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Kranførere på arbejde...

Nu med
film!

”I skal lave jeres egen elektromagnet,
som skal kunne løfte så mange små
genstande over i spand som muligt inden for 3 minutter.
Bagefter skal I løfte clips over på en
rundstok. Det gælder om at samle flest
clips på 3 minutter.”
Sådan lød en ud af 11 åbne opgaver,
da Vemmelev Skoles 5. og 6. klasser dystede mod andre 5. - 6. klasser fra skoler
i Slagelse Kommunes ved årets naturfagsmaraton. Arrangementet, som blev
afholdt over to dage, fandt sted i kantinen på Antvorskov Skole.
6.a vandt opgaven, som handlede om at
lave en elektromagnetisk kran.
Læs mere om, hvordan 5.-6. klasserne
fra Vemmelev Skole klarede sig i konkurrencerne inde i bladet.

5.a blev nr. 2

!

5.a blev nummer 2 i opgaven, som handlede om luftmodstand. En delopgave
bestod i at få en toiletrulle så langsomt
ned at et skråplan som muligt. 5.a og
5.b havde lavet de to langsommeste modeller, som begge brugte 11 sekunder
om at komme ned.
Besøg
www.vemmelev-skole.dk
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Indeni og udenpå – besøg fra Slagelse Naturskole

I fagugen havde 8.b besøg fra Slagelse Naturskole. Formålet med besøget var, at eleverne skulle få
kendskab til anatomien hos udvalgte dyregrupper – fisk, fugle og pattedyr.
Vi havde i forvejen arbejdet med menneskets anatomi, så arrangementet var en naturlig forlængelse
af dette.
Dagen startede med
en kort intro, hvorefter
eleverne gik i gang
med det praktiske
arbejde: de skulle
dissekere en ringdue
eller en ørred, og bagefter fortælle deres
klassekammerater om,
hvad de havde fundet
inde i dyret.
Klik på billedet, og se hvordan Gabriel bakser med at klippe finnerne af en ørred.

Der blev gået til den med krum hals og – for de flestes vedkommende – stor begejstring.

Efter en kort pause
skulle
eleverne
i
gang med dagens
andet projekt. De fik
udleveret et afkogt
rådyrben, som skulle
pilles rent og siden
samles.
Sådan et kogt rådyrben lugter ikke særlig
godt, og mange synes
Klik på billedet, og se hvordan Patrick forsøger at skille en død ringdue ad.

da også, at det var temmelig grænseoverskridende. Men knoglerne blev pillet rene og samlet, og
har været udstillet i montren udenfor biblioteket.
Besøget var bestemt en succes, og der var bred enighed om, at det havde været en spændende og
lærerig - men også grænseoverskridende dag.

Mette Lauritzen
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Fastelavn i indskolingen

Fredag den 8. februar afholdte indskolingen
fastelavn med orkester, der spillede op til
sanglege med masser af udklædte elever fra
0.-3. klasse. Det var en dejlig formiddag.

Set

og sket
p
å
Høvdingebold

m
Ve

Ved årets fastelavnsstævne for 4.-9. årgang
kåredes efter mange spændende kampe følgende vindere:
4.-5. årgang: Pærerne
6.-7. årgang: X-men
8.-9. årgang: Licence to kill

Snevejr er altid ok !
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Der hersker nok bred enighed om, at vinteren i år har været rigtig lang - men blandt både små, lidt
større og store børn er en tur ud i sneen vækker en rask sneboldskamp eller kælketur altid glæde.
Dette gjaldt også for eleverne på 6. årgang.

Klik på billedet ovenover, og se Mads J stå på rø... !
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Grund til at juble...
5.b vandt den lokale konkurrence for skolerne i Slagelse Kommune i skolebadminton, hvilket
kvalificerede klassen til at deltage i finalestævnet.
Ved stævnet, som fandt sted i
Vejen lykkedes det klassen at
vinde sølvmedaljer.
Helt vildt at forestille sig at på
Vemmelev Skole har vi elever,
der på landsplan er i stand til at
markere sig så flot !

Om finalen står der følgende på: http://www.skolebadminton.dk
Finalen stod mellem Kolding Friskoles 5. klasse og Vemmelev Skoles 5.b, og det blev et sandt drama.
Kolding vandt herresingle og damedouble, mens Vemmelev vandt damesingle og herredouble,
og det betød, at finalen ved dette års FUN DM i skolebadminton skulle findes i den altafgørende
mixeddouble. Her var det Kolding Friskole, der viste sig at være bedst. De vandt kampen med 33-5,
og dermed vandt skolen fra Kolding DM-guldet.
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Mere jubel... Endnu mere at juble over...
For det ikke skal være løgn,
så vandt 5.a det lokale
svømmestævne for skolerne,
som tidligere hørte til Korsør
Kommune. Efter mange
alsidige konkurrencer viste
dig sig oven i købet, at den
klasse, der var tættest på at
slå 5.a, var 5.b -Vemmelev
Skole ! FLOT - FLOT !

Michala fra 6.a har vundet
den ene semifinale i Slagelse
mesterskaberne i oplæsning
(SMOP) for 6. klasser. Dommerne
roste hende meget for den meget
fine oplæsning der var meget
tydelig og med indlevelse.
Det betyder, at Michala er gået
videre til finalen den 25-4-13, som
foregår i Musikhuset i Slagelse.

Michala klar til finalen!
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Måneby på Vemmelev Skole
I emneugen har 0. – 3. klasse lavet vores egen by. Byen
hedder Måneby og ligger på indskolingsgangen.
I Måneby er der en bager, en grønthandler, en købmand,
en bank, en dyrehandler, et turistkontor/avis, gartneri og et
kunstgalleri, hvor der laves en masse forskelige ting. Det er
rigtigt sjovt at være på turistkontoret men en gang imellem
kan der også være travlt det kan også være lidt kedeligt når
man ikke har noget at lave men det selvfølgelig næsten
altid sjovt at være der.
Fredag er der stor shopping dag, hvor vi kan komme rundt
i de forskellige butikker og handle og se, hvad de har lavet
i løbet af ugen.
Lavet af

									
Jeppe W 3.a
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Naturfags- hva’ for noget ?

For at sætte mere fokus på naturfagene havde flere af Slagelse Kommunes skoler
allerede før skoleårets start givet hinanden håndsslag på at deltage i årets naturfagsmaraton. Hvad ide og indhold går ud på beskrives på de følgende sider.

Hvad er naturfagsmaraton?

Spænding, samarbejde og lidt held udgjorde ingredienserne ved NFM.

Naturfagsmaraton er et
undervisningsforløb
for
5. og 6. klasser i naturteknik, hvor eleverne skal
finde løsninger på 10 åbne
opgaver.
Naturfagsmaraton
giver
eleverne mulighed for at
undersøge, eksperimentere og tænke innovativt.
De åbne opgaver i Naturfagsmaraton giver eleverne
ejerskab og engagement,
og lader dem anvende
deres viden inden for naturfag og teknik i stedet for
kun at blive undervist deri.
Åbne opgaver er karakteriserede ved at have flere
forskellige løsninger, men
de kræver også at eleverne
arbejder meget på egen
hånd/selvstændigt.
Eleverne får således mulighed for at være kreative og
bruge deres faglige viden
og samarbejde.
Som afslutning på arbejdet
med opgaverne mødes
klasserne for at konkurrere
om, hvilke klasser der har
fundet de bedste løsninger
på opgaverne.
Endelig skal forløbet efterbehandles, hvor klasserne
arbejder videre med relevante fagområder
Kilde: naturfagsmaraton.dk

6

1.

Længdeskydning med hjemmelavet
raket - en delopgave, hvor 6.a og 6.b
tog sig af første og anden pladsen begge med skud på omkring 12 m - en
afstand som ingen af de andre skoler
var i nærheden af !

Opgaverne
til naturfagsmaraton
Golfkugletæller og sorteringsmaskine. På billedet ses 5.bs model, som
efter meget tæt løb med 5.as model
måtte nøjes med en samlet andenplads.

Den elektromagnetiske kran
• I skal lave jeres egen elektromagnet, som skal kunne
løfte så mange små genstande over i spand som muligt inden for 3 minutter.
• Bagefter skal I løfte clips over på en rundstok. Det
gælder om at samle flest clips på 3 minutter.
2. Klasseopgaven.
• Stafet om blandede naturfagstemaer, hvor hele klassen deltager.
3. Hold på varmen
• I skal lave 3 forskellige kasser (max 20 x 20 x 20 cm),
som skal isoleres med hhv. et kendt isoleringsmateriale, et naturmateriale og et genbrugsmateriale. På
konkurrencedagen placeres en dåse med tilhørende
pærer og termometer i kasserne - og kassens evne til
at holde på varmen vurderes efter 35 minutter.
4. Logbogen
• Undervejs i forløbet, har eleverne haft mulighed for
at føre logbog. På konkurrencedagen vurderes disse.
5. Luftmodstand
• I skal opfinde noget som kan monteres på en toiletrulle og som kan køre ned af en line, som hælder 45°.
Den ene opfindelse skal køre så langsomt som muligt ned af snoren - den anden så hurtigt som muligt.
Derudover en ukendt opgave, som løses på dagen.
6. Den naturvidenskabelige arbejdsmetode
• Stafet om den naturvidenskabelige metode, hvor
hele klassen deltager.
7. Observation og kendetegn
• I skal på forhånd have øvet jer i at finde særlige kendetegn blandt blomster, fugle, fisk m.m.
• På dagen skal i samstille dyr, figurer m.m. som I ser på
plancher og powerpoints med de samme ting i følekasser.
8. Raketten
• Længde og præcisionsskydning med hjemmelavet
raket, hvor I kun må bruge trykluft, som I selv laver.
9. Sten
• Skelne 9 kendte stenarter fra hinanden i følekasser
• Demonstrere viden om de 9 stenarter.
10. Træk med sytråd
• Udvikle et apparat, som vha. en sytråd kan trække et
skateboard hen ad et gulv med 15 kg så hurtigt som
mulig m.m.
11. Tæl golfbolde
• I skal lave en maskine, som kan tælle golfbolde fra en
spand, som indeholder golfbolde blandet med hhv.
glaskugler og bordtennisbolde.
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Fine placeringer ved naturfagsmaraton
Som førstegangsdeltager i naturfagsmaraton kan såvel elever som lærere være godt tilfredse med
de resultater, som blev opnået ved den afsluttende dyst skolerne imellem.
Torsdag den 21. marts var 6.a og 6.b blandt
de i alt 18 klasser, som deltog i konkurrencen.
I en meget tæt konkurrence opnåede 6.b en
placering som en samlet nummer seks, mens
6.a sluttede som nummer ti.

verne. Der er positivt blevet fokuseret på at få
ting til at virke - og i mindre grad blevet brugt
tid på at blive klogere på de mere teoretiske
opgaver.

Fredag den 22. marts var det så 5. klassernes
tur. Her deltog i alt 11 klasser.
Hvor mange klasser dagen før havde svar på
alle opgaver, var der nu flere klasser, som havde en eller opgaver, som ikke var løst. For Vemmelev Skoles femte klasser betød det, at med
en god indsats, så var der langt større chance
for at blive godt placeret i den samlede stilling.
- Og netop en god indsats var, hvad begge
klasser leverede.

Ser man nærmere på de forskellige opgaver er
det værd at bemærke, at 6.b vinder konkurrencerne ”Hold på varmen” og ”Luftmodstand” og
bliver nr. 2 i ”Raketten” og ”Tæl golfbolde”.
Ligeledes er det værd at bemærke, at 6.a vandt
konkurrencen ”Den elektromagnetiske kran”
og at klassen blev nr. 4 i henholdsvis ”Raketten” og ”Tæl golfbolde” samt nr. 6 i opgaven
”Sten”.

Endelig skal det nævnes, at ingen af klasserne
havde løst opgaven ”Træk med sytråd”, hvilket
desværre fik den konsekvens, at det var umuligt at slutte i top 3.
Klassernes flotte resultater i de overvejende
praktiske opgaver giver et meget godt billede
af, hvordan eleverne har arbejdet med opga-
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5.a vandt opgaverne ”Raketten”, ”Tæl golfbolde” og ”Sten” og fik en andenplads i ”Luftmodstand”. Disse superresultater medvirkede til, at
5.a sluttede på en samlet andenplads !!!
5.b vandt opgaven ”Hold på varmen” og ”Raketten” (sluttede med samme pointtal som 5.a).
Desuden blev klassen nr. to i ”Tæl golfbolde”.
Samlet set sluttede 5.b på en flot fjerdeplads.

Min fremtid
7. klasserne har i uge 10 og 11 arbejdet
med ”Min fremtid” som projektemne.
Eleverne har skulle brainstorme i forhold til deres
fremtidsdrømme og sætte sig detaljeret ind i,
hvordan ungdomsuddannelsen og den videre
uddannelse for deres drømmejob er bygget op.
Formålet med projektet var nemlig, at eleverne
skulle holde en uddannelsesmesse, hvor 5. og 6.
klasse kunne komme og høre om de forskellige
uddannelser og senere på eftermiddagen skulle
forældrene så komme. Hertil havde mange af
eleverne lavet en Prezi præsentation, udstillinger
og stikordskort til brug for formidlingen af
dette.

Der var et stort fremmøde af forældre til
uddannelsesmessen, som alle deltog aktiv og
spørgende til de små erhvervsfolk og deres stande.
Eleverne udviste en klar tilfredshed med det
arbejde de kunne præsentere og ikke mindst
overfor den store interesse der var fra forældrene.
Her er nogle videoklip fra messen.
http://bambuser.com/v/3439711
http://bambuser.com/v/3439713
http://bambuser.com/v/3439717
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Traditionen tro...

bliver der hvert år holdt et par skolekoncerter.

Denne gang var det mellemtrinnet,
der kunne nyde godt af Nanaza
Duo Percussion, som kom og spillede i 45 minutter. Koncerten tog
os med på en rundrejse rundt i
verden. De spillede på marimba og
forskellige percussion instrumenter
og formåede at medrive publikum
med sjove indslag samtidig med at
de virkelig fik vist deres suveræne
beherskelse af de instrumenter de
undervejs anvendte.
De to musikere var et par være spasmagere. På
et tidspunkt spørges publikum, om hvordan et
nummer skal spilles. Forslag som på et ben, og
med bind for øjnene og hænderne på ryggen
opfyldes alle. Klik på billedet ovenover og se
hvordan ønsket om at spille som en kylling
efterleves !
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