
 TYSK HOLD 8 

 

Uge Temaer Beskrivelse Afleveringer m.m. 

35 
36 
37 

Wer bin ich? Vi arbejder med det store filosofiske spørgsmål: Wer bin ich?☺ På sin 
11-års fødselsdag bliver Harry Potter udfordret på netop dette og må 
tage sin forståelse af sig selv op til revision. Knap så drastisk bliver det 
næppe her, men både skriftligt og mundtligt forsøger vi at besvare 
dette svære spørgsmål☺ 
Tekster: Wie bist du? Wer sind sie? Was ist dir wichtig? Usw. 

Der bliver en 
mindre skriftlig 
aflevering uge 36. 

38 
39 

Magische 
Geschichten 

Vi dykker ned i fantastiske historier, - ikke kun Harry Potter på tysk, 
men også eventyr fra Brødrene Grimm og andre magiske fortællinger 
vil blive læst, og vi forsøger os selv med eventyrgenren. 
Tekster: Harry Potter und der Stein der Weisen, Der Walkmandieb, 
Rumpelstilzchen usw. 

Der bliver en 
større skriftlig 
aflevering uge 38. 

40 Projektuge   

41 Fortsat!   

42 Efterårsferie   

43 Ordbogskursus  Vi arbejder med ordbogsopslag, - hvordan vi bliver bedre til at forstå, 
hvilke ord vi søger efter og hvordan. 

 

44 
 

Zauberschulen 
oder nur 
Schulen? 

Hogwarts, Durmstrang og andre magiske skoler besøger vi ikke, men vi 
kigger på det tyske skolesystem og bliver klogere på dette. Vi 
sammenligner det danske med det tyske skolesystem. 
Tekster: Das deutsche Schulsystem, Fragen und viele Antworten zur 
Schule, Schule aus und jetzt? Usw.  

 

45 Praktik   

46 Friskolemarked   

47 
48 

Fortsat! Fortsat! Der bliver en 
større skriftlig 
aflevering uge 47. 

49 Skriftlighed Vi sætter fokus på skriftligheden og gør os klar til næste uges 
terminsprøve. 

 

50 
51 

Terminsprøver FP Skriftlig - Tilbagemelding efter juleferien.  

 
Se Forenklede Fælles Mål her: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/tysk 
 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie.  

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytte øvelser, 
grammatik, lege og spil. 

• Det skal være sjovt at have tysk☺ 
 

http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/tysk

