Logg frå n Norra Idskä r
Datum: 11 september 2014
Elevloggare: Astrid Resare och Linnea Martinez
Lärarloggare: Bengt Wallin
Dagens ämnen: Navigation , båthantering, BiNk och matlagning
Väder: Strålande sol under dagen och dimma på kvällen

Elevlogg:
Tjenare!!!
Dagen började konstigt nog med frukost som Mbv:arna tillagade, mycket gott. Vår första lektion idag
var matlagning, medans några andra navigerade eller hade biologi. Under matlagningslektionen
städade vi alla kylskåp, lådor och skåp. Vi förberedde och serverade även lunchen som bestod av
gravad lax, rotfruktsgratäng, sallad och varm choklad. Efter lunchen spelade vi ett kortspel som gick
ut på att slå varandra ☺… Idag var det väldigt soligt och varmt så när vi tröttnade på kortspelet gick
de flesta i klassen och badade i det iskalla vattnet. Resten av klassen, ca 10 pers. kollade på ”Sagan
om ringen” i lekstugan där Freja och Carolin bor, som vanligt... Det var i alla fall jättehärligt, men
kallt att bada!!! Efter det hade vi biologilektion där vi undersökte ett nytt ekosystem i havet, vi
hittade en massa nya coola arter. Sedan artbestämde vi dem i klassrummet och jobbade vidare med
vår rapport ända tills middagen. Till middag åt vi hamburgare, vilket var en succé!:D Efter middagen
åkte några ut och nattnavigerade(vilket vi gjorde i Tisdags och det var suuupermysigt!!), medans
resten kämpade vidare med rapporterna. Vi hade biologi fram tills 21.30 då var alla jättetrötta och
flummiga och på något sätt så anmälde Astrid oss till att skriva loggen. Så nu sitter vi här och försöker
avsluta loggen innan Linda kommer tillbaks för hon vill sova nu.
Så goodnatt, sov gött. <3 ;)

Lärarlogg:
På förmiddagen fortsatte navigationsträningen med halva MbV 12 som skeppare. Den andra halvan
tränade bogsering av en båt med motorproblem som måste få hjälp att komma in till en brygga. ”

