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Opgave 4 

Min afslutning på 9 klasse tale! 

_Hcj vi er alle samlet her til vores sidste skoledag og afslutnings fest, jeg ville lige sige tillykke til jer 

alle vi er færdig med 9 klasse yaayyy, det er jeg glad for jeg er glad for at havet afsluttet 9 klasse 

med de her skønne mennesker og skønne lære. Jeg har skrevet den her tale, da jeg tænker at jeg 

ville afslut det her eventyr med en tale. Jeg ville lige starte ud med at sige at de her 10 år har altså 

virkelige været de sjoveste 10 år, med de bedste lære og kammerater. De sidste 10 år har været det 

bedste eventyr, med masser af lektierO der selvfølgelige også sket en masse vi har været på to 

skønne rejser sammen, og det har været en oplevelse. Vi har været på Bornholm og Tyrkiet. 8 klasse 

tog vi på Bornholm vi var der i 5 dag, og jeg er rat sikker på at vi gik hele Bornholm rundt vi gik kun 

men vi oplevet også en masse. Og da jeg og pigerne hoppede i vandet det er jeg rat sikker på at i 

kan huske vandet var rat koldt. Jeg så mange ting som jeg ikke viste fandtes i Danmark. 

Derefter i 9 klasse tog vi til Tyrkiet og det var godt nok en syg tur det var den sygeste tur. Der 

oplevede vi endnu mere, da det var et helt andet land og det var min førte gang jeg rejste uden min 

forældre. Min glæde var helt oppe på toppen, jeg glædet mig så meget! ! Vi ankom til lufthavnen, 

og jeg vidste at i alle glædet jer, til at eventyret skulle gå i gang, det gjorder jeg også. Vi var i Tyrkiet 

i 7 dag. Og vi oplevet meget men vi gjorder nogen ting vi ikke måtte men lærerne tog det ikke så 

tungt da vi også er ung og dum! 

Men det skal også lige siges vi har også nogle cool lære. 

Men vi har jo ikke kun oplevet noget i udlandet. vi har da også oplevet noget her i Danmark 

dengang da Zahraa faldt i søen, og vi alle stod der og bare grinte af hende. Og ikke gad og hjælpe 

hende og hun røg bare mere og mere ned, det var kun mualima Sara da hjælp men vi alle stod bare 

der og grinte. Og da vi var yngre plejede vi alle og leje sammen jeg har masser af eventyr med den 

her klasse, og det er derfor jeg holder så meget af min klasse kamarter og lære. Da jeg har haft de 
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her lære siden jeg var 5 år, og de har lært mig en masse vi alle er en familie i den her klasse og Jeg 

holder af jer alle. 

Der er mere vi har oplevet sammen som en klasse men det er lige det jeg kan kom i tanke om. 

Vi er en blanding i klasse med somalier, araber og der er også nogen pakistaner vores kultur er 

forskellige, men vi alle opfører os på samme måde. Vi holder ikke nogen ud vi er en klasse om man 

er hvid, sort eller brun vi alle hænger ud sammen, og vi er en klasse vi stor sammen og vi ville altid 

stå sammen selvom der er nogen der ikke ville se os sammen og efter 9 vil vi helt klar ses. 

 

Hvad nu hvis de 

glemmer mig? 

https:l(_ventilen.dk/alene-ikke-ensom/ 

Tog imod eleverne i 
ærbødighed, uddan dem i 

kærlighed og send dem videre i 
frihed. 

http://michaelskolen.dkl 
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