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Faguge

Affaldsdag
Det er sidste dag i fagugen, og pigerne fra 9. klasse underviser eleverne i affald.
Lavet af: Mikkel, Jack og Lars
I dag handler det om affald, fordi at det er
skolernes affaldsdag. Men først vil Josephine,
Cille, Emilie og Thea, lave endnu et af deres
gode oplæg om rummet, hvor de regner med
at afslutte rum-fagugen med et ”Big bang”.
De skal i dag teste elevernes viden, med en
hjemmelavet quiz, om alt det de har lært i
denne uge.
9. klasse pigerne, Malene, Lena, Emma,
Pernille, Isabella, Mette og Christina har i
denne uge brugt deres tid på at planlægge en
fredagen som handler om affald. Eleverne
skulle rigtigt have været ud og samle affald,
men da det har sneet så meget på det sidste,
måtte 9. klasse finde på noget andet at lave
med dem. –”Vi skal lære eleverne om affald,
og derefter lave en quiz med dem. Hvis der
bliver tid til overs, skal vi også lave en lille
dans med dem”, siger Lena Jespersen,
9.klasse elev.

Her ser man de fire piger, som er i gang med at lave en quiz.
Foto: Mikkel H.D

Frank
Også skoleleder Frank Sørensen synes godt
om Fagugen: -”Fagugen er helt bestemt
noget som skal fortsætte på skolen, for det
kører helt vildt godt og vi får gode respons fra
forældre og børn.” siger han. –”8. og 9. klasse
har gjort det super godt, og det er flot at de
kunne klare det hele på egen hånd”, tilføjer
han også stolt.

Eleverne skal høre omkring hvilket affald man
kan genbruge og hvilket affald der er farligt at
håndtere. –”Vi håber at kunne lære eleverne
noget, som de kan have gavn af derhjemme”,
Tilføjer Lena.
Vidste du?
En gennemsnitlig dansker smider ca. 60kg
madaffald ud hvert år. Det er fx den sidste de
af kålhovedet eller gulerods toppen. Det er
ikke godt fordi, at det er bedre at bruge det
som kompost.

Alt i alt har det været en super god faguge,
og det har været super spændende at være
journalister. Vi vil gerne sige tak til alle de

Dagens skraldejoke: SP: Hvorfor står der 17 skraldemænd udenfor diskoteket? SV: Fordi man skal være 18
for og komme ind.
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elever og lærer vi har interviewet, og vi håber
i har fået noget godt at læse gennem ugen.
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