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* Wat dachten de Romeinen over het huwelijk en het gezin, over
man en vrouw, over de opvoeding van kinderen, over andere
volkeren ... en wat denken wij daar vandaag over?

* Je leert ook over de geschiedenis en het leven van de Romeinen:
de stichting van Rome, goden en helden, het leger,
gladiatorengevechten ...

* Ook de Romeinen werden verliefd, leefden in armoede of

rijkdom, voerden oorlog, hadden verdriet, dachten na over
leven en dood ...

* De Romeinen namen veel over van andere volkeren, zoals

de Grieken. Veel van wat zij bedacht hebben, vind je nog terug
in onze tijd: de Olympische Spelen, democratie,
geneeskunde, bouwtechnieken, wetten ...

waarom
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* Met Latijnse woorden kom je verder dan je denkt. Een deel

van de Nederlandse woorden is afgeleid van het Latijn. Als
je deze taal kent, begrijp je gemakkelijker de betekenis van
moeilijke woorden in je eigen taal. Daarnaast komen zeer
veel termen in de wetenschappen, de geneeskunde en het
recht uit het Latijn.

* Heel wat andere Europese talen zijn uit het Latijn afkomstig.

Wist je dat 80 procent van alle woorden in het Frans, Spaans
en Italiaans een Latijnse oorsprong heeft? In het Engels komt
meer dan de helft van de woorden uit het Latijn.

* Door de kennis van het Latijn begrijp je ook beter hoe een
taal in elkaar zit. Dat helpt je om andere talen te leren.

* Latijnse teksten lezen vraagt van jou een grote

nauwkeurigheid. Dat is nuttig in andere vakken en helpt je
om teksten in andere talen beter te begrijpen.

* Als je om je heen kijkt, zie je nog veel sporen van de Grieken

en de Romeinen. Goden en helden spelen vaak een rol in
films en boeken. Griekse en Romeinse toneelstukken worden
nog steeds opgevoerd. Het is leuk als je dat kunt herkennen.
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De taal van de Romeinen

TEST!

* In de les lees je eerst eenvoudige Latijnse teksten. Zo leer je
de taal en ontdek je een nieuwe wereld. Je moet geen Latijn
schrijven of spreken.

* Waar komen onze letters vandaan?
* Hoe komen we aan de namen van de maanden?
* Naar wie zijn onze planeten genoemd?
* Kun je zelf bedenken wat familia, murus of porta
betekenen?

* Van de woorden die vaak voorkomen, moet je de betekenis
kennen. Je leert die woorden alleen van het Latijn naar het
Nederlands. Op die manier lees je teksten steeds vlotter.

* In teksten ontmoet je woorden in allerlei vormen,

waarover je uitleg krijgt. Zo ontdek je hoe de Latijnse taal in
elkaar zit.

De antwoorden op deze en veel meer vragen vind je vaak
in het verleden bij de Romeinen. Met hun taal, hun verhalen,
ideeën en gewoonten hebben zij een enorme invloed gehad op
de wereld. Hun taal, het Latijn, was lange tijd een wereldtaal
zoals het Engels nu. Daarom is het nog altijd interessant om
kennis te maken met de taal en de leefwereld van
de Romeinen.

Het Colosseum werd gebruikt
voor gladiatorengevechten
en bood plaats aan meer dan
50 000 toeschouwers.
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graag bezig met taal?
geïnteresseerd in geschiedenis en verhalen?
nieuwsgierig?
een doorzetter?
op zoek naar een uitdaging?
Dan is Latijn iets voor jou!

De Romeinse stad Pompeii
werd bedolven en verwoest
door een vulkaanuitbarsting
van de Vesuvius.
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Door Latijn
leer je een nieuwe taal
maak je een ontdekkingsreis door de wereld van de Romeinen
begrijp je gemakkelijker Nederlands en andere talen
kom je te weten wat de oorsprong is van de Europese beschaving
krijg je een kritische kijk op onze wereld
leer je aandachtig en nauwkeurig werken

Latijn: de moeite waard!
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