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Ting som skjer…
Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd
her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter:
Onsdag 29. februar: Karneval!
Torsdag 1. mars: Søknadsfrist for inntak til VGS i Norge (Gjelder 10.klasse.)
Torsdag 1. mars: Kveldsøkt VGS.
Mandag 5. mars: Temadag om mobbing for hele skolen.
Onsdag - fredag 7.-9. mars: ”Ungt entrepenørskap” – Messe i Norge for vg2 og
vg3—Lykke til !
Torsdag - fredag 8. – 9. mars: Konfirmasjonstur til London for 9.klasse.
Torsdag 15. mars: Idrettsdag for hele skolen på idrettsanlegget i Torrevieja.
Torsdag 29. mars: 9.klasse arrangerer grillfest.
Fredag 30. mars: Påskeverksted, og siste skoledag før påsken.
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Påskeferie: Første skoledag etter påskeferien er tirsdag 10.april.

Bingo
Onsdag 8. februar arrangerte
VG2 og VG3 bingo til innekt for
vår bedrift SoyDesign.
Det var godt oppmøte, god
stemning, mat og kaker!
Og sist, men ikke minst: Vi fikk
inn et godt beløp til å hjelpe
oss endelig begynne produksjonen av produktene våre!

Godt oppmøte!

DEN NORSKE SKOLEN
i ROJALES - CIUDAD
QUESADA
Telefon/fax
+34 966 719 684
+34 966 719 806
E-post:
Post@norskeskolen.com
Hjemmeside:
www.dnsr.no

Kine og Kamilla styrte trekningen på en strålende måte.
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Eksperiment i naturfag
Fredag 3.februar drev elevene i 6. og 7. klasse med eksperiment i naturfag. Målet var å
sjekke ut energi i vind gjennom å fly drager og overføringsenergi i strikkmotor
Drager

Elevene i sjette klasse hadde eksperiment med å sette sammen drager og prøve å få dem i lufta
takket være vindkraft. Vi hadde forskjellige typer drager og noen syntes de små fungerte
best, mens andre syntes de store var lettere å få i lufta. Den store var i følge elevene litt vanskeligere å sette sammen. Selv om det var litt dårlig oppdrift denne dagen, fikk vi noen drager
hele 30 meter opp i været. Vi gjorde eksperimentet i parken ved skolen og dessverre var det
noen drager som satte fast i trærne. Men heldigvis hadde vi Julian som kunne klatre opp i
trærne og hente ned drager (til enkelte voksnes, særlig Bente, bekymring …). Det var et vellykket eksperiment synes vi.
Båt med strikkmotor
Vi i sjuende klasse skulle lage båt av papp og feste strikkmotor bak. Det at vi brukte strikk som
vi ”trakk opp” med en pappropell bak, kalles overføringsenergi når vi slipper strikken og båten
beveger seg. Morten mente at hans båt var den som gikk raskest, men ikke alle i klassen er enig
i det … Noe av pappen var litt dårlig og ble svakt i vannet da det ble vått. Det var meget interessant å se hvordan overføringsenergi funket med strikkmotor.

Hilsen fra oss i 6. – 7. klasse
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Helsestasjon og Ragnhild besøkte 9 og 10 klasse.
Helsestasjonen informerte om arbeidet de gjør og at det var ønskelig med mer besøk av elever,
spesielt på tirsdager. Hangout blir hyppig brukt, noe som er et godt tegn på at helsestasjonen
er viktig for ungdommen. Videre så drøftet vi sammen med 9. klasse om dette med seksualitet.
Emner som blant annet seksuell orientering, prevensjon, følelser, respekt, valg, konsekvenser
ble drøftet ivrig mellom elevene. I 10. klasse ble det gode samtaler om temaet helse og livsstil.
Det ble tatt opp temaer som blant annet kosthold, sex, alkohol, rus og andre emner.
Det var felles enighet om at vi ønsket Ragnhild tilbake til flere gode samtaler.

Yrkesmessa
Fredag hadde vi yrkesmesse på skolen. På forhånd hadde vi valgt oss et yrke hver. Dette yrket hadde vi jobbet med ei stund. Vi hadde også laget plakater med informasjon og bilder om
dette yrket. Først var vi i 6. og 7. klasse og presenterte yrkene vår. Så gikk vi rundt i hallen og
spurte de voksne om deres yrker. Vi spurte også elevene fra 10. klasse og VGS som hadde informasjon om ulike skoler, studieretninger, forsvaret, lånekassa og mye annet spennende. Dette
var en litt annerledes måte å lære på som vi likte godt. :-)
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Yrkesmessa 2012
Fredag 10.02.12 var det nok en gang duket for yrkesmesse har på skolen. Arrangementet er et
samarbeid mellom foresatte og elever fra ungdomsskolen og videregående skole.
8. og 9. klasse er også inne hos 6. og 7. klasse og orienterer om ulike yrker.
10. klasse har fordypet seg i ulike programområder i faget utdanningsvalg, og vgs har jobbet
med ulike emner som Lånekassen, jobbintervju, cv, utenlandsstudier, folkehøyskoler og studier i
forsvaret.
Hele hallen sydet av aktivitet i drøye to timer etter lunsj, og det var mange gode opplysninger å
hente fra yrkeserfaringer og arbeidet med utdanning som både voksne og elever hadde utført.
Vi takker alle foresatte spesielt for oppmøtet, og ønsker velkommen tilbake ved flere anledninger.
Her følger en liten bildekavalkade fra dagen:
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Forsøk i 4. og 5. klasse onsdag 8. februar.

Vi i 4-5 hadde forsøk i naturfag på onsdag den 8. februar!
Vi hadde forsøk på rene stoff. Vi blandet de rene stoffene med vann.
På det andre forsøket varmet/brente vi dem.
1.Forsøk: vi ble kjent med stoffene: sukker, salt, natron, maismel.
Vi så gjennom et forstørrelsesglass og studerte det vi så. Etter på gnidde vi stoffet mot papir,
og hørte etter om det kom en lyd. De fleste stoffene hadde gnistre lyd. Etterpå følte og tok vi
på stoffene, noen var harde, myke og ruglete. Vi smakte på stoffene, men Rebekka fortalte oss
at vi skulle smake forsiktig, og vi fant ut hvorfor, natron smakte litt som fisk. Sukker smakte
selvfølgelig søtt, salt var salt, maismel smakte kvalmt og mel.
Vi skulle egentlig lukte, men ingen av stoffene hadde lukt.
Vi brukte rett og slett ALLE sansene våre! 
2.Forsøk: her blandet vi stoffer med vann. Vi hadde hypoteser om hva som skulle skje.
Salt: det synker og blander seg. sukker: går i oppløsning. Natron synker. Nyco: begynte og boble
som brus men det smakte ikke i NÆRHETEN av brus!! matolje: matoljen skilte seg UANSETT
hvor mye vi prøvde og blande dem sammen ville de ikke (uvenner)! Maismel blander seg ordentlig (GODE venner)! 
3.Forsøk: vi brant stoffene via aluminiumsfolie som vi lagde skål av. Vi holdt det ovenfor et
telys. Vi brukte fire sanser! Sukkeret: smelter (det er hva du bruker til pepperkake huset ditt
) det ble brunt. salt: det luktet svidd men ikke noe merker! Natron: ikke noe det holdt seg
fint. Maismel hos noen skjedde ikke noe ble litt brun men hos andre ble det svidd og lignet på en
pannekake.
4. og 5. klassen hadde det gøy i løpet av de to timene vi holdt på .
Skrevet av Andrea Lindal (5.) og Andrea w. Aashagen (5.)

