.
Kære elever i 8. klasse samt forældre.

Lødderup, august 2018

Nu er vi i gang efter ferien. Vi har glædet os til at se de unge mennesker; ekstra velkommen til de nye elever
i 8. klasse, det bliver spændende at lære jer at kende.
Vi er jo to lærere i tysk som i de andre fag, så der vil dels være fælles gennemgang og dels holddeling.
Vi skal læse, skrive, lave opgaver, tale samt lytte til tysk. Der skal læses en del tekster samt snakkes og
diskuteres på tysk. Eleverne vil ofte enten skulle tale/diskutere i mindre grupper eller i en CL struktur (en
metode, hvor alle - sammen med en makker - taler og er aktive på en gang), idet dette for mange er
nemmere end at skulle tage ordet foran hele klassen.
I 8. klasse skal der læres en masse grammatik. Der bliver en del terpen, der er jo visse remser, der skal læres
udenad ☺. Vi skal også arbejde med skriftlighed bl.a. oversættelser og stilskrivning. Eleverne skal
desuden prøve at lave en FSA opgave (folkeskolens afgangsprøve) af samme type som dem, de vil møde i
9.klasse.
Eleverne har fået udleveret en tekstbog, en Schülerguide (opgaver til tekstbogen), et øvehæfte ( til
grammatikundervisning) samt en ”gram-disc” ( grammatikoversigt); disse materialer vil være vore faste
holdepunkter i undervisningen.
Det vil være så dejligt, hvis I forældre vil hjælpe jeres unge mennesker med at få styr på følgende:
•

Vil I venligst hjælpe med at sørge for, at begge tyskbøger bindes ind, da de er meget dyre og skal
genbruges i mange år.

•
•

Man bedes medbringe alle tysktingene samt sin bærbare computer TIL HVER TYSKTIME.
Det kunne være praktisk og rart, at der var HELT orden på lektier hver gang – også afleveringer,disse printes ud hjemmefra til aflevering.

God arbejdslyst og venlige hilsener fra Britt og Birthe.

