FREDAGSLAPPEN UKE 21 – STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

17.mai-markeringen er vel overstått, og vi må si oss fornøyde med både
barnetoget og det hyggelige arrangementet på skolen etterpå. Det er helt
fantastisk at mesteparten av maten og kakene var helt gratis! Og her var det
utrolig mange godsaker! En fin 17.mai-tale fikk vi også av Iselin, og stor takk til
henne for det. Vi må takke aller hjerteligst til alle de foreldrene som har stått
på for å gjøre arrangementet så flott! Vi sender også en stor takk til en farmor
som tok på seg å fikse opp skolefanen slik at den skulle se fin ut til den store
dagen. Tusen takk!

HVA SKJER?
Månedsfest

NÅR?
Tor 31.05
(11.20-)

FOR HVEM?
For skolen og evt foreldre som har
lyst til å se på.

Fra klassene: Hva holder vi på med denne uka i hovedfagsperiodene?
1.klasse
2.+3.klasse
4.klasse
5.+6.klasse
7.klasse

Vi lager kjepphester, og har til nå barker og pusset kjeppene sine, og
borret hull til hodet. Denne uka skal de sette på hodet og feste på
øyne/ører.
Biene er fortsatt i fokus også denne uka.
Har startet med hjemstedslære, og i dag tegnet vi skolen!
De har påbegynt sin botanikkperiode, og tar for seg elementene jord,
luft, vann og ild.
Vi har startet vår teateruke! Stykket vi setter opp heter «Trollmannen
og papegøyen», og er skrevet av Jørgen Faye Borgen. Roller er delt ut
og vi bruker hovedfagstimene med diksjonsøvelser, her en liten
smakebit:






Fem flate flyndrer på ett flatt fat.
Byens beste baker Bjørn Brun, baker bare brune brente
berlinerboller.
Hadde jeg hatt den hatten jeg hadde hatt, så hadde jeg hatt
en hatt jeg òg!
Laksefisker, torskefisker.
Takpapp, veggpapp, papp og papir.

Timene brukes også til teatersport og øving av selve manus.
8.+9.klasse
10.klasse

Siste uke med norsk, der de bl.a hører om de «fire store».
Siste uke med kjemi.

Nå i disse forsommertider der flere og flere blomster dukker opp, passer det nå å ta
med diktet «Løvetannen« av Inger Hagerup:

Det står en liten løvetann
blant andre løvetenner
i bakken på et åkerland
og blomstrer så den brenner.

Den har slått ut sitt gule hår
på toppen av seg selv.
For av en bustet knopp i går
er det blitt blomst i kveld.

Nå er den sterk og stri og vill,
en riktig løvetann,
og strekker kry sin lille ild
mot solens kjempebrann.

Hvor stolt og gladelig den gror!
Men like nedenfor står en sørgmodig eldre bror
og feller hvite hår.

Slik, venner, farer livet med
all verdens løvetenner.
Først blir de ild, så blir de sne,
og siden gamle menner.

