FORDYBELSESFAG
Du skal vælge et fag til dit skoleskema, der passer til dine
interesser og evner, for det kommende skoleår 2018-19.
Fordybelsesfagslektionerne kommer til at ligge som to
sammenhængende lektioner om ugen fælles for mellemtrinnet, så
alle elever har fordybelsesfag på samme tid. Det vil sige, at
holdene vil bestå af elever fra 4., 5. og 6. klasse.
Fordybelsesfagene består af to perioder. August til jul og
januar til sommerferien. Du skal i første omgang vælge
et fag for første periode. Når vi nærmer os jul, skal du
vælge et fag for anden periode.
Læs mere om fagene på de næste sider - dit valg!
Søren, afdelingsleder for mellemtrin

HVILKET FAG SKAL JEG VÆLGE?
Læs grundigt om fagene og snak med dine lærere og forældre, før
du vælger fag. Du skal vælge fag efter interesse og kompetencer.
Du skal vælge din 1. prioritet og din 2. prioritet for første periode.

HVORNÅR FÅR JEG SVAR?
FORDYBELSESFAGENE SKAL ...
* Styrke elevernes forståelse af verden omkring os
* Styrke det tværfaglige samarbejde
* Styrke elevernes motivation, kreativitet og nytænkning

Sidste skoleår fik næsten alle elever opfyldt deres 1. prioritet. Det
vil vi selvfølgelig bestræbe os på at opfylde igen i år. Du modtager
det endelige svar inden sommerferien.

HVEM KAN JEG SPØRGE OM HJÆLP?
Spørg Morten (mbk@sprs.dk) på skolens kontor, hvis det er om
tilmelding. Spørg fordybelsesfagslærerne, hvis det er om fagene.

DEUTSCH MACHT SPAß

IDRÆT I DET FRI

Har du lyst til at lære tysk og udforske Tyskland gennem leg,
rollespil og bevægelse? Så skal du vælge Deutsch macht spaß.
Du lærer det tyske sprog gennem 1) tyske spil, lege og bevægelses
-opgaver 2) sange og kortfilm 3) udtryk og tyske ord i rollespil,
dialog og samtaleaktiviteter. Du får også mulighed for at få hjælp
til tysk-lektierne samt øve, træne og udvide dit tyske ordforråd
sammen med andre. Ich freue mich! Viele Grüße von Malene.

Vil du ud og røre dig på en anderledes måde, så er det idræt i det
fri, du skal vælge. Der vil være forskellige motionsformer, såsom
cykling, løb, styrketræning og boldspil, hvor du vil få rørt dig på
forskellige måder. Der vil i forløbet også være faglige emner
omkring kredsløb, kost samt kroppens muskler og funktioner, i
forhold til belastning i de forskellige idrætsforløb. Du skal ikke
vælge faget, hvis du er skadet eller ikke kan lide at være udenfor.

Godt valg til senere,
hvis du går efter
Leg og bevægelse

Jan

Malene

FRA GAMMELT TIL NYT

KREATIVT VÆRKSTED

Knapper, lynlåse, perler, broderi, tasker, bukser, kjoler, bluser, ALT!
Kan du lide at være kreativ? Og kunne du tænke dig at ændre og
tilpasse dit gamle tøj, så det bliver mere dig? Med udgangspunkt i
din garderobe, arbejder vi med ændring og fornyelse af gamle
elskede tøjstykker - ny måde at bruge de gamle bukser på, ændre
formen af trøjen, længden af kjolen osv. Vi afprøver forskellige
materialer og teknikker, og giver det hele en update. Undervejs
lærer du forskellige praktiske teknikker og lidt teori. Vi udfordrer
hinanden med idéer og erfaringer, og så slutter vi forløbet af med
vise vores kreationer frem for hinanden.

Har du lyst til at arbejde med akrylmaling? Skabe fantasifulde
billeder og måske skulpturer? Vil du lære at skabe små og store
kunstværker med pensler, kaffegrums, fluesmækkere og alt andet,
du har lyst til at afprøve. Ja – der er næsten ingen grænser. Vi
bygger værkerne op af mange lag, så du kommer til at arbejde
med det samme værk i lang tid. Vi bruger bl.a. naturen, fantasirejser og vejrtrækningen til at åbne op for dine idéer og fantasi.
Kreative
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KODNING

MADKUNDSKAB

Der er koder alle vegne, både hemmelige og ikke hemmelige. For
eksempel er dit UNI●login en kode, hvor kun den der kender
koden, kan komme ind. Men kodning bruges også til at styre
programmer, hjemmesider og robotter. Vi ser på kodning før den
digitale tid, fx morse og kodemaskiner, og vi kigger på kodning i
dag, fx kodeprogrammer på iPads og ultra:bits (programerbare
minicomputere). Ultra:bits er et nyt projekt på skolen i samarbejde
med DR Ultra og Center for Undervisningsmidler. Det er en fordel,
hvis du er interesseret i matematik, men ikke et krav.

Madkundskab er for dig, der elsker mad, og dig, som ønsker at
blive bedre til forstå kundskaben i at lave mad. Faget er både et
praktisk og et teoretisk fag. Vi kombinerer madlavningens
praktiske håndværk med erfaringer og viden om mad, madlavning,
smag, sundhed, måltider, fødevarer og forbrug. På den måde
bliver du dygtigere i køkkenet, og du kan servere et lækkert måltid
derhjemme for dig selv og din familie.

Et nyt sprog

Madlavning

Kodning

MEDIEGRAFISK VÆRKSTED
Hvordan kan du bruge film, foto og grafik til at understøtte
budskaber? I mediegrafik lærer du at arbejde med plakater, film
og foto. Vi arbejder med at sprede et budskab ved hjælp af digitale
medier. Vi kommer til at arbejde med, hvordan du tager de rigtige
billeder, hvordan du producerer en film fra start til slut og hvordan
du formidler et budskab. Her er nogle af de emner, vi skal arbejde
med: Billede komposition, billede redigering, film optagelse, film
redigering, grafisk design af plakater, aviser mm. Teknikker du
kan tage med tilbage og bruge i andre fag og opgaver.

Camilla (ny lærer)

MERE HÅNDVÆRK END DESIGN
Du kender allerede håndværk & design. I det her fag får du bare
lidt mere håndværk end design. Vi løser praktisk problemer, som
hvordan du reparerer din cykel eller lapper dit yndlingstøj. Vi får
også gode idéer, som at bygge et insekthus til haven ved klubben
eller lave en brugsting til dit værelse derhjemme. Derudover kan
vi hjælpe med at gøre skolen bedre. Vi kunne lave blomsterkummer,
skilte, puder, gardiner eller hvad du nu har af gode idéer.

Praktisk arbejde

Grafiske virkemidler

Benjamin

Celina & Gertrud

MUSIK/DRAMA

NATUR/TEKNIK+

Kan du lide at synge, spille musik eller lave drama? Så skal du helt
klart melde dig på musik/drama. Vi arbejder helt konkret på at
sætte en mini-musical op, som vil blive opført for en større
forsamling. Du skal derfor være klar på, at du kommer til at stå,
synge eller spille musik foran andre. Vi tager, så vidt det er muligt,
hensyn til, om du helst vil fokusere på at synge, spille på et
instrument eller lave skuespil. I perioder vil det blive forventet, at
du øver hjemme, så du kan dine ting udenad, når vi mødes igen.

Natur/teknik+ er for dig, der synes, at natur/teknik er det fedeste.
Her går vi i dybden med forskellige emner fra faget. Fokus vil være
på, at komme ud af huset og lave ting i nærmiljøet. Vi giver os tid
til at undre os og føle og mærke på naturen. Vi undersøger, hvad
vi nu møder på vores vej. Du skal kunne lide at være udenfor - i
haven, skoven eller på anden måde være en del af naturen. Fx
kunne vi kigge på ”krible krable” dyr, arbejde i haven ved klubben,
lære om dyrearter ved søren, herunder forskellige fuglearter.

Skuespil, sang og musik

oplev naturen

Toke & Stefan

Emil

PÅ SPORET AF LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci havde mange talenter! Han kunne male, tegne
efter døde dyr, skrive baglæns og bygge skøre maskiner. Vi skal
undersøge, hvem han var og prøve at gøre ham kunsten efter!
• Hvem var Mona Lisa og hvad smiler hun af … hvis hun smiler?
• Hvordan ser man ud under huden … og hvordan tegner vi det?
• Hvorfor skrev da Vinci baglæns … og kan vi gøre det samme?
• Hvad skulle da Vinci`s maskiner bruges til … og virkede de?
• Hvis jeg var Leonardo da Vinci … kunne jeg så opfinde det samme?
Vælg faget, hvis du vil undersøge Leonardo da Vinci`s liv, male
portrætter, tegne efter døde dyr, bygge modeller og være opfinder!

SKOLEKOR
Kan du lide at synge? Måske alene, måske ikke alene? Sammen
med andre lærer du at synge rigtigt. Alle kan vælge det her fag dig der er trænet, dig der er god og dig der bare elsker at synge.
Vi arbejder med sangteknik og stemmetræning. Vi synger
flerstemmigt kor og mange forskellige sprog og genrer. Vi har det
sjovt samtidig med, at vi skal forberede os på at optræde for andre.
Koret synger ved: Lucia, Juleafslutning, Skolefest, Forårskoncert,
Dimission og efter invitation til arrangementer i lokalområdet. Vi
afholder også nogle kordage, hvor vi synger kor hele dagen.
Før sommerferien slutter vi med en tur i Tivoli.
Fælles sang

Genopliv historien

Lisbeth

Tórður

SKAK
Kan du lide at være strategisk, fordybe dig i spil og lægge en god
taktik? Så er skak lige dig. Her vil vi spille en masse skak, se på
hvordan skak kan forbedre din arbejdshukommelse, og hvordan
skak kan forbedre dine matematiske kompetencer. Vi vil også
spille andre strategispil, for at se på forskellene og lighederne i
taktiske spil - dog er det skak, der er hovedfokus og vil blive spillet
mest. Måske du bliver en ny skakstormester? Eller måske har du
bare lyst til at kunne slå den næste, der udfordrer dig i skak?
Strategi og taktik

Simon

