På den siste skoledagen før påske, møtte barnetrinnet opp til en liten
påskemarkering i salen der den fine fortellingen om «Den egoistiske kjempen»
av Oscar Wilde ble fortalt.
8.klasse, som har mat&helse, hadde invitert u-trinnet til påskelunsj i nybygget,
og det var dekket til et flott langbord i vestibylen. All mat hadde 8.klasse lagd,
og det smakte veldig godt. Tusen takk for flinke elever!
I Gul- og Rødhuset var det ulike påskeaktiviteter før dagen ble rundet av kl 13.
For mange assosieres påske med sol, gåsunger, siste skiturer på fjellet og
lammestek, samt litt ekstra fridager. Men i likhet med jul, så er også påske en
av de kristne høytidene. Påske
(hebraisk «pesach», påskelam), er en av de store jødisk-kristne høytidene.
Den jødiske påsken er en gammeltestamentlig fest som feires til minne om
Israels utgang fra Egypt.
Den kristne påske feires til minne om Jesu innstiftelse av nattverden og hans
lidelse, død og oppstandelse. Etter den gregorianske kalender faller
påskedagen på første søndag etter første fullmåne, etter vårjevndøgn - det vil
si tidligst 22. mars og senest 25.april.
Fra klassene:
4.+5.klasse: Nå har vi avsluttet perioden i hjemstedslære, og har i løpet av de 3
siste ukene tegnet både rommet vårt, huset vårt, reiseveien vår, skolen vår og
masse annet. Perspektivtegninger har vi også prøvd oss på. Etter påske starter
vi opp med zoologi.
6. klasse: Blant bading og turer så har vi kommet til veis ende i historien om
trojanerkrigen. Det skal bli gøy å bli videre kjent med flere greske historier
etter påske. Ønsker alle en hjertelig god påskeferie!
7.klasse: Vi har nå avsluttet en 3-ukers periode i fysikk der vi har hatt både
akustikk og optikk. Det siste vi så på i forbindelse med optikken, var at farger
også går igjen i språket vårt: «Grønn av misunnelse, rød av opphisselse, av
kongelig blått blod» osv. Deretter studerte vi fenomenet optiske illusjoner.
8.klasse: Mandag 24.04 skal vi ha arbeidspraksis og gleder oss til det.
9.klasse: Takk for en flott samfunnsfagsperiode! God og velfortjent påskeferie
til dere! Kaja
Klassen skal ha arbeidsuke i uke 17 og ser fram til nye, spennende utfordringer
i disse dagene.

10.klasse: Snart drar vi på klassetur med «Hvite busser» til Tyskland, Tsjekkia
og Polen. Vi reiser 19.04 og blir borte i 10 dager.
«Pedagogisk hjørne»: Fysikk i 7.kl.
I steinerskolen finner det ikke sted noen virkelig fysikkundervisning de første
skoleårene. Men det foregår en forberedelse til fysikken, og den omfatter til å
begynne med hele naturfagsundervisningen. Den starter som et allment
forhold til naturen og til den ytre virkeligheten.
Viktig opp gjennom alle de første skoleårene er det å øve en beskrivelse av
hvordan den enkelte har utført et kunstnerisk arbeid, å øve gjenfortelling av
gårsdagens fortellerstoff, å øve en beskrivelse av hva som hendte på veien til
skolen eller på skoleturen. Periodene om ur-yrkene i 4.klasse, hjemstedslæren
og geografiundervisningen, den første zoologi i 5.klasse og den første botanikk
i 6.klasse, fører elevene sterkere ut i den ytre verden enn i andre perioder, og
avgir viktige steg mot en forberedelse til fysikken i 7.klasse.
Men også fortellerstoffet fra de ulike klassetrinnene: Eventyrene, legendene og
fablene, beretninger fra Det gamle testamente, norrøn mytologi og den første
historieundervisningen, gir en viktig bakgrunn for fysikkundervisningen. Den
indre verden som her blir framkalt i elevenes bevissthet, skaper bevegelighet
og fylde i den begrepsdannelsen som er viktig innenfor fysikkfaget.
Elevene gjør forsøk utfra en tredeling: Hva
har vi? Hva skjer? Konklusjon.
Her skriver de i virkeligheten en fagtekst,
der de kun skal skrive om det som de
har/ser og om hva de faktisk skjer, ikke
noe annet, ikke noe unødvendig fyllstoff i
form av forslitte ord som "saker og ting",
en "dings" o.l. Fakta, inn til beinet, til
kjernen!
Dette har elevene stor nytte av i bl.a
norskundervisningen, der de i stiler eller
særoppgaver skal formidle fakta og
sammenhenger på en knapp og konsis
måte.
FØRSTE SKOLEDAG OG SFO-DAG ETTER
FERIEN:
Tirsdag 18.04.17
Da er det også FAU-møte (17-18.30)
RIKTIG GOD PÅSKEFERIE TIL ALLE SAMMEN!

