Svaneke d.4. februar – 2022

Fredagsbrev uge 5
En fantastisk uge, hvor de tre F’er på skolen med tid til
fordybning, fortælling og forundring har været ganske
givende for alle. En uge som lægger op til mere og ønsker om flere af denne slags i hverdagen.

Viceborgmester Morten Riis holdt tale for klassen og
deres fællesprojekt.

FORDYBELSE, FORTÆLLING OG FORUNDRING

2.a er helt elektriske med skrald, og her tænker du måske på skrald, der selv finder vej til afdelingen ved siden
af småt brændbart på genbrugsstationen. Det handler
om alt det, der er inde i fx en radio, fjernstyret bil, mobiltelefon osv. 😊 Hvor bliver det af, og hvad kan det
bruges til?

0.a har vendt det sunde med det usunde og holdt kroppens ønsker op mod madpyramidens anbefalinger –
Mindst af de i toppen og mest af det fra bunden 😊
1.a blev sendt afsted på utrolig galaktisk rejse i Jakob
Martin Strids univers, hvor kompasset aldrig lyver om
retningen. Gad vide om elefanten Sebastian og hans
katteved Mitcho kan navigere sig frem til den mystiske
ø? En fortælling om venskaber er forskellige og hvad vil
det sige at være en god ven. Hvad vil det sige at være
modig? Og hvad vil det sige at være bange? Alt det
kommer Jakob M. Strid omkring med personerne; professor Glykose, JB, viceborgmester Kvist, den grumme
piratkaptajn og Ulysses Karlsen. 😉

3.a skaber deres egen by med navnet Talkøbing, hvor
de har skulle prioritere, hvad der er vigtigst af have i en
by. Svaret er ganske enkel for en svanekebo: en iscafe,
bodega og kaffebar ved vandet. Vi glæder os til at byde
jer velkommen. 😊
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4.a har skiftet det danske sprog ud med engelsk. Her
har de udarbejdet fagbøger på engelsk ud fra egne interesser. Biblioteket glæder sig. 😊

indre kerne til jordens skorpe. Lithosfærens kontinental- og oceanbundsplader er her i konstant er bevægelse, hvor jordskælv, tsunamier og vulkanudbrud vidner løbende om dette, noget som vi kun ganske sjældent får lov til at mærke på vores breddegrad, men kan
opleve fra mediernes globaliserede samarbejde😊

5.a og 6.a er på scenen med den forberedelserne til
den kommende teaterforestilling i uge 14 med gennemspilning i orkesteret, opsætning hos sceneteknikere, de kreative designere og skuespillernes replikker,
sange og den sirlige koreografi. Det bliver så godt 😊

BÆNKEN

7.a indtog ugen med ord. Først med engelsk, derefter
tysk, og sidste men ikke mindst vores moders stemme,
”Dig elsker jeg”, hvor nyhedsformidlingen zoomede ind
på intentionen bag budskaber, og hvordan de bliver afsendt og modtaget, på journalisten og læseren. 😉
8.a er i 1.2.3 Aktion. Filmfestival med stemning af Côte
d'Azur og de gyldne palmer i sigte skærpes opmærksomheden hos både instruktøren, skuespillerne, kamera- og lydmændene(personernes) engagement.
Snart ruller den røde løber ud og lader sig indtage og
lærredet lyses op med glæde, oplevelse og begejstring😉

I dag fredag står den på indvielse af 7.a’s projekt Bænken, som blev sat sammen i efteråret i samarbejd med
Thomas Uhrskov og TV2. Vi er stolte af, at bænken nu
står klar til glade forbipasserende. Bænken er placeret
ved siden af kommunens opsatte cykelhus på vej ind til
fra Svaneke fra Grisby. Her kan man sidde og nyde udsigten over landskabet, boldbanen og Svaneke Friskole.

I ønskes en rigtig god weekend
Mange hilsner
Allan og Thomas

9.a er ude, over og under. Seismologen og geologen
har i deres sammenstød i ugen fået syn for pladetektonikkens påvirkninger af Jordens bevægelser fra den

