Nørdefag på

Katalog
skoleåret 2022-2023

Forord
Til alle elever i 7.-10. klasse
Kornmod Realskole tilbyder en række mindre fag efter skoletid, som vi kalder for Nørdefag.
Betegnelsen "Nørdefag" dækker over fag og fagområder, som der ikke altid er tid til i den almindelige
undervisning. Nogle Nørdefag går i dybden med særlige fagområder, du har hørt om i dine almindelige
skolefag. Andre Nørdefag dækker over helt andre fagområder, som du ikke vil stifte bekendtskab med i
dit almindelige skoleliv. Der er med andre ord tale om en bred vifte af fag og tilbud, som alle elever på
7.-10. klasse har mulighed for at tilmelde sig.
Noget af det, der karakteriserer Nørdefagene er, at det er korte undervisningsforløb, hvilket skulle gøre
det lettere for dig at få til at passe med dine øvrige fritidsinteresser. Det er vigtigt, at du vælger det/de
Nørdefag, du brænder for, og som passer med dine interesser. Nørdefagene er frivillige, men når du
først har tilmeldt dig et fag, er din tilmelding bindende. I god tid før faget starter op, sender læreren en
besked ud på intra med mere info om frist for tilmelding mv.
Vi håber, at du har lyst til at nørde med, gå i dybden med et fag/fagområde, lære nyt og nye mennesker
at kende. Under alle omstændigheder lover vi, at hvis du er med på at Nørde, så har vi udfordringerne
til dig.
Skoleledelsen
Nørdefagsl
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Ret, vrang, rib, glatstrik, perlestrik eller patentstrik
Måske ved du allerede, hvad overskriften betyder, eller også har du nu chancen for at blive endnu
klogere.
Kunne du tænke dig at hygge med lidt kreativt håndarbejde og samtidig møde nye venner, så er strik
måske noget for dig. Du kan måske allerede strikke lidt, men kunne godt tænke dig at kaste dig over et
lidt større projekt. Det kan også være, at du ikke kan strikke, men har lyst til at lære et gammelt
håndværk - lyst til at være kreativ?
Der findes så mange spændende, flotte og lækre opskrifter i alle sværhedsgrader - lige fra helt
nybegyndere til erfarne strikkere. Måske vil du sætte dit eget præg på en opskrift. Der er ikke noget,
som er rigtigt eller forkert. Kun fantasien sætter grænser.
En anden bonus er, at det hjælper på ens koncentration og stressniveau.
Vi planlægger at lægge det i efteråret, så man måske kan strikke julegaver eller bare noget lækkert til
en selv. Vi mødes fire gange.
Vi er selv helt vilde med at strikke og den hygge, som følger med. Vi er gode til at lytte, vi er altid med
på et godt grin og en god historie - det følger også med, hvis man vælger nørdefags-strik. Der vil være
lidt sødt til ganen og varmt til ganen. Strik skal være hyggeligt!

Hvem er vi?
Susanne, STRIKKER, dansk-, engelsk- og
IT-lærer, TEK-vejleder og bibliotekar.
Camilla, STRIKKER, dansk-, historie- og
kristendomslærer og AKT-er.
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Kajak
Til dig der gerne vil ud at opleve naturen på en anden måde, - prøv en spændende vandaktivitet
sammen med dine kammerater!
Du bliver introduceret til at ro i kajak og i modsætning til mange andre fritidsaktiviteter og
sportsgrene, kan kano- og kajakroning tilpasses lige netop dit niveau og give mange timers eller dages
sjov for dig og dine kammerater.
Alle kan være med, når det drejer sig om kajak. Eneste krav er, at du skal kunne svømme.
Vi mødes i kajakklubben.

Antal deltagere: 12 - 18 i august/september.
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Italiensk for begyndere
Ciao!
Nørdefaget er til dig, der har mod og lyst til at kaste dig ud i noget
helt nyt.
●
●

Sprog og kultur er spændende
Jeg vil gerne lære mere

Når vi starter på et nyt sprog, er vi ligestillede. Vi starter fra nul, alligevel vil du sikkert opleve, at der er mange
ting du vil genkende fra engelsk, tysk og fransk. På den måde får du yderligere erfaring med sprog og det bliver
lettere at kaste sig over et nyt sprog.
Hvad er Italien ?
Italien er Giro Italia, Italien er spaghetti, lasagne og Det Skæve Tårn i Pisa. Italien er ferie, Ferrari og fodbold,
men også mode, mad, mamma og mafia.
Italien er historie, kultur, arkitektur og skønhed. Fra romerriget til i dag, et spændende land med en levende
historie. For at få del i alt dette er sproget et vigtigt element.
Hvad skal vi i Italiensk for begyndere ?
Når man starter på et nyt sprog trænes hjerne i ekstrem grad. Vi starter fra nul og vil være fælles om ikke at
kunne noget. Du vil blive indført i alfabetet, lyde, udtale, tal, dage, måneder, årstider og mindre dialoger. Vi vil
også komme lidt rundt i Italien som land.
Vi vil arbejde med korte oplæg, læsning på italiensk, lytteøvelser og par/gruppe dialog.
Vi skal også se italiensk film og sikkert spise en pizza.
Varighed: 18 lektioner
Placering: I løbet af efteråret og evt. januar.

Arrivederci !
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Bookclub
Engelsk i udskolingen - og specielt i 9. klasse - handler meget om samfundet og forholdene i engelsktalende
lande.
MEN! Glæden ved at læse det engelske sprog kan nemt blive glemt i travlheden op til eksamen - men engelsk
litteratur spiller også en væsentlig rolle i forståelsen for engelskfaget.
Derfor skal vi læse nogle flere bøger - på engelsk!
Vores “Bookclub” er for dem, som gerne vil læse engelske bøger - som vi selv vælger - som supplement til en
ellers travl hverdag. Vi er ikke interesseret i at pille bøgerne fra hinanden ved at overanalysere dem, men at
mødes med en fælles glæde for at læse.
Vi finder ud af i fællesskab, hvilke bøger vi vil læse.
Hvis der er nok tilmeldte, kan vi dele holdet op i flere grupper, som læser forskellige genrer.
“Bookclub” er for elever på 9. årgang, som har lyst til at læse flere engelske bøger.
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Morgenbadning
Prøv noget nyt, få et kick fra morgenstunden!
De fleste mener, at man bliver direkte "høj" af morgenbadning. Blodet ruller hurtigere, og man føler sig
frisk og i godt humør efter dukkerten.
Lige i det øjeblik, du kommer under, er det selvfølgelig lidt koldt. Men kort tid efter kan du ligefrem
mærke, hvordan varmen strømmer igennem dig, og der kommer gang i din blodcirkulation. Samtidig
ved du, at der ligger mange og snorksover derhjemme, mens du er godt i gang med en ny dag sammen
med kammerater. Det giver en vis tilfredsstillelse.
Vi mødes ved Vestre Søbad 07.10 medbring håndklæde og badetøj, så går vi til Almind Sø. Efter
dukkerten er det tilbage til skolen til lidt morgenmad, inden første time starter.
Tid:

august/september (evt. maj)
Kl. 7.15 til 8.15
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Udveksling
Kornmod Realskole og Kurt Tucholsky Schule i Flensborg - for 9. årgang

Rejse og indhold
Udveksling for Kornmods 9. klasses elever med en 9. klasse fra Kurt Tucholsky skolen i Flensborg. Besøgene
varer 3 dage inkl. rejse.
Du skal møde en flok jævnaldrende elever fra Tucholsky skolen. Eleverne på den tyske skole har dansk som
valgfag. Du skal deltage i deres undervisning, overnatte og spise hos en værtsfamilie, dvs indgå i deres hverdag.
Når de tyske elever kommer på besøg i Silkeborg, skal de følge et lignende program, og du og din familie skal
være vært for den elev, du skal besøge i Flensborg. Typisk vil der være nogle fælles aktiviteter noget af
eftermiddagen, før I spredes i hver jeres værtsfamilie.
Formålet med turen er at opleve vores naboland mod syd og få en fornemmelse af tysk kultur, sprog og skole i en
grænseregion, hvor mange taler både tysk og dansk.
Du er forpligtet på at have en tysk elev med hjemme til overnatning og forplejning 2 aftener/nætter i den uge,
hvor de tyske elever besøger Kornmod.
Vi regner med besøg og genbesøg i foråret 2023. Datoerne er endnu ikke fastlagt.
Pris for deltagelse er 500 kr.
Deltagende lærere fra Kornmod: Dorte Nejmann og Susanne Holst Casper
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Speak Up!
Er du træt af at læse og skrive i engelsktimerne?
Vil du meget hellere lære engelsk ved at snakke og lytte?
Så læg bøgerne væk og kom og forbedr dit engelsk ved at tale og høre i stedet for at læse og skrive!
Speak Up er for dem, der gerne vil blive bedre til det engelske sprog, men som ikke ønsker at gøre det gennem
læsning og skrivning. Vi skal udelukkende bruge det talte sprog og lægger derfor al tekst langt ned i taskerne.
Der skal lyttes, tales, høres og snakkes - alt sammen for at hjælpe hinanden til at blive bedre til engelsk, at blive
bedre til at sige noget i engelsktimerne og at blive bedre til at forstå, hvad andre siger på engelsk.
“Speak Up” er for elever i 7., 8. og 9. klasse, som gerne vil blive bedre til at snakke og forstå engelsk.
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Band
I nørdefaget “Band” kommer vi til at dykke ned i musik som samspil. Vi skal nørde med musikken, gå i
detaljer og lave covers af sange, så de ligner originalerne så meget som muligt. Hvilke sange, vi skal
spille, bestemmer vi i fællesskab. I udgangspunktet er ingen sange for svære - nogle kræver bare mere
arbejde end andre!
Elever fra 8.- & 9. årgang
Periode: fredage kl. 14.35 - 16.00, uge 44 - 50.
Lærer: MPB
Lokaler: Mu1, Mu2
Så vælg nørdefaget “Band”, hvis du er klar til at give musikken et seriøst skud.
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Knivbygning
Er du typen, der godt kan lide at komme ude i naturen, og foretrækker at have en kniv med, så man
altid kan snitte lidt, samle svampe eller bare smøre en mad, så kan du nu prøve at bygge din egen kniv.
Vi skal udvælge materialer til den fedeste kniv, tegne den og arbejde i træ og læder til vi har den kniv
vi drømmer om.
Så hvis du kan lide at bruge hænderne, er kreativ og har lyst til skabe din egen dolk, så meld dig til
knivbygning. Faget vil blive afholdt i vinterhalvåret.
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Friluftsliv
Kom med og lær hvor let det er at komme ud og opleve den danske natur helt tæt på.
Du vil elske det ! At tage på tur, spise omkring et bål sammen med venner og kammerater er bare så
fantastisk en oplevelse, som lagrer sig i alle kroppens sanser!
Rislende vand, fuglesang og fodbad i morgenduggen.
Der vil være fokus på planlægning og udførelse af almindeligt og hyggeligt friluftsliv i området
omkring silkeborg, der involverer kort og kompas, vandring og pakning, lejrliv og madlavning i det fri.
Turen vil strække sig over to overnatninger og vil ligge i foråret.
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OUTDOOR FITNESS

- efterår 2022

Elsker du også at være udenfor…..også når du skal motionere.
Overordnet er det træning i det fri.
Vi bruger hvad, der er i naturen, til at få kroppen rørt på den fedeste og mest optimale måde.
Alle kan være med, uanset hvilken form, man føler sig i, da det er intervalbaseret og på tid.
Se mere HER (i online-versionen)
Vi gennemfører en træning hver gang, hvor puls- og styrketræning bliver sjovt og i et fedt fællesskab.
Sted: Det foregår i et nærliggende skovområde, vi følges den første gang. Herefter møder du selv
omklædt op.
Hvornår:
Efterår
Stærkt fremmøde giver klart den fedeste oplevelse.
Hilsen Sasja
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