Kære elever i 9. klasse samt forældre.

August 2018

Vi skal i gang med at lære noget mere tysk her efter sommerferien, det bliver SKØNT !!
I 9. klasse arbejdes der inden for tre forskellige temaer:
•
•
•

Ferien und Reisen
Jung sein
Freundschaft und Liebe

Vi skal læse, skrive, lave opgaver, tale samt lytte til tysk. Der skal læses en del tekster, laves opgaver dertil,
snakkes og diskuteres på tysk, så eleverne bliver dygtige til de forskellige elementer inden for sproget, også
så vi er velforberedte, hvis mundtlig tysk udtrækkes til prøven. 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. Herforuden skal der
læres en masse grammatik. Vi skal også arbejde en del med skriftlighed, eleverne skal trænes grundigt i
FSA-opgaver (folkeskolens afgangsprøver), som de vil møde, hvis skriftlig tysk trækkes til prøven. De skal
ligeledes skrive stile. Eleverne får ikke afleveringsdatoer m.h.t. stilafleveringer/ skriftlige afleveringer, da jeg
løbende ønsker at vurdere, hvor mange de kan klare (uden at bryde ned..

).

Eleverne har fået udleveret en tekstbog, et hæfte samt en Schülerguide, der vil være vore faste
holdepunkter i undervisningen, desuden vil der løbende blive udleveret kopier (tekster, oversigter, øvelser
og meget andet materiale). Vores kære ruller ( gram disc - grammatikoversigt) er også en god følgesvend,
den har eleverne gemt fra sidste år.
Det vil være så dejligt, hvis I forældre vil hjælpe jeres unge mennesker med at få styr på følgende:
•
•
•

Såvel tekstbog som Schülerguide skal pakkes ind hurtigst muligt
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 og afleveres i afleveringsmappen. Til tiden.

Herfra ønskes god arbejdslyst fra Birthe .

