Logg från Torrseglingen 
Datum: 2015-09-07
Loggskrivare: Alva
Lärarloggskrivare: Linda
Väder: Soligt men en ganska kylig nordanvind med moln mot eftermiddagen. Temp 15°C.

Logg:
Hej alla glada personer hemma som läser vår logg!
Idag var det den sjätte dagen på vår resa och det är fortfarande lika roligt och spännande!
Dagen började med en gemensam frukost och sedan de små väder undersökningarna vi gör till
fysiken. Vi har även nu fått hyra cyklar från vandrarhemmet, som är riktigt uppskattade! Dem
har vi använt och cyklat runt i halva Grundsund. På förmiddagen hade vi en fysiklektion fortsättning av väder och olika krafter på jorden, riktigt intressant! Sedan blev det jättegod
lunch - korvgryta och ris. På eftermiddagen har vi fått skriva på våra biologi rapporter i
vaktlagen. Sedan fri tid. Fritiden här spenderar vi med att cykla runt i den här fina staden,
bada, vår klass älskar att bada! Klättra i bergen är också populärt, och köpa godis på Ica
såklart! Vädret här idag har varit toppen, lite kyligt men alltid strålande solsken! Här på ön
sker även en tv-inspelning till tv-serien “Saltön”. Dem spelar in precis utanför vår lektionsal
så vi måste tyvärr vara tysta. Dock är lite spännande och kul! Det går runt några skådespelare
på bryggorna som man känner igen, även kamerapersoner. Vi måste hålla utkik på tv-skärmen
sedan!
Stora hälsningar Alva

Såhär kan det se ut när vi i vaktlagen ska handla mat till 30 pers. Här är vaktlag D :)

Den vackra kanalen längs Grundsund.

Lärarlogg:
Hej allesammans!
I dag har det varit en lugn dag med rapportskrivande och fysiklektioner. Mot eftermiddagen
var det dags för ytterligare ett vaktlag att göra sin säkerhetsövning, eleverna fick lära sig att
tyda naturen för att veta vilket håll väderstrecken är. Efter det fick de se om de hade rätt med
sin tydning av naturen, de skulle nämligen hitta en person som ”gått vilse”. De lyckades hitta
Björn med hjälp av solens position och klockan. Därefter blev det hamburgare med pommes.
Hälsningar Linda

