
Så er vi i gang ... 
Her fortæller og beretter eleverne i Gul gruppe, om vores Fælleslejr, hvad 
pigerne og drengene leger i frikvartererne, hvad de laver i timerne og hvad 
der ellers sker og rører sig i gruppen. God læselyst:-) 

Fælleslejr 
Første dag på vores Fælleslejr var vi på workshop, og slog telte op. Det var mega 

hyggeligt at være sammen i familie grupperne. Om tirsdagen startede lejreren rigtigt. 
Vi har indmarch og workshop, og så skulle vi også sove der, det var hyggeligt. Da vi 
vågnede onsdag var det meget koldt, vi skulle op og have morgen mad. Vi fik boller 
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NORDDJURS FRISKOLE UGE 36

Nyt fra 
matematik 
I matematik lærer vi 
minus og med låne 
og uden låne. 

Nyt fra engelsk 
I engelsk laver vi 
folder om 
forskellige lande. 

Nyt fra værksted 
I billedkunst tegner 
og maler vi birke-
træer. Vi sætter 
m a l e r t a b e p å 
papiret, så vi ved, 
at der skal træet 
være. Og så skal 
vi tegne en sø på 
papiret og en vej 
og et lille hus. HUSK 

... at skrive inde på 
Viggo, når jeres barn er 
syg eller fraværende af 

anden grund.

1
LEKTIER 

Lektierne til den 
kommende uge kan I 

finde på Viggo.

2
ARRANGEMENTER 

Mandag i uge 39 skal vi 
en tur i biografen og se 

filmen Lammet. 
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det smagte godt. Så skulle vi på en ny workshop, det var sjovt. Da det blev aften skulle vi have aftensmad. Vi 
fik kyllingespyd. Efter maden var der disco-fest og da den var færdig skulle vi gøre os klar til at vi skulle i seng. 

Torsdag skulle vi pakke telte og vores ting sammen. Vi øvede også sang og samba til vores sambaoptog om 

fredagen. 

Sten-tik 
Pigerne leger sten-tik i frikvartererne. Det gælder om at være så mange på en sten som muligt på samme tid. 

Vi leger det hver dag og det er MEGA sjovt.  

Hulen 
Drengene har haft gang i en super sej hule. De har bygget, kæmpet om mælkekasser og leget med de 
søde drenge fra Bronze. 
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Dansk 

Vi har i dag lavet løbediktat - en hård og lidt 
anderledes måde at øve ord på. 
I dansk arbejder vi med ugeskema, hvor vi skal 
lave en hel masse feks. Fandango som vi skal 
læse på vores iPad. Vi skal også lave aktiv-dansk 
det er noget hvor vi smækker bogstaver med en 
fluesmækker. Vi øver også håndskriften i bogen 
daglig dosis Skrive bog. 
Vi er blevet færdige med vores  
MINI KUNST BOX 

Musik 
I musik spiller vi på instrumenter til en sang der 
hedder Sylvesters drøm. Nogle af drengene 
spiller på keyboard, andre spiller bas og der er 
et par stykker der spiller på trommer. Pigerne 
spiller på guitar. Vi har Søren og Stefan til 
musik. 

                                                                                                                                                    

Historie  
I historie taler vi om vores forfædre, hvad de 
arbejdede med, hvornår de blev født, hvad de 
lavede da de var små børn og hvad de lavede 
når de havde fri. Måske var de også med i 
verdens krigen. Vi har også fået lektier for, vi 
skal interviewe vores bedsteforældre og forældre 
om deres barndom. 

Engelsk 
I engelsk har vi om lande, hvor man i en lille 
gruppe, som skal skrive om landene på engelsk. 
Vi har Canada, Scotland, Indie, England, 
Australien, Liberia, USA og Botswana. Der en 
nogen apps vi bruger: fun stories, ABC Day.

GOD WEEKEND TIL 
ALLE 
KH. 
GUL OG ANETTE
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