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DNF På Aalborg Zoo’s Savanne
Nyt tema til den årlige Danske Naturvidenskabsfestival resulterer i begejstret
folkeskoleelever
Af Vanessa D. Martens & Amanda C. B. Jensen
Dato: 02/10/2017 – kl. 11:30

Onsdag den 27. september om morgenen kl. 10:00 begyndte Dansk Naturvidenskabsfestival i
Aalborg Zoo. På savannen var der blevet lavet boder med mange forskellige gymnasier såsom
Aalborghus Gymnasium, Aalborg Katedralskole og selvfølgelig Aalborg Tekniske Gymnasium.
Udover gymnasierne var der også universitetsstuderende fra Aalborg Universitet og Aalborg
Kommune som havde fået boder ude på savannen.

Her ses indgangen til zoologisk
have i Aalborg, hvor det gule
banner viser at der afholdes
dansk naturvidenskabsfestival.

Dansk Naturvidenskabsfestival afholdes hvert år og er henholdsvist egnet til, at de ældre
folkeskoleelever kan komme ud at lære af studerende fra gymnasier og Universitetet.
Folkeskoleeleverne kan på den
måde få mere viden omkring
Aalborg Tekniske Gymnasium havde dette program,
biologi, fysik, kemi og teknik.
hvor man kunne høre og få information om forskellige
Temaet blev for i år “min nye
emner:
verden”. Her var formålet at
• Få førstehjælp her!
inspirere og give folkeskoleelever
• Er du hurtig på knappen?
et godt indtryk af natur, teknik og
sundhedsvidenskab blandt
• Bølger af røg og radioaktivitet
forskellige studieretninger.
• Skab idéer og arbejd kreativt
•

Kan du ramme?
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Her ses en af de mange
boder. Denne bod viser
nogle gymnasieelever fra
HTX, der er ved at forklare
nogle folkeskoleelever om
deres studieretning samt
deres forsøg.

Som sagt var der mange boder, her er der en kort beskrivelse af et par stykker som man kunne
høre, se og prøve.
“Få førstehjælp her!” handlede om redningshelikopter som er anvendt i dag, og her kunne man
blandt andet mærke, hvordan ens muskler kan trække sig sammen, når man flyver med en
helikopter. De viste også, hvordan man ydede førstehjælp - her kunne folkeskoleeleverne prøve
det.
Kan du ramme?
Her fortalte de om det skrå kast, hvor folkeskoleeleverne blandt andet kunne få lov til at skyde på
en målskive, hvor de kunne justere på den og skyde fra en affyringsrampe.
Man blev også informeret om energibevarelse, uafhængighedsprincippet samt hvordan man selv
ville kunne udregne det skrå kast.
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På billede kan man se nogle
folkeskoleelever, som er ved at
eksperimentere med forskellige
stoffer, så her fik man også lov
til at have noget mellem
hænderne.

På dagen blev Klara fra 7. Klasse interviewet om selve DNF, og hendes mening om de forskellige
boder:
“Der var rigtig mange forskellige ting, man kunne prøve. Jeg prøvede at samle et slags puslespil
sammen bare hvor brikker var klodser, og så hørte jeg også om de forskellige gymnasiale
uddannelser.” - sagde Klara
Her fortalte hun videre, at hun ikke var sikker på hvilket gymnasium, hun gerne ville gå på i
fremtiden, men Aalborg Tekniske Gymnasium virkede interessant.
Selvom at vejret ikke var det bedste den onsdag, var humøret alligevel højt hos de mange
mennesker i Zoo. En ting var sikkert og det var, at folk glædede sig til næste års DNF i Zoo.
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