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Efter en efterårsferie med smukt vejr og sikkert mange dejlige oplevelser hjemme som ude er vi langt inde i 

efteråret og på vej mod vinter med alle de aktiviteter der følger med de sæsoner. 

Efterårsudstilling i billedkunst: 1. – 5. klasse 

Van Gogh er rammen om årets efterårsudstilling for indskolingen og efter en flot besøgt fernisering den 1. 

november kan man nu i forhallen og i festsalen se de mange gennemførte og varierede kunstværker 

fremstillet af eleverne sammen med deres lærere i billedkunst. Det var en fornøjelse at se så mange af jer 

forældre til ferniseringen, men også at opleve, hvordan eleverne tog sig tid til at se hinandens kunst og tale 

om den – det kan I og vi være stolte af. 

Nyhedsuge og projektopgave og uddannelsesvejledning. 

Alle vores 8. klasser har i uge 45 haft nyhedsuge. Efter fælles oplæg om pressefoto og journalistik har 

eleverne i hver klasse produceret egen avis og har trænet sig i genrer inden for sagprosa såvel som 

interviewteknik og layout. Eleverne har skullet samarbejde i redaktioner og finde enighed om indhold og 

form og det har givet anledning til mange gode diskussioner, uenigheder – ind i mellem røde kinder og til 

sidst fælles fodslag i forhold til det endelige produkt – en god øvelse med flotte resultater. 

I 9.klasse har der ligeledes været et fælles oplæg, denne gang om den store opgave i 9.klasse, 

projektopgaven. Projektopgaven kan udføres i grupper eller alene, men karakteren og udtalelsen til 

eksamensbeviset er individuel. Projektopgaven skal munde ud i en fremlæggelse og med et fysisk produkt. 

Hver klasse har valgt et overemne og i år er det ”Kunst”, ”kultur”, ”Når verden bliver vores – fremtiden” og 

” kriser og katastrofer”. 

Held og lykke til 9. klasse med deres opgaver. 

I 8. og 9. klasse intensiveres uddannelsesvejledningen. I 8. klasse bliver eleverne for første gang 

uddannelsesparathedsvurderet og i 9. klasse skal der endvidere tages stilling til valg af ungdomsuddannelse 

eller evt. 10. klasse. Lone Hee, vores uddannelsesvejleder, har i denne tid samtaler med eleverne i 9. klasse 

- ligesom hun sparrer med lærerne om parathedsvurderingerne og er tovholder på brobygning til 

gymnasiet, besøg på ungdomsuddannelser mm. Har I børn i udskolingen er det vigtigt at være 

opmærksomme på besøgsdage på gymnasier, åbent hus arrangementer og uddannelsesmesser. Her på 

skolen er der fyraftensmøde om gymnasiet for forældre til elever i 9.klasse den 20. november klokken 

17.00 i studiecentret på gymnasiet. Tilmelding over intra senest den 16.november. 

 

Z Faktor 

Den 6. november blev der afholdt Z faktor med deltagelse af elever fra 5. til og med 8.klasse. 

Z Faktor på Zahles er en underholdende og festlig begivenhed, hvor alle der har lyst kan deltage og optræde 

for deres kammerater. Vi glæder os over, at ikke bare kan man føle sig tryg ved at optræde for store som 

små elever, men publikum er i den grad bakker op og lever med i showet. 

 



Adventsindledning for 0. – 5. klasse 

Fredag den 30. november kl. 8.50 er der adventsindledning i Domkirken for 0. – 5. klasse, hvor selvfølgelig 

også forældre er velkomne til at være med. 

Børnene møder i egen klasse kl. 8 som sædvanlig og går med klasselærer til kirken. Ved 

adventsindledningen medvirker skolens kor, 3.B og Domprovst Anders Gadegaard.  

Efteradventsindledningen går børnene tilbage til skolen og har klasselærerdag med juleklip indtil kl. 12, 

hvor der er banko for 0. – 6. klasse. Kl. 12.50 har alle elever i 0. – 5. klasse fri. 

Adventsindledning for 6. – 9. klasse. 

Fredag den 30. november kl. 10 er der adventsindledning for 6. – 9. klasse i Domkirken. Eleverne går til 

kirken i 10 – pausen og sidder samlet klassevis med den lærer, de skulle have i 3. lektion. Indledningen 

varer ca. 25 minutter. 

Ved adventsindledningen medvirker Domprovst Anders Gadegaard, skolens kor samt 3.B. 

Vi ønsker at udvide traditionen med en adventsindledning for de yngste klasser til at gælde alle klasser i 

grundskolen. Det nye kirkeår, som begynder 1. søndag i advent er på den måde, noget alle er med er med 

til at fejre. Det er også en mulighed for 6. klasse til at komme i kirken, inden juleindledningen den 21. 

december. 

Lucia 

Santa Lucia dag – den 13. december – markeres traditionen tro af 4. klasse på Zahles Gymnasieskole. De 

synger for alle elever i grundskole og gymnasium over 6 gange den 12. og 13. december, og den 13. 

december yderligere kl. 13 i Torvehallerne og kl. 17 i Domkirken. Alle elever og forældre er velkomne i 

Domkirken til den festlige Lucia gudstjeneste i Domkirken – og lyset tændes i den mørke tid for alle. 

Juletræsfest onsdag den 12. december. 

Onsdag den 12. december kl. 18 – 20 holder 5.A og 5. B juletræsfest for deres små i 0. klasse som en lille 

afslutning på det første halve år i skolen. Det er en meget gammel og smuk tradition på skolen, som 

forældre og børn i 0. klasse kan glæde sig til – og mere skal så ikke røbes her. 

5. klasserne knokler – vi andre nyder det og er stolte af dem. 

 

Juleindledning i Domkirken den 21. december kl. 9.30 

Fredag den 21. december kl. 9.30 er der juleindledning i Domkirken for alle elever fra 0. klasse til 3. g, og 

efter den er der juleferie. Mere herom i næste nyhedsbrev. 

 

Lis og Mona  

   

 


