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Hallo Berlin – med klassen på
tur og Hi London med klassen på tur er rejsebøger til de
mange skoleklasser, der hvert
år rejser til Berlin eller London.
Bøgerne kan bruges før, under
og efter skolerejsen, og introducerer de unge læsere til byerne og deres mange muligheder.
Ved de enkelte attraktioner i bøgerne er der farvesymboler, der
angiver hvilke fag, der kan inddrages i forbindelse med besøget. I tilknytning til bøgerne er
der udgivet en lærervejledning
og elevopgaver. Begge dele kan
frit downloades på forlagets
hjemmeside
www-turbine.dk
Bogen om Berlin har interviews
med to unge, som bor i Berlin og giver gåde råd på både
hvad der er godt at se, samt en
række praktiske tips. Der er
bl.a. forslag til hvordan 4 dage
i Berlin udnyttes bedst muligt.
Der er forskellige temaer med
fællestitlen – På sporet af - Her
kan man læse nazismen, jødernes Berlin, muren og hvor
det kan være udbytterigt at
gå hen for at kigge nærmere.
Kapitlet ”Historiske museer
og mindesmærker” giver en
god beskrivelse af de enkelte
museers indhold og tilbud.
Der er også kapitler om sport,
skæve museer, musik, teater,

shopping, samt et længere kapitel om Berlins historie. Tips til
rejsen er et kapitel som giver rigtig mange gode og praktiske råd.
Bogen om London omtaler byens
mange forskellige kvarterer og
har også et kapitel om det værste ved London, som beskriver
de mere negative sider af byen.
Også her er der to unge, som bor i
London, der giver gode råd til danske unge om hvordan de får mest
muligt ud af deres besøg i byen.
Der er en række kapitler der
har fællestitlen – Rundt i London – og som omhandler luft,
vand, bus, til fods, på cykel og
et forslag til hvordan man får
mest muligt at se på 4 dage.
Hotte tips giver et godt indblik i bl.a. trafik og hvor man
kan spise godt og billigt.
Forslagene til elevaktiviteter følger bøgernes opbygning kronologisk. Opgaverne engagerer eleverne og skabe mere faglig dybde
i forbindelse med både udvikling
og afvikling af skolerejsens program. Det er markeret ved den
enkelte opgave, om den skal løses
før, under eller efter rejsen. Det er
ikke meningen, at eleverne skal
løse alle opgaver.
Brug aktivitetsforslagene som
inspiration, og vælg de opgaver,
der passer til din klasse og dine
elever.
Samlet set er begge bøger velskrevet og i et sprog som unge
let kan forstå. Der er gode kort
og layoutet er indbydende, overskueligt og med mange billeder.
Elevopgaverne er rigtig gode og
lærervejledningen overskuelig og
meget brugbar.
Bøgerne kan bestemt anbefales
til det pædagogiske servicecenter.
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