Grieks
Wat ga je doen?
In de vierde klas maken we eerst de grammaticale basis af. We doen dat aan de hand van
Nederlandse en Griekse teksten over oorlog, de vrouw, slavernij, onderwijs en sport. Daarna kun je
eindelijk kennismaken met teksten van de Grieken zelf. Authentieke Griekse teksten, maar ook
teksten in vertaling staan op het programma.
We beginnen met teksten uit het Oude en Nieuwe Testament: wat staat er eigenlijk precies? Daarna
zoeken we de moraal in de fabels van Aisopos. Met de satirische verhalen van Loukianos sluiten we
het jaar af.
In de vijfde en zesde klas lees je de verhalen van de beroemde schrijver Homerus; over de reis van
Odysseus en de trouw van zijn echtgenote Penelope, maar ook over Achilles en zijn trots. Natuurlijk
duiken we in filosofische teksten van Plato en lezen we stukken uit een tragedie, waarin thema’s
voorkomen waarmee de mensheid nog steeds worstelt. En natuurlijk Herodotus, die ook wel de
vader van de geschiedenis wordt genoemd en een heel goede verteller is van wonderlijke verhalen.
Tijdens de lessen Grieks ben je niet alleen bezig met vertalen. Je leest ook teksten in het Nederlands
of kijkt stukken film die betrekking hebben op de stof. Dit doe je vooral bij de aparte lessen KCV:
klassieke Culturele Vorming. We praten met elkaar over wat we gezien en gedaan hebben en vormen
ons eigen oordeel. Elke les groei je daardoor een beetje in je oordeel.
Naast het lezen en vertalen van teksten, verdiepen we ons dus uitgebreid in de cultuur van de
Grieken. De verhalen, de architectuur, de filosofie en de beeldhouwkunst bijvoorbeeld, maar ook de
invloed van de klassieke cultuur in de moderne tijd.
Wat wordt er getoetst?
Als je deze teksten bestudeerd hebt, maak je toetsen, waarbij je een deel van zo’n gelezen tekst en
een nieuwe tekst moet vertalen. Maar vooral door het beantwoorden van vragen over gelezen
teksten laat je zien dat je de tekst begrepen hebt. Daarnaast maak je praktische opdrachten n.a.v.
één of meer teksten. Hierbij leer je je eigen mening te formuleren.
Wil je meer weten?
Als je vragen hebt over dit vak, dan kun je die natuurlijk altijd stellen aan je vakdocent.

