”Julemanden tænkte og tænkte. Han vidste
ikke hvad han skulle gøre. Han havde brug
for en meget klog nisses hjælp”.

”Efter vi havde vundet regionsfinalen på
Borholm, skulle vi til den skandinaviske finale i Roskilde. Da vi kom til Roskilde…”

Deltag i Elevrådets spændende julekonkurrence, hvor du kan vinde en præmie til hele
din klasse.
Læs mere på side 6 i avisen

Læs hele juleeventyret Et stjerneskud på
side 2 i avisen

Læs om 6.a’s oplevelse af at deltage i First
Lego League på side 5 i avisen

PARADIS TIDENDE
En avis produceret af Elevrådet på Paradisbakkeskolen, Nexø

Af Sally Kristiansen & Marie Bjerregaard,
4.b

Udgivelsesdato: 17. december 2019

Til juleafslutningen på fredag den 20. december er 4.a og 4.b klar til at vise deres
krybbespil i Nexø Kirke. Vi har øvet os
meget og er meget spændte på at optræde for jer alle sammen. 4.a spiller kl.
9:00 for 0.-5. klasse og 4.b spiller kl. 10:45
for 6.-9. klasse. Et krybbespil handler om
Jesus fødsel.
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I 4.a spilles hovedrollerne af Silke som
spiller Maria og Marius som spiller Josef.
I 4.b spiller Silke Maria og Hugo spiller Josef. Vi håber I glæder jer til at se vores optræden.

Af Noomi Sejer, 8.b

Nær juletid for rigtig, rigtig længe siden,
stod sneen så højt at det var svært at
komme ud ad døren. Det så ud til at blive
en herlig jul. Oppe på Grønland sad julemanden i sin bløde lænestol, mens han
kiggede på den dalende sne, ud gennem
den frostklædte rude.
Der er dog intet så skønt som en ordentlig omgang sne til jul, tænkte julemanden. Da alt lys var lukket og slukket, lå
Grønland endnu stille hen. Men hvad ingen vidste var, at der langt ude på den
kolde slette var et kæmpe mørk skikkelse
og en frygtelig storm på vej.
Den næste morgen blev julemanden
vækket ved lyden af én der råbte.
Hjælp, Hjælp! Rensdyrene flyver væk! Vi
må gøre noget!
Julemanden stod op af sengen, for at se
hvem det var der råbte. Det var en lille
nisse der stod for enden af trappen og
råbte.
Hvorfor råber du sådan, spurgte julemanden. Rensdyrene er jo vandt til at flyve
omkring.
Nej nej du forstår ikke. Kom med og se,
Sagde nissen.
Julemanden fulgte søvnigt med den lille
nisse, ned til rensdyrenes stald. Men før
de overhovedet havde nået at tage to
skridt uden for døren, blev de blæst om
kuld. Det var et frygteligt uvejr, himlen
var mørk, og sneen fløj til alle sider. Der
var ingen stald at se længere, og rigtigt
nok som nissen havde sagt, var alle rensdyrene lige ved at blæse væk.

Åh nej, hvad skal vi gøre, råbte julemanden. Vi må skynde os indenfor igen.
Så greb julemanden sin nisse under armen, og kæmpede sig ind ad døren igen.
julemanden tænkte og tænkte. Han vidste ikke hvad han skulle gøre. Han havde
brug for en meget klog nisses hjælp. Han
gennemsøgte hele juleland. Den samme
eftermiddag havde han fundet en gammel klog nisse, med et langt gråt skæg, og
en slidt hue.
Kan du svare på hvad der skyldes den
mørke himmel og den frygtelige storm?
Spurgte julemanden, den kloge nisse.
Ja tror jeg nok jeg kan svare på. Efter min
erfaring er det den afskylige snemand,
sagde nissen. Den er vandret hele vejen
fra Alaska, til Grønland, og det siges at
den sluger alt sne i sig, på sin vej.
Vi må standse ham inden det er for sent,
tænkte julemanden. Han takkede den
gamle nisse for hjælpen, og gav sig straks
til at indsamle en håndfuld friske, stærke
nisser, der kunne hjælpe med at bekæmpe den afskylige snemand. Da julemanden atter havde samlet de nisser han
skulle have med sig, var det blevet aften,
og for sent til at drage ud efter den afskylige snemand.
Ved daggry begav de sig afsted, ud for at
finde, og nedkæmpe den afskylige snemand. Vinden rasede stadig udenfor,
men det var ikke noget der ville holde julemanden og hans nisser fra, at fuldføre
deres mission. Det ville jo være forfærdeligt, hvis julen blev ødelagt. Det måtte
ikke ske. Imens julemanden gik i sine
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egne tanker, var pludselig en der råbte:
pas på! Julemanden kiggede ned, og så at
de alle sammen stod ved kanten af et
kæmpe stort hul. Det var omtrent lige så
dybt, som en nisse var høj og lige så bredt
som ti rensdyr på række.
Det må være et fodspor fra den afskylige
snemand, sagde en nisse.
Så må vi være på rette vej, sagde julemanden. Jeg hopper først ned, så kan I
andre følge mig.
Julemanden hoppede ned, efterfulgt at
sine nisser, og derefter kæmpede de sig
videre gennem den kolde sne. De havde
vandret i hvad der føltes som dage, passeret utallige fodspor, og stormen var
kun blevet værre. Det blæste så kraftig at
de næsten ikke kunne bevæge sig. De
kunne næsten ikke se noget, for alt den
sne. Men é ting kunne de se.
Det var en kæmpestor og meget høj skikkelse, med fødder så brede som ti rensdyr. Det var den afskylige snemand. Åh
nej, tænkte julemanden. Men før han nåede at tænke videre, løftede den afskyelige snemand sin kæmpe arm op i luften,
og kastede en snebold på størrelse med
et hus, ned på nisserne. Nisserne var fanget, og julemanden som var en gammel
tyk mand, kunne ikke kæmpe mod den
afskylige snemand helt alene. Derfor tog
julemanden sin fløjte op af lommen, for
at kalde på sine rensdyr. Men da gik det
op for ham det det ikke ville nytte, for
hans rensdyr kunne jo ikke flyve nogen
steder i det frygtelige uvejr.

Nu var der intet han kunne stille op. Julen
var ødelagt, og der ville ikke være nogen
gaver til alle de søde børn. Julemanden
kiggede op på himlen, og i det samme lyste et stjerneskud over de mørke skyer.
Et stjerneskud, tænkte julemanden. Jamen det betyder jo at man må ønske! Håbet var endelig vendt tilbage i julemanden. Han ønskede at julen ville blive reddet, og den afskylige snemand ville forsvinde.
Med ét sad julemanden igen hjemme i sin
bløde lænestol. Alle nisserne havde det
godt, og stormen var atter borte.

Paradisbakkeskolen
er en grøn skole
For tredje år i træk har Paradisbakkeskolen fået Grønt Flag, som giver skolen
en synlig grøn profil.

Af William Marker Hansen, 7.b & Carl
Egebjerg Pihl, 7.a

Julen var reddet, ligesom julemanden
havde ønsket sig. Og fra den dag af lovede julemanden sig selv, aldrig at gå ud
i en storm som denne igen.
Da mørket faldt på, og julemanden sad i
sin bløde lænestol, mens han kiggede på
den dalende sne, ud gennem den frostklædte rude, tænkte han på hvor julen
var blevet af, hvis han ikke havde set det
stjerneskud. Ja så var det ikke blevet en
glædelig jul.

I år har vi for tredje gang fået grønt flag,
som gives til skoler, der tager hånd om
naturen og miljøet og som er med til at
give vores skole en synlig grøn profil.
I den forbindelse har vi interviewet Kia
fra skolehaven, som udtaler:
’’Det som jeg synes er godt, det er de at
man ligesom fokuserer på sådan noget
med miljø og bæredygtighed og sådan
noget, og det der med at man hejser et
flag gør jo at hele skolen ved at vi arbejder med det, så det er jo sådan en måde
at synliggøre det på. Så det synes jeg er
godt, og så inde i det programmet Grønt
Flag ligger der en hel masse undervisningsmaterialer og idéer til hvad man kan
lave af udeundervisninger og altså også
bare almindelig undervisning.’’

Fordi vi er en grøn skole og fortsat gerne
vil være det, skal vi i klasserne især huske:

o Husk at samle dit og andres skrald
op, så det ikke ligger og flyder i naturen
o Sortér dit affald: Put skraldet i de
rigtige skraldespande i klasserne
og tøm det i de rigtig containere.
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Fire gode grunde til at
være Grønt Flag-skole
1. En ramme for undervisning
i miljø og bæredygtighed:
Der er mange opgaver, der
skal løses hver dag året
rundt på en skole. En af opgaverne er undervisning
i spørgsmål om miljø og
bæredygtighed.
2. Styrkelse af naturfagsundervisningen:
Grønt Flag er med til at
gøre eleverne interesserede
i naturfag. Eleverne arbejder med virkelige og aktuelle miljø- og bæredygtighedsspørgsmål og med,
hvordan vi skaber en bedre
verden. Eleverne opdager,
at de bliver værdsat for deres viden.
3. Skolen får en Grøn profil synlighed og fællesskab:
Det Grønne Flag på flagstangen er med til at give
skolen en synlig grøn profil.
Den grønne profil fortæller
om en institution, der til
hverdag selv tænker bæredygtigt og samtidig har indtænkt spørgsmål om miljø
og bæredygtighed i undervisningen.
4. Konkrete besparelser:
Grønt Flag Grøn Skole er
med til at skabe konkrete
besparelser på fx vand- og
energiforbruget. Ved at
sætte fokus på bedre udnyttelse af ressourcerne
kan skolen frigøre midler til
andre formål.

Kilde: http://www.groentflag.dk/indhold/groent-flag/hvorfor-groent-flag.aspx

Af Alma Marcussen & Gunhild Petersen, 4.a

Nummer 1:
Hvor bor julemanden,
når han er ude at
rejse?
Nummer 2:
Hvad er det, der
siger ”Oh, oh,
oh”?

Nummer 3:
Hvad hedder julemandens kone?

Nummer 4:
Hvad sker der med julegåsen, når den fryser?

Nummer 5:
Hvad sagde det ene
julelys til det andet?
Nummer 6:
Hvad sagde den ene
juleklokke til den anden?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

På ho-ho-hotel
Det er julemanden, der går baglæns
Marry Christmas
Den får gåsehud
Går du ud i aften?
Du ringer bare, hvis du keder dig 
Find svarene her:
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Her kan du læse om 6.a’s deltagelse og
oplevelse af First Lego League.
Af Freja Jensen & Rosa Ipsen, 6.a

I starten af forløbet var både 6.a og 6.b
sammen, for at finde ud af hvad det
egentlig gik ud på. Vi startede med at få
forklaret hvad det hele gik ud på og hvad
dommerne forventede af os. Vi startede
hele a-klassen sammen og hele b-klassen
sammen. Derefter blev vi delt op, dem
der blev robot-folkene, de blev delt fra de
andre og skulle fokusere på robot og programmeringen. Projektdelen lavede en
lang rapport og brugte tid på det. Vi fandt
på navnene til vores hold. Det blev Team
Ocean, Team High Fly og Team Better Together.
Inde på banen hvor vi skulle øve kørsler
blev der lidt uro over hvornår vi skulle
have pladsen og hvornår vi skulle køre
med vores robot. Team Better Together
var i b-klassen, mens Team Ocean og
Team High Fly var inde i a-klassen. Projektholdet var begyndt at lave modeller
til deres stande. De blev bygget med lego,
pap og pap kasser, der var også mange
som var i gang med at skrive. Det endte
med at det var Team High fly og Team
Better Together men better together
skulle med uden uanset hvad fordi de var
de eneste fra B klassen som konkurrerede. Team High Fly vandt regionsfinalen
og gik dermed videre til den skandinaviske konkurrence.

Efter vi havde vundet regionsfinalen på
Borholm, skulle vi til den skandinaviske finale i Roskilde. Vi glædede os meget. Da
vi kom til Roskilde satte vi vores stand op,
øvede vores robotkørsel og spiste fælles
aftensmad med de andre hold.
Vi stod tidligt op om lørdagen, fordi det
var der vi skulle konkurrere og fremlægge. Først kørte vi en robotkørsel hvor
vi fik 335 point, bagefter skulle vi fremlægge teknikdelen, som gik godt. Vi kørte
endnu en robotkørsel hvor vi fik 310 point. Bagefter skulle vi fremlægge kerneværdier, lige bagefter skulle vi ind i et
rum og fremlægge vores projektdel.

- Madskolen
- Overbygningens projektuger
- Demokratiskolen
- Og en masse andet

Rigtig glædelig jul til alle fra
Elevrådet

Vi sluttede med en robotkørsel hvor vi fik
320 point. I robotkørslen kom vi på en 23.
plads ud af 50 hold. Vi vandt desværre
ikke nogle priser men det havde vi heller
ikke regnet med. Til gengæld havde vi
vundet hele oplevelsen. Om søndagen
tog vi hjem efter en god tur.
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På onsdag den 18. december er der julekuglejagt på skolen i 10pausen.
Det er en konkurrence, hvor der bliver gemt tre julekugler – en i
indskolingssalen, en omkring pusterummet på mellemtrinsgangen
og en på udskolingsgangen ved hovedindgangen.
Når klokken ringer til 10-pause, må du lede efter julekuglen i din
egen afdeling. De tre elever, der finder julekuglerne, vinder en
præmie til hele deres klasse.
Hvis du finder julekuglen, afleverer du den til Sandra, som står ved
kontorgangen.
Når konkurrencen er slut, skal indskolings- og mellemtrinseleverne
gå ud og holde frikvarter, som de plejer.

GLÆDELIG JUL OG GOD
JULEKUGLEJAGT
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