts måned, som var kold, ja så kom
foråret med et brag med sol og sommerlige temperaturer.
Det fine vejr udnyttede man på håndværk- og designholdet på 4. årgang til at designe flotte blomsterkranse, hvilket fik Jens til at udbryde:
”Det er nogen gange ret hyggeligt at være lærer i håndværk og design”.

Årets fløjtestævne...

Sædvanen tro er der blevet afholdt fløjtestævne for eleverne på 4. årgang samt de sædvanlig indbudte skoler fra
kommunen.
Ligesom ved lignende arrangementer turnerede eleverne rundt på værksteder med forskellige musiske og fysiske aktiviteter, inden dagen afrundedes i gymnastiksalen
med en samspilskoncert på blokfløjte for alle fløjtestævnets deltagere.
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En dag på dyrskue

6. ab har været på dyrskue i Roskilde. Selv om det var på
en af årets varmeste dage var det en rigtig god oplevelse,
Udgangspunktet var masser at se på, og ikke mindst en
masse man kunne prøve.
Der blev redet på præmietyren Lincoln, bygget burgere,
klappet geder, katte og grise. Endvidere var man på besøg hos politiet og så på kæmpe landbrugsmaskiner, på
minkfarme, biavlere og endelig, blev der indtaget en masse smagsprøver.
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Håndbold i skoletiden...

Indskolingen havde besøg af
Thor fra DGI og Gitte fra Vemmelev håndboldklub. De kom
på besøg i to uger. Begge dage
var onsdage. Første gang vi var
der, lærte vi at aflevere præcist
og skyde på mål. Der var forskellige poster, en af dem skulle
man skyde trøjer ned. Det galt
om at få flest point. Der var
også en forhindringsbane og
en fartmåler, her kunne man se,

hvor hårdt man kunne skyde.
Der var også en post med en
skuddug, hvor man kunne få 1,
3, 5 og 10 point, hvis man ramte
et af pointhullerne. På den næste post skulle man skyde på en
trampolin og den der stod bagved skulle gribe bolden, når den
kom flyvende tilbage. Ved den
sidste post skulle man spille en
minikamp. Den anden onsdag
vi havde besøg, spillede vi VM,

Så gik den ikke længere

I årtier har der ligget en gammel afpillet træstamme i
indskolingsgården, som i den grad har karakteriseret
området. På træstammen er blevet indtaget et utal af
madpakker ligesom den har dannet base for gemme
- og balancelege. Desværre er stammen over tid gået
hen og blevet mere og mere medtaget - og til sidst
så rådden, at den udgjorde en fare at lege på. Den
samme dom er faldet over et af legehusene, som så er
blevet revet ned og fjernet.
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og det var meget sjovt. Drengene spillede kamp mod drengene, og pigerne spillede mod
pigerne. Vi synes, at det var to
rigtig gode dage.
Jeppe E. og Jeppe F. 3.b
Få et indtryk af de aktiviteter børnene
blev udsat for ved på skift at klikke på
de to links:

Kamp

Aktivitet

Chauffører på afveje...
Som en beskeden tak for det store arbejde, de udfører, har gåbuschaufførerne været på tur i Gerlev
Legepark. Her fik de leget en masse
forskellige gamle lege, ligesom de
fik prøvet legeparkens forhindringsbaner. Desværre faldt arrangementet i legeparken sammen med 6.
klassernes lejrskole, så de må have
turen til gode til en anden gang.
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Årets cyklistprøver...
Kontrol og evt. godkendelse af cykler af en
trafiksagkyndig betjent hører til ingredienserne i cyklistprøven, uanset om man går i
tredje klasse og skal vise, at man kan gennemføre cykelforhindringsbanen, eller om
man går i sjette klasse og skal ud på vejene
og vise, at man kan holde færdselsreglerne.
På sjette årgang skal eleverne også igennem
en teoretisk test, før der udpeges en vinder,
som næste skoleår deltager i cyklistfinalen.

5. årgang på øjenåbnerkursus...
5. klasserne på Vemmelev
Skole har været på cykelkursus på Transport og Logistik
på Selandia. Ikke for at lære at
cykle, men for at få respekt for
trafikken.
Under kyndig vejledning
af garvede faglærere på erhvervsskolen Selandias transport og logistikafdeling har
femteklasserne både kørt i
lastbil, cyklet på sæbe og afprøvet en sikkerhedsselesimulator.
Det præventive kursus er
med til at give eleverne en
god fornemmelse af, hvor lidt
en lastbilchauffør egentlig,
kan se. Et begreb som blind
vinkel kan let blive abstrakt

for skolebørn - men når de
ser en kegle blive mast under
lastbilens dæk, så får de et andet syn på det, ligesom det at
sidde i førerhuset på en lastbil
og prøve på egen krop, hvor
lidt man egentlig kan se, giver
en meget bedre forståelse.
De har også prøvet en sikkerhedsselesimulator, der giver
en forståelse for, hvorfor det
er vigtigt med sikkerhedssele. Simulatoren kører kun fem
kilometer i timen, men det giver alligevel et ryk i eleverne,
så de får respekt for fart.
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Bevægelse fra skoleårets start !!
Første skoledag ligger langt væk - helt ovre
på den anden side af sommerferien! Men
alligevel er den værd at tænke på. Den
traditionelle skolestart - med udlevering af
bøger, snak om skemaer og det kommende
år. Med opstart på det nye skema, med fagligt indhold og ”lektier” - kan det let blive
en laaannggg dag - særligt hvis det er fra
kl. 8 til kl. 14 -15 - kun med fagene.

Indskolingen laver en afvekslende dag
med nogle bevægelsesaktiviteter undervejs. Mellemtrin (4.-6. kl.) og udskolingen
(7.-9. kl.) slutter dagen af med en stor fælles aktivitet. Fra klokken 12.00 - 14.00 er
der ”Stafetløb i par”.

Parret løber skiftevis en omgang på en
kort rute i Bakkely skov - hvis vejret tillader
det - ellers finder vi en anden rute til aktiDe sidste år har vi derfor valgt at opdele
viteten. Det gælder så om at heppe på sin
dagen i ”det traditionelle” og i ”bevægelse- makker undervejs, samtidig med at man
saktiviteter”. Så håber vi at både elever, og kan slappe lidt af inden det bliver ”min tur
skolen som helhed, kommer godt i gang.
igen”.
Derfor er det vigtigt alle er klar med godt
fodtøj og tøj der passer til vejret - så vi
kan få løbet 1. skoledag godt i gang - og få
gang i pulsen til resten af ugen/skoleåret.
Vi glæder os til at se jer alle efter ferien !

og skolens ledelse ønsker alle
en rigtig god sommerferie !
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