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Siafens pædagogiske Sfudiesamlína

KüLer>Lavn V,

^a bet altib fit Mitte miß en ufravigelig Sieget Relíete ni ícete
mine ©lever ßibet gruubigt enb Stießet pan Srunbigbebená SSefoft«
ning, Ml bet være min DpgaVe at bibringe ©leverne ^Inrbeb oß
Slnffueligbeb pan ethvert Slunft i Unberbiíáningen og iffe at for*
labe noget faabant, for ben fíorft mulige Srunbigpeb er opnaaet.
Sen munbtlige S>iebbelelfe Vil Peb bele Unberbiiåningen fpille ^obeb*
rollen, ba man bevbeb fitfreå imob at brit'e ©lererne for raff
fremab; tillige letteé og inbfftamfeS perbeb 33orneneå Sltbeibe
bjemme, bt’orpaa man i ben Sliber iffe fan gjore fiffer Stegning.
¡Streng Örbcn, £)pmccrffombeb, ^unftligbeb og ßpbigbeb ville
berfor ufravigeligt Mine forbtebe, og Stolenô gormaal vil ba være:
Peb en grunbig og famvittigbebbfulb llnbertuténing og Opbragelfe
at gine ©leverne en faaban intellectuel og moralff Sannelfe, at be,
naat be fortabe Stolen, paa ben ber erbolbte ©tunbvolb funne
bygge Pibere til ®abn og SMfignclfe.
Seg ønfter i Siegten at mobtage ©lenerne i en Sliber af fem
à fer Star og bebotbe bem til omtrent bet nienbe Slår. <^etft
vitbe jeg mobtage bem, forenb be bane erbotbt nogen Unberniibning,
ba bet oftere nifer fig, at en tibligere gorberebetfe i hjemmet er
mere til <§»inber enb til ©avn.
Stolen vil efter min spian tomme til at beftaae af to itla^
fer, ben ifte (neberfte), fom i Siegten vit indbefatte S3ørn fra bet
femte til bet fyvenbe Siar, og bwrt folgenbe ©jenftanbe : Sauft i
?fovbinbelfe meb ^orftanbiWlfer, ¿Bibetbiftorie, ©eograpbi, Sfrin*
1*
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nina cg hegning Ville blive optagne, og 2ben ^iaéfe, i Hilfen,
foruben be ovennævnte Sjenftanbe, enbnu vide blive optagne: SReb
ftrittning, Spbff, ^falmer, ^iftorie og Slatur^iftorte. SReb £en=
fyn tií be enfeite §ag tittaber jeg mig nt bemcerfe ^ølgenbe:
íSattfF. ifte Slaøfe. ©letterne tære ber nt læfe.
*)
S
æegynbelfen brujeé en SIS©, fenere hjorts kornetten. ©aavei
Sporftnben fom ©jorïœfen vit hyppigt blive niwenbt, og ber man
noie gitteø Sigt pan, nt ©etterne lære nt ubtale pöert enfelt £>rb
fulbfomment (üben at finge ©ibeffnttelferne) og meb ben rette SSetoning, billige anttenbeS en Seel nf Simen til ^oriïanbéoveifer,
fortil ^tjortå børneven fan gibe Slnlebning eller ogfaa ®jem
flnnbe, ber ere ©etterne befjenbte, ligefom ogfaa til nt gjengitte
bet Sæfte. Sa man ifte fan forlange af SBørn i ben Sliber, at be
ftulle funne gjengitte bet i en fammenfwngenbe gorm, Vil Særeren
i en Støtte af Spørgåmaal føge nt lette fortællingen og nr flare,
pvab ber timbe ttære bunfelt. æerø læreø efter Srybeø Sigte og
9tiim. Særeren man førft forelæfe bem og bernæft tabe ©etterne
gjentage bem flere ©ange beclá enfeítttíiá beelø i Spor. Ögfnn
tyer man førgeø for, nt Sntet forblitter ©letterne uforftaaeligt. 3
benne Stabfe ftulle ©etterne bringeá faattibt, at be funne taefe
flybenbe. — Sti Simer ugentligt.
3 2ben ©nøfe fortfætteø Sætningen (ogfaa af og til ©for-'
læfen), og ©letten man bernæft gjengitte bet Sæfte. 3Kan l’e=
gynber ^er at lære Sleven ben nøgne Sætningø Sele nt fjenbe,
fom ogfaa nt abffille be t’igtigfte Salebele. Sinnt Sletterne ere
Vel øvebe bevi, lære be at opløfe fammenfatte Sætninger, pttorpaa
Salebelene gjennemgaaeé vibtløftigere. $ele benne grammatifte
llnberviiøning bibringe^ ©letterne munbtligt og tteb en SRaåfe øf
*) ©aafremt jeg erholter Steoer, bet ifte nit Jabe lært at fjenbe Sog=
flabet cg flabe, ^bílfet bifl i Siegten tun fjetbent bit beete Sitflelbet,
enflebe jeg ai anbenbe Çpbmeibcben cø betitl at btuge SotgenO cg
3hmgø
cg Satfebcg for SBegynbete.
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Sreinpler, forat man fan være fiffer paa, at bet Særte Miner
rigtigt forftaaet. ^orftanbgobelferne fortfætteg, 03 tyertii anhenbeg
ofte, tyuab bet af Srammatifen er (ært (f. ©. Sjengibelfen af
^Jræbicater tii opgibne Subjecter, SJannetfe af Sætninger, M’ori
^ræbicatgøerbet er et Sopula 0. f. b.). SJerê læreg efter ÆvoS*
filins poetiffe Sæfebog, og ©eherne ffutte ba iffe biot fremfige
bem fmuft, men ogfaa funne gjengibe 3"btyo(bet meb egne Orb,
Ser Simer ugentligt.
JîeMTrtvntug. ^ertneb begynbeg førft i 2ben Síag|e, tybor
©eherne maae funne læfe flvbenbe og hære noget øbebe i at ffribe
Sammenffrift, gørft ffrihe» en Sib efter en tryft 23og, fiben
uben Søg efter Sictat et opgivet Styffe, pborpaa Gieverne hjemme
maae øve fig, og tybig enfeite Orb be ftabe boit, for be nebffriüe
bem, og enbelig et ubefjenbt Stpffe. gengang om SRaaneben
brugeg munbtlig Stiil. Stilen retteg ubenfor Sfoletiben, og
jettene betegne», heb llnberftregning. $Paa Sfoten gjennemgaaeg
ben ba tyøit; ©eherne tjøre efter, men maae førft rette bereg geil,
naar bete Stilen er gjennemgaaet. ®ernæft feeg tyver enfeit Stiit
igjenncm, og bet muligt llforftaaebe forftareå. Sr Stilen meget
baarlig, ba maa Sieben tyjemme omffribe ben tyele rettebe Still ubcn
^eii og bliver ba inunbtiigt prøbet i be Orb, i tyMâ fBogftabering
tyan tyabbc feitet.
Sil Stilebøger benytteé orbentiigt inbtyeftebe SSøger meb
mørfegrønt Sinb, forfpnebe meb Sræfpapiir af Sogenå Størreife.
Síerená Slabn ffrihe» faabet paa bette fom paa feibe Sogen. —
Sre Simer ugentligt.
UnbfF. 2ben Slagfe begynber tyermeb og benytter Siungg
Siementarbog. Sleberne øbeg i at læfe og ftabe bet førfte Styffe
fil Siogferne ^Jag. 5 (Styorlæfen og Styorftaben anhenbeg tyerfit).
3)¡gfe [æreg, tyborheb Sleberne tillige gjøreg opmærffomme paa,
tyt’ab Subftantiberne tyebbe i ^leertallet. Særnæft begynbeg forfra
igjen, og, ba be af be ubenab lærte Slogfer aHerebe bitte fjenbe en
3>eet af Orbeneg Sietybning, begynbeg nu paa Oberfættelfe, Sam?
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titigt permet) níüeé ©leverne i «t overfatte Satninger fra Sanfï
tit Sybff, pvorveb man tillige omfatter (Sætningerne, ligefom man
ogfaa ombvtter be enfelte Drb, af og til laber bem ftabe og byppigt
navne be forefommenbe SubfiantiverS Äjon og fleertaldenbelfe.
Staar bette Styffe faalebed er tert, VebbíiVer man paa lignenbe
äRaabe ganfte efter Sogend Slîetfrobe. Sîaar ©leverne paa benne
SRaabe ere fomne faa t’ibt, at be aberebe ere frlebne frefjenbte meb
flere af ©ubftantmerneS og âJerberned former, frefaftcS be cnb
pbermere beri veb trugen af et ©$ema (bet paa (Sibeâ fortag
ubfomne), hvorefter navnlig Slrtiflend og ©ufri'tantmerneö Secfina»
tion, ^jælpeverberne og bet regelmäßige SJerfrum efter ifte Son»
jugation lated. Se æerfret, bet forefomme af 2ben Konjugation,
navned ^yppigt for ©leverne, uben at ber fotbred, at be ffube
tere bem efter Sog. Set Safle repetere« ftabigen, og be bag i
SSogen forefommenbe æerd tares fucceSfivt. Sangere enb til
„Smaafortabinger" agter jeg iffe at tabe ©leverne gaae. — fire
Bitner ugentligt.
SSibei^iftorie, ifte Staéfe. Sfeb (Samtale og fortal»
ling meb StaffaelS »Silber jur biblift^en ®efd)i^te bes alten Seffa»
menteS" til ^jalpemibbel tilfigteS ber i benne SlaSfe at lære
©leverne be vigtigffe af bet gamle Seftamented fortællinger fra
(Sfabelfen og omtrent til kongernes dpiftorie. Sette vil (fee faa»
íebeS. f ørft VifeS bet Sletterne et SSibebe. Se faae fretVeb Syft
til at Vibe Sîoget om bette. Se albte i Stadfen (man etinbre, at
Stadfen vil omfatte Slebet fra bet femte til bet fyvenbe Sfar) op»
forbter Såreten til at angive bet OTervigtigffe; be repetere faalebed
bet engang i forfreien fortalte, og be yngre pore til og inbprante
fig bet. Sïaar bet OTerbigtigfte, af frvab Sillebet givet Slnlebning
til at fortabe, faalebeS er tart, føier Såreten unber Spaminationen
beftanbigt SEere til, inbtil fran frar naaet ben tilfigtebe fuïbftanbig»
beb. Sernaft gaaet man over til et anbet Sillebe paa famme
SRaabe, ibet bet tibige ibeligt repeteres, ©leverne maae gjengive
bet fortalte meb bered egne Stab paa faa otbentligt (Sprog fom
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muligt. spaa ®runb ^eraf maa Sœreren ^enbenbe ftg til Imet
enMt ©leb, tjborimob ban, naar Säten er ont OTabne og bestige,
tit diverting fan tittabe ©leberne at fbare i ©bor. ©raminationen
nina beftanbigt batieres, for bberfen at trætte og fjebc Sæteren
etter ©teberne. Se bigtigfte ardjeeotogiffe S5emærtninger bitte biibe
mebbeefte, tige fom ogfaa be aiminbeligere reiigiøfe begreber catecbe*
tiff bitte btibe ubbifiebe. S bet ^eie taget bit ber btibe firrcbt
efter, at bet gærte iffe atene ffal btibe en ^ufommelfenS, men
ogfaa ^orftanbenS og hjertets <Sag. — So Stimer ugentligt.
3 2ben ©taSfe tæfeS førft bet garnie Seftamente effet S3atS=
ïebS æibelbiftotie. Set æanffeligere bit btibe gjennemgaaet og
catecbetiff forfiaret. Offene be i ®ogen forefommenbe æibeifprog
ffutle keteS orbret, eüerS maa ?ilt fortætte« meb egne Örb. Set
ncefte Star bit bet nye Seftamente efter famine Sog btibe nøjagtigt
gjennemgaaet og forftaret, ibet bet garnie Seftamente famtibigt betmeb repeteres. Set Seograpfiifte bit biibe forebiift, tige|om ogfaa
en fort Ubfigt ober ^JakeftinaS Seograpbi tii (Slutning bil biibe
mebbeeit. ^erttieS „Orbis terrarum antiquus“ og 9t(fer=
mannS „IBibekSttiaS" bitte biibe benpttebe. — Sre Simer ugentiigt.
^Jfalmer. 2ben ©iaSfe. ©aabei paa Srunb af be reiigiøfe
Sanier og ^oieifer, fom ere ubtrpfte i ^fatmerne, fom ogfaa for
berbeb at faae be bigtigfte ^rifeiige ^obebbegreber ubbifiebe, bit
ber i benne ©iaSfe biibe lært et Ubbaig af ^Pfairnerne i ben auc=
toriferebe Sßfaimebog. ^er fees iffe aiene paa, om ^[atinen er
lært fuíbfomment ubenab, men ogfaa paa, om ben ftemfigeS fmuft.
Serfor maa Sæteren forelœfe palmen og forfíare, bbab æanffe*
íigt ber muligt funbe forefomme i ben. — So Sange ugentligt i
93ibeíbi|lorietimen.
©eograp^t. ifte ©iaSfe. ^ørft forfíare« bet ©íeberne,
at Sorben er en .Kugle, ber bebíeger fig omfring Solen og om=
fring fig felb, og at Siaanen igjen bebœger fig omfring Sorben,
pbotbeb be inbfee, bboríebeS Staret og Sagene fremtomme; (bet
^ete fan anffueiiggjøreS ©íeberne beb gt tabe en ©leb foreftitle
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©olen, en anben Sorben, en trebie Scannen). ©nbbibere forteelteß
bent om be forffjeHiße ©laßß Stjerner i bet umaabetiße Rimmel*
rum oß om bereß Storrelfe. (Sfabetfeßpiporien, ber omtrent
famtibißt gennet bil blive ßjennemßaaet i SSibelpiporien, vil benytte
ben perbeb bunbne .Runbifab, for ftrar nt beeffe 33orneneß $®re*
fryßt for ben almeeßtiße ©taber.) ®e climafiffe gorpolb mebbeleß
bem ganffe i Sflminbelißpeb. Serneep leere be be pre SSerbenß
fjerner, be fem SJenbenßbele üß SJerben^nbene, pVorbeb be obeß
i nt anßibe IBerbenßbeieneß oß SJerbenßpabeneß ©rœnbfer. Serneeft
ßaaer man ober til be bißtißpe Unberafbeliiißer af föerbcnöbekne
oß jBerbenßpabene, oß unber benne Snboben forflareß fiere inb»
lebenbe 33emcerfninßer, fom ^bab ©er oß Soer, SPpmer oß ©tree*
ber o. f. b. ere. fertil brugeß faabel Olobuß fom Seneralfort.
SilpbP leereß bet SSigtigPe af (Suropaß pbypfto ©eograp^t fom:
be bißtißpe 23jerße, glober oß ©ver. Silt mebbeleß oß inbobeß
beb munbtliß gorteettinß oß ibeliße «Repetitioner. Set er en Selb*
folße, at ber af be ynßpe i Slaßfen fun fan forbreß bet Siller,
bißtißpe af bet ©benanforte, ^borimob be, fom alt pabe beeret længere
i Glaßfen, maae funne gaae mere i bet Specielle. — So Simer
ugentligt.
S 2ben ßlaßfe ßaaer man frem pan famme SRaabe, ibet
©leberne, unber ibelig «Repetition ogfaa af bet i ipe Klaßfe Seerte,
leere be bißtißpe glober, SSjerge o. f. b. at fjenbe i be anbre
SBerbenßbele. Serefter ßaaer man ober til en enbnu fpeciePere
Ubbifling af ©uropaß ©eograppi, forp meb .$enfyn til SSjerge,
glober meb SSiflober, Soer o. f. b., enbnu tun beb munbtliß
gorteeïïing af Omfang omtrent faalebeß, fom ©ilfberberg bepanbler
bette; bernerp beßpnbeßpan be forffjePiße Sanbe, oß Sleberne levfe
nu Snßerßlebß lille Seoßrappi meb Unbtaßelfe af be ctimatiffe
gorpolb oß ^Jrobucter, ber munbtlißt ßjennemßaaeß for bem. Se
fiepe, om iffe alle ßanbene, paabeß leerte, inben ßieberne naae
bereß nienbe Sfar. Sbarene funne enten afforbreß ^ber enfeit
Sleb eller unbertiben til SIfbejiinß fiert i ß^or, fom ba paa et
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gibet Segn bringet til Savs^eb, ibet man igien peger paa en
enfeït, fotn man vil ffaï fortfœtfe eg fulbenbe bet af ©í;oret be=
gynbte ©var. Äun maa man førge fot, at ©leverne albrig funne
beregne, om be blive ejeaminerebe paa ben ene eilet anben SJiaabe.
Sre Simet ugentligt.
ipiftorie. 2ben ÄlaSfe begynbet førft fjermeb. Unber»
Visningen Vil bovebfagetigen btibe given munbtligt ; bog Vil ogfaa
©trømS Ubtog af SannmtfS £>iftorie blive brugt, forat ©leverne
funne befæfteS i bet Sætte, navnlig meb .^enfyn til Stalme og
SlatStal. ©fterat Sieget af Subelæren og enfelte fortællinger om
be vigtigfïe ópeíte, f. ©r. Sîolf Ärafe, ere gjennemgaaebe, begpnbeö
paa Sotm ben Samle. Staat ba et minbre Siffnit et gjennenu
gaaet munbtligt og gjengiVet af ©leVerne, repeteres bette igjen efter
Siegen. Sccreren forelœfer ba førft Siegens £)rb og forflaret,
^vab bet behøves, (morpaa ban igjen fortæller og fnytter fertil,
bvab bet alt er gjennemgaaet munbtligt. spaa benne SDiaabe vil
ethvert ©tyffe, fotuben Veb ©raminationen, blive to Sange gjen*
nemgaaef, og veb benne f temgangSmaabe vil man funne unbgaae
partier i SlaSfen, ba jo iffe enhver ©lev behøver at begynbe for
fra i £iftorien. 3)a ethvert ©tyffe er i ferbeten fortalt og gjen=
givet, fer Siegen bliver brugt, formenes, at benne iffe bil falbe
felv be yngre Slebet i SlaSfen for befværlig, og be vibtløftigere
fortællinger, fom ville blive tilføiebe, ville let fæfte fig i Rufern»
melfen, nnar be funne, om enbog tun løfeligt, fnytteS til ben tryfte
Sieg. Set følget af fig felb, at man Veb ben fiftoriffe UnberviiSning
beftanbigt maa benytte SanbfortSa bet tilfigteS at faae Sleven til at fbare meb egne £>rb,
maae ©vatene affotbteS ©leverne enfeltbiis. ^vab betimob Siavne
og SfarStal angaaet, ba fan man ogfaa penbenbe fig til flere paa
een Sang. — SI o Simer ugentligt.
9lafur^tfforte. 2ben SlaSfe begynbet førft tjermeb, og
til Srunb for UnberviiSningen bil blive lagt krøyers naturpifforiffe
gærebog for be førfte Siegynbere. ©fterat Snblebningen et (ært,
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vit ber biibe gaaet ober tit Tyreriget, ba jeg anfeer benne Teet
af Síaturpiiforien for at bære ben for æørn meeft betjenbfe og
berfor intereáfantefte og íettefte. gremgangámaaben bit blioe faa*
lebeö. Sleberne bitte biibe gjorte noie befjenbte tneb be aiminbeïige
Sgenffaber, ber ere eienbommetiße for be forffjellige Staffer,
Staffer, familier og Sirter, faaat be paa bet æeftemtefte funne
bibe, tjbitfe Sgenffaber et Tyr fíat pabe, for at pore unber ben
cne elfer anben Slfbeiing. Ternæft bitte be enfeite Tyr btibe tærte,
ibet be, faabibt bet er muligt, bitte btibe forebifte Sleberne i Sff*
bilbning. SRunbtliß fortælling, forfaabibt ben fan bibrage til at
forpøie Sntereáfen, tiifoieá. ©cpouíoá oß Sécpricptà Sffbiibninger
bitte bianbt anbre btibe benyttebe. — To Timer ugentligt.
Afrivning. ifte Ätaöfe. Ta ©maaborn iffe funne om»
gaaeê tneb $Jen, ^Vapiiv Oß æleef üben at beffabige «Pennen, tik
fmubfe fingrene, trotte oß tifftatte papiret, bør be førft — bog
fan fort Tib fom mutißt — begynbe at ffribe meb ætyant. æe»
ftroebelfen bil ba ifær ßaae ub paa at (ære bem at polbe rigtigt
paa ætyantet, at polbe Segemet oß Sfrmene i ben rette ©titling
(æogen maa tigge lige for Sieben, Sieben ftbbe übt tií benftre
©ibe af æogen meb ben benftre ^aanb lagt faft paa ben benftre
©ibe, Segemet og .^obebet polbeø, faamegei fom muligt, opreifte).
Te begynbe meb mellem ^avatlelünier og beti betegnede fünfter
at efterffribe foreffrebne lige og frumme Sinter i forffieilige Stet*
ninger, fine og lette £>pftreger, tyffere Slebftreger, frumme Sinier
meb Tryt i o. f. b. Sfter tilbørligt at bære inbobebe peri, be=
gynbe Sleberne at ffribe meb SJen (gjerpen). Te foregaaenbe
¡Øbelfet gjentageö (omtrent efter ©mit^é og Tolierë ptogreßfibe
©yftein) ; bernceft begynbeé paa æogftaber (Tanff). Stöbert æog^
ftab ftribeé førft for paa ben ftore Table og gjennemgaaeø, førenb
Sleberne begynbe at ffribe bet, og man guner ba grabebiiå ober
fra be fimptere og lettere til be fbærere. §ot at bænne Sleberne
til ben foreffrebne Størrelfe, bet rette ^alb og ben rette Sifftanb,
pebbliber man enbnu i nogen T'ib meb at labe bem bruge «parallel*
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og Salblinier. Sernceft ganer man ober tit ©enftavelfeøorb, Sleet*
ftavelfeøorb og enbelig tit Sætninger. Sif og til fftiveø Sal.
©aavibt mane ©leverne bære fomne i neberfte ©laøfe. — Sem
Simer ugentiigt.
3 2ben ©laøfe ffriveø efter trpfte Sorffrifter faalebeS, at
t^beranben ©ibe benyttet til Sogftaver eller ©tavelfer i forftørret
3>ïaaleftof, Vberanben til ©ammenffrift, og bet baabe Sanff og
Satin. (Sette ©ibfte bog førft, efterat æogftaberne ere inbøvebe).
Slit i ifte ©laøfe maae ^jdyelinierne, naar bet er muligt og
tilraabeiigt, bortffaffeø, og i 2ben ©iaøfe maae fun unbtagelfeSbiiê
anbre hjælpelinier taaieø enb ben Sinie, Çvorpaa bet ffriveø.
(Setie gjæiber nafuriigviiø iffe om ben latinffe ©frift, før S^
bigbeb beri er vunben.) Set Soreffretme maa Være temmeligt
ftort, ba Seltene faalebeø bebre falbe i pinene, og ^aanben ber*
veb vinber i ©ifferbeb og S^rbigbeb. ©engang bbet fjortenbe
Sag ftrive ©leverne bet, be i be forløbne fjorten Sage (tave leert,
i en fccrffilt S3og. Sette vil beforbre bereø Slib pg ©treebfombeb
og er for Seereren et prægtigt Siibbel tii at leere bereø Seemftribt
at fjenbe.
Sii Sfrivebøger benyttes orbentiigt inbbeftebe 53øger meb
mørferøbt æinb, forfynebe meb Srœfpapiir ligefom veb Stilebøgerne.
Sre Simer ugentiigt.
SHegnitig. ifte ©laøfe. Swft læteø Saifftivning og Salle*
neø æeerbi. 3 Sailœfen gaaet man for bet Sfltfte iffe vibete
enb til en SRiUion. Sernceft gaaet man over til Slbbition, og,
naar enfelte lette Slbbitionøftyffer etc gjennemgaaebe og inbøvebe
(førft fun to à tre Sîitffer uben Weente), og QlbbitionåtabeUen paa
famme Sib et leert, begynbeß ber ogfaa paa ©ubtraetionøftyffer,
ibet ©ubtractionøtabellen ba (igeiebeö lecreê, og øveø ©leverne fam*
tibigt i begge Slegningøarter, ibet be bruge bem fom gjenfibig
¡iprøve. Sleb at ubføte begge Siegningøarter famtibigt faae ©leverne
Syft til at regne, ba bet moret bem felv at funne fee, om ©tyf*
ferne ere rigtige. Slaar Slbbition og Subtraction grabeviiø og
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grunbigt ere gjennemgaaebe, gaaer man orer førft ti( SWultiplication
og fnart efter tit Sivifion paa famine Wtaabe fom reb Qtbbition
og Subtraction, ibet ogfaa per biSfe SlegningSarter Brujeé tit
gjenfibig «Prøve. Sa ^orffjetten paa at regne meb ubenævnte og
benævnte Sat ei er fpnbertig flor for SteVerne, forventes bet, at
biSfe i 2-obet af be to Star, tit pvilfen Sib ©irfuS’et i neberfte
©aSfe er beftemt, bille funne tære at regne be fire Species meb
ubenævnte og benævnte Sal, famt funne pete ben titte Sabel. —
Ser Simet ugentligt, pboraf een ubeluffenbe til ^obebregning.
S 2ben ßlaSfe begpnbeS meb ®røf, ibet ogfaa per Slbbition
og Subtraction (ligefom ogfaa SRultiplication og Sibifion) forbinbeS
og benptteS fom gjenfibig frotte. Set i neberfte ©aSfe Særte
Vil beb vanfteligere Opgaver ftabigt blive Vebligepolbf. Scrnæft
gaaer man over til Regula be tri, faaat en nogenlunbe flint ©et'
Vil funne tære, inben pan forlaber Sfoíen, at regne i bet Slîinbfte
et lettere Slegula be tri Stpffe. — ^ire Sinter ugentligt, pvoraf een
ubeluffenbe til ^ovébregning. tegnebog bruges iffe. Stofferne
ffriVeS for paa ben flore Sable, fot be minbfte i ifte (SlaSfe paa
pver ©ifelts Savle. KarlfenS Sabel bruges.
UnberbiiSningStiben vil blive:
for ifte SlaSfe fra 9 til 1.
— 2ben SlaSfe — 9 — 2.
^Betalingen vil blive:
for ifte ©asfe 2 91bb. maanebligt.
— 2ben ©aSfe 3 SRbb.
—
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/alfleitbe MvUløv* «ôter je# aftrykte at taire

inbbm>e i ©levernes ©Ijaracteerbsøer.

©ellerne mane ínbfinbe fig, reentißt og anilambißt paaftœbte, paa
©teten fem à fer SRinutfer fer ©foletiben, fremtage i ©titbeb be
Sjenftanbe, bet finite benptteê i Simen, og fætte fig bernoeft roligt,
tiner paa fin spiabâ. ©eneft fem SRinutter efter ©foletiben maa
entrer Sleb pave famlet og orbnet fine Sauger og übrige ©ager
faalebeø, at ban uben at glemme Sloget fan fortabe ©toten, naar
bebfommenbe Særer, efterat alle ©eberne faaiebeô ftaae færbige,
enliber paa fin tetabs, giber bent SiHabelfe tit at gaae i Orben,
een efter een, uben at nogen ganer ben anben forbi, ©eherne
forføie fig fra ©folen ftrnr lige bi™ og ingttage fnnbel paa $jem*
beien fra ©toten font pan ^enbeien tit ben, ben ftørfte ©ømme*
ligbeb og Setanftænbigbeb.
Gr en Sleb formebetft ©pgbom eller paa anben SRaabe for»
binbret fra at møbe paa ©toten, maa ban førfte Sang, ban ber»
efter inbfinber fig, mebbringe ^orælbreå etter SJebfommenbeé Sitteft
for, at ban er ubebtenen meb bereø æibenbe.
SmeHem enbbet Sime inbrømmeø ber Stenen otte SRinutter
tit at røre fig i, famt til be nøbbenbige SSrinber. Offene unb*
tagelfeábiiá tiltabeå bet ©eberne at fortabe Stafferne i Simen.
Sil ©tøien, Strigen og Sarmen er forbubt. S3eb ben trebie SimeS
Snbe babe ©leverne tyve SRinutter tit at npbe gørfriffning i.
SRob Sæteren fiai Sieben bife ^»øfligbeb og ubetinget Spbig*
beb, og unber Unberbiiøningen ben fulbfomneife Stotigbeb.
Sil SBptten og Ajoben paa ©folen er forbubt, ligefom ogfaa
at mebtage, bbab ber er ©folen ubebfommenbe.
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©nboer ©lev maa golfee fine Søger og anbre ©ager t orbentlig ©tanb. 9(1 Snmnalen og anben Silfmubfen, faanei i Sære«
bøgetne fom i Stile? og ©frivebøgerne, er ftrengeligt forbubt.
Særebøgerne efterfeeê i faa ^enfeenbe af og tii. ©aavel meb
£enfyn fil ©friften fom i alle anbre ^enfeenber mane ©ti(e= og
©trivebøger bepanbleø meb ben ftørfte Drben og Seenligbeb, og
for Sebanblingen af biáfe i 9llminbeligbeb erpolbeå en ©baracteer
ugentligt i en Subrif for „Stoen meb ffriftiige Slrbeiber".
©leVenå f)latm maa være ffrebet paa enbver af pans Søger
og anbre ©ager, faavibt bette laber fig gjøre.
©baracteerbogerne mebtageé bjem boer Søverbag og mebbringeå
paa ©folen bber Sianbag, forfynebe meb ^ordbreå eller Seb»
fommenbeá Unberffrift. Seb ©levernes? 9(nfomft benlagges? be
orbenttigt og opflaaebe paa ben bertii anvifte $Mabá.
Suren (ben øVerfte ©lev i ©laufen) ubbelet Savler, Strive»
og Stilebøger, naar be finite bruges, og famler bem atter veb
Simené Slutning. SigetebeS ombeler bmt flenne, Sipanter og
©riffler, bvilfe ban igjen famler, efferaf be ere brugte, i be bertii
inbrettebe Smaataøfer. Sen uÆftøver|le ©lev førger for, at ben
flore Savle veb bber Simes? Segynbelfe er reen og forfinet meb
Aribt og afftyttet Svamp, bt’iife ban veb SfoietibenS ©nbe penlægger paa bereS Slabå.
©riffler, Slyanfer og Senne blive leverebe ©leverne paa
Stolen.
Se, fom maatte ønffe Sørn optagne i min Sfole, anmobeé
om fnareft muligt at penvenbe fig til mig, Sfinbergabe Sr. 8
ifte Sal, bvor nærmere £)plpåninger funne erpolbeS.
Äjobenpavn, Sanuar 1851.

X S. dauber ÿonîttfen.

