
4. Talen 
Hejalle sammen det blev endelig min tur til at 
tale. At gå på Al- Hital skolen har været ret 
hyggeligt lige siden jeg startede i 4. klasse og jeg 
har mødt mange personer, som er enten ældre, 
yngre eller samme alder som mig. 

Min klasse var meget flinke imod mig og 

tog godt imod mig da jeg begyndte og jeg 

var ekstremt stille siden jeg gerne ville 

vide hvordan folk var og det er jeg 

stadigvæk. 

De andre klasser tænkte jeg slet ikke på, 

fordi de ikke havde noget med mig og gøre 

og jeg kunne slet ikke lide mange fra de 

større klasser. 

Hvis jeg ikke gik på denne skole eller lige 

præcis min klasse, så ville jeg måske ikke 

have lige så gode minder, som hvis jeg gik 

på en anden klasse. 

Jeg er meget glad for at have disse lærer 

og klassekammerater, som jeg har nu i 

stedet for at have nogle meget gamle 

lærer som er meget strid med sin 

undervisninger og giver ekstremt mange 

lektier. 

Når vi har time, så er det ikke været kedeligt i 
fag, som Matematik, dansk, fysik/kemi og id 
ræt. 

Et af mine favoritoplevelser på denne skole var 
rejsen til Tyrkiet. I Tyrkiet har vi alle lært meget 
fra de ture vi altid skulle hen til og vi hyggede 
os rigtig meget fra aften helt over til morgenen 
efter. 

Vi lavede en masse ting, som for eksempel 
at køre ATV, køre en båd, shoppe, spille spil 
i en arkade og være på basaren. 

Da det blev cirka kl OO, så tog vi hver dag 

ud til McDonald's, en kiosk og måske også 
andre butikker tæt på os og købe hvad vi 

har lyst til derhenne og derefter gå en lille 
tur i byen eller tage direkte hjem til 

hotellet og spise. 

I Tyrkiet var der en masse hunde som 

ingen ejede og de var rigtig store, så vores 

klasse blev selvfølgelig bange og løb som 

om vi skulle dø og det gjorde det bare 

sjovere. 

 

Vi har også været på mange andre ture, som 
Bornholm, Bonbonland, lejrtur, zoo, 
eksperimentarium, x jump, eventyr fabrikken 
og meget mere. 

At være en del af et fællesskab, selvom man er 

meget forskellige, kan være en god ting, fordi 

at man kan lære meget af personer, som ikke 

er ligesom en selv og det kommer rigtig meget 

an på dine egne beslutninger. 

For eksempel kan jeg møde en person, som 
ryger cigaretter hver eneste dag og han er 
meget flink og sjov at være sammen med. 

En dag spørger han mig om jeg gerne 

vil prøve at ryge, så er det mine egne 
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beslutninger, som kan have en stor 

indflydelse på mig og min fremtid. 

Når man er omkring flere personer som er 

anderledes i forhold til en selv og man gerne 

vil være mere sammen med dem og have et 

par ting til fælles, så ændrer man sin 

personlighed og hobbyer og det gør man, 

fordi At man ikke vil føle sig ude, alene og som 
jeg sagde før, så er det ens egne beslutninger 
som afgør ens egne ændringer gennem tiden 
med de personer som man er omringet med. 

Det vigtige ved at være en del af et fællesskab, 

så kan man lære flere forskellige kulturer, men 

det er også vigtigt ikke at dømme andre fra 

deres kultur, fordi der er mange som slet ikke 

er som andre folk der stammer fra samme 

land eller religion. 

"Det bedste ved livet er venner, familie, grin og 

gode minder." 
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