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Kom mai du skjønne
milde – men ikke alle har
tid til å nyte den flotte
mai måneden til fulle. Vi
er nå inne i innspurten
av dette skoleåret. De
eldste elevene er i gang
med heldagsprøver og
forberedelser til både
skriftlig og muntlig
eksamen. Russen har fått
på seg russedressene
– noe de yngste elevene
synes er stor stas.
Også i denne utgaven av
Skolenytt har valgfagsgruppa, Medier og informasjon – 8. og 9. klasse
hatt en finger på.
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IDRETTSDAGEN

I strålende sol ble dagen som vanlig en suksess! På det herlige anlegget i
Torrevieja ble det tirsdag 08.04.14 satt mange personlige rekorder.
Side 2

Ut på tur, aldri sur!
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Nå har vi kommet tilbake til skolen
etter en fin påske ferie med Spanias
nydelig vær, så vi valgte å se hva
andre hadde gjort for for å feire
påsken.

Hvordan har du
feiret påsken?

Ingenting å si på innsatsen!

Lise på kontoret

– Jeg feiret med familien og var på
påsketurer.

Idrettsdagen
AV EINAR LERHEIM

I strålende sol ble dagen som
vanlig en suksess!
På det herlige anlegget i Torrevieja
ble det tirsdag 08.04.14 satt mange
personlige rekorder.
De sporty elevene fikk vist fram at
de kunne løpe fort, hoppe høyt og
langt, samt kaste og støte små
baller og tunge kuler.

Nancy Øvrehus

– Jeg feiret konfirmasjonen til min
sønn Pauli og pusset opp huset.
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I løpet av dagen var det nok av
kappestrider mellom elevene,
samarbeid og støtte ble vist på alle
poster og fra alle trinn.
Resultatene fra øvelsene blir med i
VM i friidrett for utenlandsskolene.
Tør vi tippe at DNSR igjen vil
gjøre seg gjeldende på medaljeplassene? Tusen takk for super
innsats, folkens!
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Hvordan har du
feiret påsken?

Anita Utheim

– Feiret med besøk fra Norge og
var i begravelsen til faren min.

Ut på tur, aldri sur!

7. trinnet har vært på markedstur i Guardamar! Etter oppgavejobbing og
shopping, fant vi en churreria med deilige churros! Vi fikk også tid til litt
fysisk aktivitet på stranda! Viva la playa!

Joakim Hoel

– Jeg slappet av med venner og
familie.

Caroline Amble

Blide jenter på tur i Guardemar.

– Jeg malte påske egg.
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Årets konfirmanter fra DNSR
Palmesøndag var det konfirmasjon
under en blå himmel i Sjømannskirken i Torrevieja. Ti flotte konfirmanter fra 9. klasse var samlet
med familie og venner til den
høytidelige dagen.
Sammen med sjømannspresten,
kapellanen og ungdomsarbeideren
fra kirken, stilte de villig opp til
posering etter gudstjenesten.

Påskeverksted
på barnetrinnet
AV MERETHE OPSANGER

Fredag 11. april hadde elevene
fra 1.–7. klasse det årlige påskeverkstedet. Alle ble delt inn i
alders- blandet grupper, og i alt
var det fire stasjoner med ulike
aktiviteter ute og inne. Det ble
produsert masse pent som
elevene kunne ta med seg hjem
og pynte til påsken. Det ble malt
på glass, laget kyllinger i stål og
påskeharer av doruller. Hver
gruppe laget sitt tessileringsbilde
som nå henger til utstilling i
hovedbygget. I tillegg til formingsaktiviteter var det en
uteaktivitet i parken. Her var det

om å gjøre å finne egg med ulike
bokstaver og sette disse sammen
til ord.
Til lunsj ble det ordnet langbord
ute med god hjelp fra flere foreldre. De sørget for borddekking,
brød og servering av mat og
drikke til alle sammen.
Alle elever hadde gitt et bidrag til
lunsjen slik at det var masse godt
å spise og drikke i felleslunsjen.
Stemningen var flott igjennom
hele dagen og alle var fornøyd
med at de kunne innlede påskeferien på en slik hyggelig måte.
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Tips for «skippertakere»
Mai har ankommet, og er alt annet en
skjønn og mild når du begynner å innse at
eksamensforberedelsene burde begynt litt
tidligere – og eksamen er faretruende nær.
At du ikke er alene om å føle det slik er en
mager trøst, men kanskje kan disse tipsene
til eksamensforberedelser være til hjelp.
– Repetisjonshefter. Har du vært sløv med
lesingen frem til nå, må du bare innse at
det er for sent å rekke å lese alt pensum.
Nå må du satse på konsentrert kunnskap,
ofte finner du en oppsummering etter
hvert kapittel.
– Se over notater fra siste semester. Har
noen temaer fått større fokus enn andre?
Hvilke temaer har nesten ikke blitt nevnt?
– Delta i den siste undervisningen. Selv om
du er stresset over alt du må lese, bør du
ikke skulke den siste undervisningen. Følg
nøye med, hva legges det vekt på her?
Hva nevnes ikke?
– Bruk memo. Med memoreringsteknikken
memo kan du lære deg å huske imponerende mengder med informasjon på kort
tid. Spesielt nyttig når du har puggestoff
som årstall, teorier, lister og lignende som
skal huskes. Lett å lære, lett å bruke, og
garantert til god hjelp!
– Finn gamle eksamensoppgaver og forsøk
å besvar dem. Dette er god trening, og det
hender ikke rent sjelden at de samme
temaene går igjen.
– Snakk med tidligere elever. Disse kan
kanskje gi deg noen nyttige og tidsbesparende tips.
– Skaff deg oversikt. Lag en leseplan, list
opp temaene du må gjennom, og fordel
de utover dagene du har igjen til eksamen. Lag deg konkrete mål for hva som
skal gjennomføres, kryss ut på listen og gi
deg selv et klapp på skuldra for hvert
punkt du er ferdig med.
– Lær bort til andre. Forsøk å lære bort
eller fortelle noen hva du har lest og lært.

På den måten sitter kunnskapen mye
bedre. Bruk gjerne en medstudent, da
kan dere mens dere lærer bort, også lære
noe nyttig av hverandre.
– Les med medelever. Diskusjonsgrupper og
eksamenslesing sammen med medelever
kan være god hjelp. Kanskje kan dere
fordele kapitler mellom dere, brife
hverandre på hva dere har lest, og på den
måten korte ned på hva hver og en må
lese.
– Avslutt i rett tid. Sitt ikke til langt på natt
dagen før selve dagen. Hodet trenger å
fordøye kunnskapen. De siste timene med
nilesing kan bare gjøre deg mer forvirret,
mer stresset, og ikke minst trøtt og
uopplagt slik at du ikke orker prestere når
det virkelig gjelder. Koble av, gjør noe
hyggelig, og få deg en god natts søvn.
Lykke til!
Kilde: http://www.tautdanning.no

Eksamen
10. klasse
Torsdag 15. mai kl.09.00
får elevene i 10. klasse vite
hvilket fag de er trukket ut
til å ha skriftlig eksamen i.
Her kommer en oversikt
over hvilke dager som blir
brukt:
Mandag 19. mai:
Eksamen matematikk /
Forberedelse engelsk
Tirsdag 20. mai:
Eksamen engelsk
Onsdag 21. mai:
Forberedelse norsk
Torsdag 22. mai:
Eksamen norsk hovedmål
Fredag 23. mai:
Eksamen norsk sidemål

Eksamensdatoer videregående
våren 2014
Opplysning om trekkfag sentralgitt eksamen:
Torsdag 15. mai kl. 09.00
Mandag 19. mai: Eksamen – Spansk I
Tirsdag 20. mai: Eksamen – Spansk II,
Forberedelsesdag i Engelsk vg1 og
Medie og informasjonskunnskap vg3.
Onsdag 21. mai: Eksamen– Engelsk vg1,
Medie og informasjonskunnskap vg3.
Torsdag 22. mai: Forberedelsesdag i Markedsføring og ledelse.
Fredag 23. mai: Eksamen Markedsføring og ledelse vg3, 		
Eksamen matematikk 1P og 1T vg1.
Mandag 26. mai: Eksamen 2P og 2T vg2.
Tirsdag 27. mai: Eksamen Norsk sidemål vg3
Onsdag28. mai: Norsk hovedmål vg3
Fredag 30. mai: Forberedelsesdag Entrepenørskap og
bedriftsutvikling vg3
Mandag 2. juni: Eksamen Entrepenørskap og
bedriftsutvikling vg3
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«Hemmeligheten på
loftet»
I anledning Grunnlovsjubileet og 17. mai fremfører barnetrinnet ved DNSR
forestillingen «Hemmeligheten på loftet» på teatret i
Rojales tirsdag 13. mai.
Forestillingen er gratis og
både familie og venner er
hjertelig velkomne!

Grillfest torsdag 8. mai
Hjertelig velkommen fra kl. 15.00!
8. og 9. klasse ønsker på ny velkommen til grillfest på skolen. Da
arrangementet ble utsatt fra før påske, er det viktig at alle som
ønsker grillmat har bestilt på forhånd. Det skal være levert ut nye
lapper i alle klasser, og der det ikke har kommet beskjed om
endringer har vi beholdt den opprinnelige bestillingen. Håper at dette blir nok en hyggelig ettermiddag under sola.
Det vil bli salg av drikke, kaffe, kaker og is – hjertelig velkommen!
Hilsen 8. og 9. klasse

Tinestafetten 2014
Torsdag 15. mai er det duket for et av
årets høydepunkter, nemlig Tinestafetten
på DNSR.
Elever fra alle trinn er med og konkurrerer, og viser sportslig samhold i
en flott ramme for fysisk utfoldelse.
Hjertelig velkommen til foresatte,
familie og venner som vil heie på de
spreke elevene.
Arrangementet gjennomføres fra ca.
kl. 13.30 – 14.30.
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17. mai program 2014
08.30: Enkel frokostservering i Sjømannskirken, samt flaggheising og kransepålegging.
10.45: Oppmøte ved statuen Hombre del Mar på strandpromenaden i Torrevieja.
11.00: Toget starter fra strandpromenaden og går gjennom byens gater til Europaparken.
ca.11.45: Toget ankommer Europaparken. Der blir det salg av is, pølser og brød og
drikke. Det blir også loddsalg, underholdning ved elevene i 1.–7. klasse samt taler for
dagen.
14.00–16.30: Arrangement fortsetter i Sjømannskirken. Der blir det bl.a. taler, leker,
underholdning, salg av pølser og brød, kaker, brus og kaffe. Det blir også loddsalg med
mange fine premier og 10. klasse vil selge den flotte Årboka for 2013–2014.
Endelig program sendes med elevene.
17. mai er et imponerende dugnadsløft for FAU. Jeg henviser til skriv fra FAU
ang vaktlister og bidrag med premier og kaker.

7

Signy
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Fargelegg

VITSEKROKEN
AV JULIAN

En blondine på ferie i Australia ønsket å
kjøpe et par krokodillesko på et marked,
men ble snurt da skoselgeren ikke gikk med
på hennes forsøk for å prute ned prisen.
«Greit. Jeg drar og skaffer meg krokodillesko på egenhånd,» sier hun og drar avgårde.
På ettermiddagen da skoselgeren var på vei
hjem fra markedet la han merke til den
samme blondinen stående i myra til livet
me en rifle i hånda.

http://minstemme.no

Selgeren kaster seg ut av bilen og løper mot
blondinen idet han ser henne løfte rifla og
skyte. Før han når blondinen ser han henne
dra en død krokodille opp på land, der han
også ser to andre døde krokodiller.
Akkurat i det han når bort til henne og
skal spørre henne om hva hun driver med,
ruller blondinen krokodillen over på rygger
og utbryter, «Fillern! Denne er også barbeint!»

DAGENS «STRIPE»

AV KAJA
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