En skoledag i 1560
De fattigste elever på latinskolen fik mad på Sct Katharinae kloster. Som en slags betaling skulle de synge i
kirken. Deres dag begyndte meget tidligt. Her kan du se, hvordan en almindelig skoledag så ud:
Opgave 1:
Skriv hvad du laver på en helt almindelig dag
Kl.

Latinskoleelevens dag i 1560

04.00

Kirkeklokken ringer, og dagen er
begyndt

04.30

De fattige elever deltager i den
første Gudstjeneste (Morgenandagt)

06.00

Skoledagen begynder for alle
elever

06.00 – 09.00 Grammatik

09.00 – 12.00

De ældste elever har kortjeneste i kirken, mens de yngste
overhøres (de forklarer deres
Katekismus og læser op af den)
+ tid til at spise

12.00 – 13.00

Sangundervisning og latin

14.00 – 15.00

Deltagelse i aftensang i kirken

15.00 – 16.00

Undervisning i forskellige fag
eller fri

17.00-20.00

Hjem og spise og tidligt i seng
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Din egen dag

Opgave 2
Lav et lille dramastykke/skuespil – om en hverdag i 1560 og i dag.
I 1560 sov børn som regel to eller tre sammen i samme seng i 1560. Pigerne stod op ved samme tid som drengene, de havde travlt med det huslige. I skolen slog degnen drengene med en tamp (et stykke reb), hvis de ikke
opførte sig ordentligt. Derhjemme spiste børn normalt ikke med ved bordet sammen med de voksne.
Klassen deles op i to grupper:
A	En hverdag i 1560	Drenge og piger i denne gruppe deles
(her er det kun drengene, der går i skole, mens pigerne er hjemme og lærer at blive gode koner)
B En hverdag i 2010
Både piger og drenge spiller med i skoledelen
Lav en lille drejebog der viser hvilke scener, der skal vises. Det skal bare være de vigtigste ting fra det tidsskema,
I har lavet. Der kan være et ur eller nogle lyde der viser tiden på dagen, f.eks. en kirkeklokke og en hane.
| I kan vælge at lave det som mimeteater – ingen siger noget.
| I kan lave det med få replikker eller en sang eller en salme
| I kan lave det med ”fryse”-billeder/tableauer, hvor alle skuespillerne bevæger sig rundt og på et tegn, evt. at
klokken slår, står helt stille! Man skal stå stille så længe, at publikum når at forstå, hvad scenen fortæller.
| I kan evt. lave nogle enkle beklædningsstykker til skoledagen i 1560. Det kan være kapper, forklæder eller
tørklæder. Degnen (læreren) kan måske have en tamp.
| Hvis I laver spisescener, så husk at gaflen ikke var opfundet endnu i 1500-tallet!
| Hvis I har et stort lokale at spille i kan I vise begge stykker på én gang, så man oplever, hvor tidligt skoledrengene stod op og gik i seng i den gamle skole.
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