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Give it some English 2 Doth Ernst Jacobsen Hent PDF Forlaget skriver: Give it some English 2  er en bog, som

tager udgangspunkt i de 7 lande, hvor hovedsproget er engelsk.

Bogen er en opfølgning på Give It Some English 1, som omhandlede emner, der tog udgangspunkt i de unges
liv og hverdag.

Bogen er beregnet til folkeskolens ældste klasser samt HG og produktionsskolerne, men materialet kan
ligeledes med fordel læses i begyndelsen af de gymnasiale uddannelser.

Indholdet i teksterne præsenterer de engelsksprogede landes kulturelle forhold og det, som knytter sig til de
forskellige landes kultur. Flere af teksterne består af et A-og B-niveau. Bogens opgaver er ligeledes inddelt i 2

niveauer samt et fælles.

Bogen kan bruges både tematisk og emnebaseret. Desuden kan den bruges i tværfaglige sammenhænge med
andre af folkeskolens fag.

Om forfatterene:

Doth Ernst Jacobsen. Uddannet lærer fra Nørre Nissum Seminarium 1984. Hun har stor
undervisningserfaring i engelsk i folkeskolens ældste klasser, på handelsskolens grunduddannelse samt i

ungdomsskolens tilbud til elever, der har brug for ekstra engelskundervisning.

Henriette Beth Brigham. Uddannet lærer fra Århus Seminarium 1984. Hun har siden under-vist i engelsk i
folkeskolen, på privatskoler, ungdomsskoler, efterskoler og internationale skoler. Hun har boet i USA og har

også undervist der. Hun har tillige været beskikket censor i engelsk i mange år.
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