
Matematik:Vi er ved at skulle afslutte vores forløb om trekanter og trigonometri. Som afslutning får vibesøg af en landmåler fra GeoPartner i Sønderborg. Det glæder vi os meget til. Målet medbesøget er at koble matematikken i skolen med virkelighedens matematik. Landmålereanvender trigonometri i deres arbejde hver dag – og vi får mulighed for at prøve det selv.Desuden medbringer landmåleren noget af deres hi tech-udstyr, som vi også må se og afprøve.Engelsk:Vi er i engelsk i 7. – 8. klasse gået i gang med et nyt emne, ”Making a difference”. Emnethandler om unge mennesker, der gør en forskel for andre – lokalt og globalt. Vi kommer til atarbejde på en anden måde end da vi havde værksteder om New Zealand. Hver time kommertil at have både noget fælles arbejde (fx højtlæsning) og noget gruppearbejde (fxdiskussioner). Det er et spændende emne, som lægger fint op til projektopgaven.Engelsk i 9. klasse kommer til at handle om whistleblowers – og vi har biografbilletter tilfilmen om Snowden.Idræt:Efter vi har afsluttet atletikemnet og uddelt atletikdiplomer og mærker, skal eleverne i gangmed et Volleyballforløb. Vi er dertil gået ned i Sydals hallen. Forløbet er over 4 uger hvor derarbejdes på at afslutte forløbet med en friskole turnering her i Tandslet imod Kegnæs ogMidtals.Tysk:Eleverne fortsætter med at arbejde med ”Bundesländer”. Her skal de både se på Tysklandsgeografi, natur og lidt historie. Eleverne skal ende ud i at lave en reklame for et selvvalgtforbundsland. Kreativitet og selvstændighed er her i højsædet.Valgfag: Håndbold (Martin)Eleverne skal i de kommende mandage arbejde med forskellige aspekter i håndboldspillet. Dehar fået tildelt en yderst kompetent træner/underviser, som jeg er sikker på vil kunne læredem mange nye ting. I løbet af forløbet vil eleverne blive inviteret til ligakampe for at givedem et indtryk af, hvilken kultur der står bag sporten.biologi 7. årgangVi afslutter "bevæge-apparatet" hvor klassen skal lave en model af et skelet. Dernæst går igang med "model af cellen" - Clio-onlinebiologi 8-9. årgangVi er i gang med hjerne og nervesystemet - Clio-onlineVi kommer langt omkring og har belyst hjernen og hvordan den virker ud fra mange vinklergeografi 7. årgangVi går i gang med "Befolkning i udvikling", der tager fat over i den ”bløde” geografi, ombefolkning- Clio-online



geografi 8-9. årgangVi er i gang med ”Når vejret bliver vildt"- Clio-onlineKlassen har arbejdet i grupper med nogle emner, som skal gøres færdige. I dag havde vihardcore time, hvor læreren stod og var klog ved tavlen mens eleverne flittigt skrev. Dethandlede om varm- og koldfronter.kristendomskundskab 8-9. årgangVi bruger "Bjergprædiken" som springbrædt til "Jesus i ørkenen" som sætter gang i emnet"ondskab/ret- og uretfærdighed". Eleverne er begyndt at åbne op og vil gerne i dialog. Det ersuper at vi nu kan samtale mere i timerne og få vendt de forskellige aspekter. Faget er etsnakkefag, hvor dialogen er bærende.


