Ersnässkolan har valt ett djur tema på artikeln, där de kommer att handla om
djur och husdjur och lite som händer under Vt. 2010!!

Detta händer i artikeln:
* Vad som händer under Vt. 2010
* Intervjuer med en elev som har ett husdjur.
* Test: Vilket djur passar dig bäst?

Vad som händer Vt. 2010!
I de olika klasserna gör vi många olika aktiviteter, men det här är de
aktiviteter vi kommer att göra hela skolan tillsammans.
 Husdjurens dag, kommer att vara 28/5-10 i stället 4/6-10 för att
de krockar med andra aktiviteter under Vt. Där tar man med sig
sitt husdjur och visar upp det och kanske låter man dem hälsa på
andra djur.
 Lekdag m. Brännboll 9/6-10. Lekdagen innehåller bl.a. lekar som
6:orna har bestämt och som man gör i fadder grupper. Man har
stationer som varje grupp ska få komma till. I brännbollsmatchen
på slutet möter 6:orna lärarna i brännboll, de har blivit en
tradition på vår skola(Ersnässkolan).
 Avslutning 11/6-10! Då blir de sånger och pianospel kl. 9.00 i
Ankaret.

Intervju med Nike Bergman som har husdjur
Visst är de mysigt med husdjur? Det är ganska många som har husdjur.
Dem är både stora och små, långa och korta. Vi som skrivit artikeln gillar
djur (husdjur) och nu har vi haft en intervju med Nike som har flera
husdjur, men hon ska bara berätta om ett av dem.
Det är på Ersnässkolan som vi mötte den här eleven och hon har husdjur,
både hundar, hästar och kaniner. Vi har frågat henne lite om hur det är att
ha en hund.
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Hejsan Nike! Vi skulle vilja fråga några frågor om ditt husdjur, funkar de tror
du?
- Ja det går bra att ni ställer några frågor.
- Har du något husdjur?
- Ja, tre hästar, två hundar och en kanin.
- Kan du berätta lite om ditt husdjur?(hon berättar om den ena hunden).
- Hunden heter Rut, jag brukar leka med hon, och ibland kela med hon, ibland
när vi leker med bollen så vill hon inte komma tillbaka med bollen
- Vars bor hon? (ute eller inne)
- Hon bor inne i vårat hus.
- Finns det något negativt med din hund?
- Ja, hon kan vara jobbig ibland, när hon står ivägen eller när hon biter på något
som hon inte får.
- Vad är positivt med din hund?
- Ja, när man är ledsen så har man en axel att gråta mot, och hon finns alltid här
för mig.
- Okej, så bra men det var allt vi ville veta om ditt husdjur.
- Okej, hejdå!
- Hejdå!
Det där var en lyckad intervju.
Anna Carlsson och Felicia Jacobsson

TEST
Vilket djur passar dig (test)?
Hej, det här är ett litet test om vilket djur som passar dig bäst, så sitt kvar vid
tidningen och gör Ersnässkolans lilla djur test.
1. Om du skulle ha ett husdjur vad skulle då djuret heta?
A)
B)
C)
D)

Bamse
Stampe
Misse
Knotte

2. Vilken egenskap tilltalar dig mest?
A) Att de gillar för de mesta att vara igång och de behöver mycket tid
och de är vänliga.
B) Att de behöver mycket skötsel (särskilt i buren) och kärlek.
C) Att de är lugna för de mesta och de kräver inte så jätte mycket tid
och de behöver inte rastas.
D) Att de är söta och man kan ha dem om man är allergisk.

3. Vad vill du använda djuret till?
A) Gosa, leka och vara ute i parken eller bara en promenad.
B) Kela och gå på tävlingar t.ex. hoppning och utställning.
C) Ha den hemma om den är inne om den är ute så får den komma in
när den behöver mat osv.
D) Lära dem saker, eller så kan man skrämma folk med dem (i alla fall
dem som är rädda för dem).
4. Hur mycket är du villig att vara med djuret?
A) väldigt mycket.
B) Mycket.
C) Medel mycket.
D) Lite.

5. Vilken storlek ska djuret vara?
A) Mellan till stor.
B) Liten till mellan ibland stor.

C) Medel
D) Lång- kort.
6 . Var skulle du ha djuret?
A) Inne eller i en gård ute med galler.
B) Inne i en bur eller ute i en bur.
C) Ute, men kan också vara inne.

D) I ett terrarium, för att om den är i en bur så kan den ta sig igenom gallret.
Resultat:

Flest (A) Du vill ha en hund som du kan gosa och leka med och som alltid finns
hos dig, (förutom när den är hemma själv när inte du är de) men som behöver
mycket tid och kärlek.
Exempel på hundraser: Golden retriever = en riktigt kelig och vänlig familjehund
som passar alla. Dvärg schnauzer = en envis och busig hund som inte är så stor
men som är lättskött.
Flest (B) Du vill ha en kanin (helst 2 st) som du kan tävla med och vinna priser i
både hopptävlingar och utställningar, men som också vill kela mycket med dig och
som behöver mycket skötsel och kärlek.
Exempel på kaninraser: Dvärgvädur = bra kanin för barn och som är lätt att
hantera. Gotlands kaniner = är en mycket tålig ras som gärna springer fritt och äter
det mesta.
Flest (C) Du vill ha en katt som kan både vara ute och inne. De är väldigt
självständiga djur som behöver mest tid i början av sitt liv, som kan jaga själv om
de är ute men som också kan vara väldigt mysiga.
Exempel på kattraser: Burma =En Burma kan vara lekfull, nyfiken och tillgiven.
De klassas som intelligenta och anses ha en stark personlighet. Burman passar
väldigt bra i barnfamiljer. De är mycket sociala och följer ofta med en. Burman är
även känd för att gilla att prata.
Norsk skogskatt = den räknas som mycket intelligent, lekfull och lugn, och
skogkatter brukar trivas i mänskligt sällskap. Den är känd för att lätt acceptera andra
katter, och även hundar. Den norska skogkatten är livlig, vänskaplig och
självständig.
Flest (D) Du vill ha ett kräldjur som är lättskött och som du kan ”skrämma” folk
med. De är allergivänliga och kräver inte så mycket tid av dig som ägare.
Exempel på kräldjur: Ormar = Boaormarna är en familj av ormar. De är
medelstora till mycket stora ormar, och honorna är vanligen större än hanarna.
Boaormar är oftast inte särskilt aggressiva.
Ödlor = Den gröna leguanen är ett allt vanligare sällskapsdjur i Sverige. Eftersom
dess naturliga miljö är tropiska regn- och galleriskogar krävs det att leguanen som
husdjur bor i ett terrarium. I terrariet måste man se till att luftfuktigheten är
tillräckligt hög för att efterlikna dess naturliga miljö.

