Sproglige og matematiske valgfag:
Vores elever fra 8. – 10. årgang har mulighed for at vælge halvårlige valgfag, hvor de kan blive introduceret
til Cambridge English, fransk, spansk, latin eller til SuperMat.
Herunder kan man se en beskrivelse af de enkelte fag, og man kan faktisk nå alle fire fag i løbet af 8. og 9.
årgang, hvis man er meget sproginteresseret - eller man kan naturligvis nøjes med et eller to fag.
Fagene er ikke prøvefag, men de skal dels imødekomme interessen for sprog, og dels kvalificere et senere
valg af fremmedsprog på en ungdomsuddannelse.

Fransk:
Bonjour, Merci, S’il vous plaît, Madame
Fransk er, sammen med engelsk, hovedsproget inden for EU. Fransk tales i Frankrig, Belgien, Luxembourg,
store dele af Afrika, Canada og dele af Asien. Du kan kort sagt komme langt omkring med dette sprog. Har
du lyst til at få kendskab til ét af verdens smukkeste sprog, så har du muligheden her. Vi arbejder med enkle
samtalestrukturer, udtaleøvelser, lytteøvelser og videoklip - alt sammen en introduktion til le français.
Bonne chance!
Niveau: begyndere/let øvede

Latin:
Italia terra est, Sicilia insula est
Latin er nøglen til at se glosesammenhænge i mange europæiske sprog – bl.a. engelsk, fransk, spansk og
italiensk. Latin giver en bedre forståelse for grammatik, og latin danner grundlag for mange fremmedord,
som bruges i det danske sprog. Kort sagt: Hvis man er interesseret i sprog, kan man slet ikke komme uden
om latin. Du kan deltage i et kursusforløb, som giver dig et indblik i selve faget samt en viden og forståelse,
som letter din indlæring af andre sprog. På den måde kan du kvalificere dig i forhold til din videre
uddannelse; også hvis du ønsker at arbejde i sundhedssektoren, hvor man anvender mange latinske udtryk.
Niveau: begyndere

Cambridge English:
The International Department is excited to offer a brand new Cambridge English course this year. On
Thursday afternoons, we will begin offering two different courses with a focus on current events, literature,
and pop culture of e.g. Australia, Britain, and the United States of America. We will focus on speaking about
different topics, all without the pressure of an exam at the end of the year.
We look forward to seeing you in class!
Level: Anyone who likes English and who would like a few extra challenges.

Spansk:
Hola! Spansk er et sprog, der tales over hele verden. I Spanien, Filippinerne og især Mellem- og Sydamerika.
Ja, selv i USA. Du vil komme til at lære det helt basale spansk – som at introducere dig selv samt være med i
små samtaler om, hvad du kan lide og interesserer dig for. Desuden kommer du til at lære at begå dig i
spansktalende lande: bestille mad, shoppe, gå på apoteket osv. Vi vil også arbejde med spansk kultur, se
film på spansk, lære om spanske fiestas og højtider. Du har på denne måde mulighed for at få en forsmag
på dette spændende sprog, inden du eventuelt vælger det på gymnasiet.
Jeg er englænder, og derfor vil undervisningen foregå på engelsk og spansk. Men alle kan naturligvis være
med!
Hasta luego!
Niveau: Begyndere

SuperMat:
Har du lyst til at lære endnu mere matematik?
I løbet af året bliver der afholdt nogle kurser i matematik, hvor alle 8., 9. og 10. klasses elever, der har lyst
til at fordybe sig i nogle emner i matematik, er velkomne. Vi vil arbejde med matematiske emner på
gymnasieniveau. Undervisningen vil selvfølgelig tage udgangspunkt i elevernes færdigheder.
Vi forventer, at du synes, matematik er spændende og gerne vil have ekstra udfordringer.
Kurserne ligger sidst på eftermiddagen og varer indtil først på aftenen. Vi holder en pause midtvejs, hvor
skolen byder på pizza og man medbringer selv drikkevarer.

Obligatoriske praktisk-musiske valgfag:
I foråret 2019 blev et politisk forlig vedtaget, og det betyder, at alle skoler i Danmark skal tilbyde eleverne
et praktisk/musisk valgfag på 7. årgang, og at eleverne efter to års undervisning skal til en obligatorisk
prøve som afslutning på 8. årgang.
På Viborg private Realskole udbydes to obligatoriske valgfag indenfor det praktisk/musiske fagområde, som
eleverne kan vælge imellem.

Håndværk og design:
Fagformålet for faget beskriver, at eleverne gennem praktiske og håndværksmæssige kompetencer skal
kunne designe, fremstille og vurdere produkter. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om
håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med
forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og
entreprenante kompetencer. Eleverne skal altså supplere den boglige og teoretiske undervisning de kender
fra andre fag med evnen til at kunne arbejde undersøgende og problemløsende i praktiske sammenhænge
med forskellige materialer.

Madkundskab:
Fagformålet for faget beskriver, at eleverne i faget madkundskab skal tilegne sig færdigheder og viden om
mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider. De skal udvikle kompetencer, der gør dem i stand
til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for
madlavning og kunne eksperimentere med råvarer, opskrifter og retter. Eleverne skal derigennem kunne
foretage madvalg på baggrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi,
produktionsformer og bæredygtighed.

