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Friskole Bladet

Faguge

Mod det uendelige univers!
Børnene i fagugens anden dag bliver bl.a. undervist i astronaut træning.
Lavet af Mikkel, Jack og Lars.
Dag 2. blev sat i gang et oplæg af fire piger
fra 9. klasse. Eleverne fik hørt lidt om den
første månelanding. Fra nu af er det de fire
piger fra 9. klasse som står for morgensang i
denne uge. Eleverne gik derefter ud på deres
hold, hvor nogle af grupperne skulle høre om
forberedelse til at være astronaut.
Astronaut træning
Eleverne bliver sat ind i hvordan træningen
foregår som astronaut. Det er 8. klasse
eleverne- Birk, Louise, Kamilla og Simon som bl.a. fortæller om, hvilke fysiske og
psykiske krav man skal opfylde for at kunne
blive astronaut. F.eks. skal de igennem en
bip-test øvelse og igennem en forhindringsbane, hvor eleverne bliver presset til
grænsen i deres fysiske udeholdenhed. De
har også faglig undervisning, hvor de bliver
undervist i kravene til at blive astronaut.
Vi har spurgt eleverne fra holdet om,
hvordan det er at have faguge: -”Det er
meget sjov ind til videre” siger Jeanette
Ingerslev. ”jeg syntes, at det er et rigtigt
spændende emne, og jeg glæder mig til at
skulle være lærer næste år.”

Raketter
I en anden mere fysisk aktiv gruppe, som
består af Alex, Steven og Jesper, lærer
eleverne om de raketter, man sender op i
rummet. Derover skal de selv prøve at bygge
en raket drevet af overtryk og vand. Og
senere skal de ud og affyre deres små
projekter.
Det første bemandede rumskib i rummet,
hed Sputnik 2. Mandskabet bestod af hunden
Laika, som uheldigvis døde efter blot en uge
pga. af manglende ilt i rumskibet.
Også Josefine Frostholm synes, at det er
spændende at have faguge. ”Jeg synes, at det
nogle gange kan være godt med en
anderledes måde at lære på, så der ikke hele
tiden sker det samme”.
En meget spændende dag sluttes af med et
godt fremlæg omkring ulykken på rumfærgen
”Challenger”, lavet af Christina og Mette fra
9. klasse.

Astronaut fakta:
Vidste du?
For at kunne være astronaut, skal man have en
videregående uddannelse som fx: ingeniør eller
læge.
Vidste du?
Man skal være mellem 153 og 190cm for at kunne
gennemføre træningen som tager 4-5 år bare for at
forberede til en mission.

Kristoffer er udmattet efter at have klaret astronaut-banen.
Foto: Mikkel H.D

Dagens rum joke: Hvorfor tog Mickey Mouse ud til rummet? Svar: Han ledte efter Pluto!

