Logg frå n Alva
Datum: 13/03-2017
Elevloggare: Anders Svensson
Personalloggare: Matematiska Catharina
Position: Marina Lanzarote i Arrecife
Planerat datum för att segla vidare: Onsdag eller torsdag
Beräknad ankomst till nästa hamn: El Hierro söndag den 19 mars
Väder: Växlande molnighet och frisk nordlig vind.

Elevlogg:
Tja tja loggen, Anders här! Idag kom vi äntligen fram till Kanarieöarna, mer specifikt Arrecife. Som
alltid känns det skönt att komma in till land då det obönhörliga gungandet slutar vilket botar sjösjuka
såväl som underlättar sömnen, att sova i 45 grader är inget vidare. Att vi anlände en dag tidigare var
därför någonting som välkomnades av så gott som alla ombord. Tyvärr hann det flyga några
kaffekoppar på morgonen innan vi hann lägga till. Efter tilläggningen så var det dags för den
sedvanliga rent-skeppstädningen. Tack vare motivering i form av WI-FI och fräscha duschar på land så
gick städningen relativt snabbt och till lunchen var alla områden så gott som färdiga. Efter städningen
fick vi alla som vanligt gå iland för att njuta av vad Arrecife hade att erbjuda. WI-Fi är fortfarande en
all-time-favorite men att kunna duscha iland och inte i en trång och ångfylld dusch på Älva var något
som de flesta passade på att avnjuta. Att stilla sockersuget med lite glass eller nytt godis hamnar
också som alltid högt upp på agendan. Dock är aldrig verkligheten lång borta och trots att det låter
som en semester börjar matematikprovet att närma sig och imorgon är det en muntlig redovisning
med tillhörande inlämning. Därför har en betydande del av klassen passat på att förbereda sina
math-science-brains för just det. Senare på kvällen passade delar av klassen på att äta iland då
tillfället gavs. Att lämna båten för att äta är verkligen något speciellt och ger oss på resan möjlighet
att uppleva den lokala maten eller bara en pizza om man föredrar det. Men såhär i Spanien är
kanske tapas att föredra. Nu när solen börjar gå ner har några få dragit sig tillbaka för att ta det lugnt
och kolla lite extra på matten. Ha det så härligt där hemma nu!

Personallogg:
Efter ett dygns gungeligung så ligger Älva tryggt till kaj. Nattens vågor var så höga att de till och med
sköljde över styrhytten. (Nej, Catharina, nu skarvar du allt! / kaptens anm.) Nu sitter många elever
och pluggar matte inför muntlig redovisning på tisdag och skriftligt prov på onsdag.
Som alla vet så är det pi-dagen på tisdag, så här kommer lite information om pi
Albert Einstein är född den 14 mars
12411000000000 så många decimaler har en dator räknat ut. Skulle du räkna en decimal i sekunden
så skulle det ta 40 000 år. Så det är bara att börja.
Här kommer en liten minnesramsa så att du kan lära dig 29 decimaler på pi. Lycka till

Ack, o fasa, pi numer förringas
Ty skolan låter vara adept itvingas
Räknelära medelst räknedosa
Också ges tilltron till tabell en dyster kossa
Nej, låt istället dem nu tokpoem bebringas

Nu är snart dags för mig att lämna Älva med dess fantastiska besättning och klassen Mb14b.
Tack allihopa för att just jag fick vara med på resan
Mattenörden Catharina

