LÆRERARK GPS i Ribe Peder Palladius Post 2
Posten , Ved den første latinskole. Skolegade,
Skolegad lige før hjørnet
ud til Grydergade. Lige over for Domkirken.
Foto: Mindepladen for Peder Palladius på muren
GPS tekst

En fattig skoledreng
dreng fra Ribe goer
g
karriere under Reformationen
I denne bygning laa Ribes Latinskole.
Her gik drengen Peder Palladius i skole.
Han var soen af en pladesmed i byen.
Selv om Peder var fattig, lykkedes det
ham at komme på universitetet i
Wittenberg. Her blev han undervist af
Martin Luther. I 1537 haandplukkede
kong Christian III Peder Palladius til at
blive den foerste biskop
bisk for Sjaelland
efter Reformationen. Peder Palladius
skulle soerge for, at alt det katolske i
Danmark blev udryddet. Det gjorde
han bl.a. ved at sige tingene meget
ligeud, saa folk ikke var i tvivl om
meningen.

Opgave: Brug mobilen. Tag et foto af mindepladen for Peder Palladius. Tag ogsaa et foto af forsiden af den
gamle skolebygning. Notér
otér hvor lang, I skoenner, bygningen er. Desuden antallet af etager. Vend jer om og
tag et foto af domkirken set fra den gamle latinskole
Forberedelse inde GPS løbet:
Læs om: ”En fattig skoledreng fra Ribe gør karriere”
Løs de tilhørende opgaver
Efterbehandling:
1. Latinskolen i Ribe var i flere hundrede år det eneste gymnasium i Ribe Stift.
Stift. Stiftet strækker sig fra
området næsten op til Holstebro i nord til Tønder i syd. Bedøm ud fra jeres mobil-notater
notater og fotos fra post
7, hvor mange elever (drenge,
nge, ingen piger) der mon kan have gået der ad gangen. Konkludér herefter,
hvordan chancerne har været for at få en studentereksamen på Peder Palladius’ tid.
Måske kan I på nettet undersøge procenten af en årgang i nutiden, der kommer på en gymnasial
ungdomsuddannelse.
2. Latinskolen i Ribe kaldes en katedralskole.
dralskole. En katedral er en domkirke. Overvej mulige årsager til, at
latinskolen blev anbragt så tæt på domkirken.
3. Lav en fotomontage om Peder Palladius med jeres billeder fra mobilen.
mobilen. Skriv lidt om
o ham, især med
baggrund i jeres overvejelser i opgave 1 og 2, og fortæl desuden kort om ham og Reformationen.

