Oslo Internasjonale Språkskole

Nyhetsbrev
Mars - 2017

Gratulerer med dagen!

Gå

Om skolen

Oslo Internasjonale Språkskole feirer 3 år! Vi ble

Her finner du alle våre

etablert i 2014 og da tilbød vi privatundervisning i syv

!

språk. Vi feirer vårt tredje år med en utvidelse av vårt
kurstilbud! Nå har vi også kurs i russisk, kinesisk,

kurs. Les mer.

Finn ut mer om våre

japansk og arabisk! Våre nye kurs følger vår høye

!

kvalitetsstandard: de koordineres av vår pedagogiske
veileder, undervises av erfarne og høyt kvalifiserte

dyktige lærere. Les mer.

Hvor holder OIS sine

lærere og ikke minst bruker de det beste didaktiske

kurs? Les mer

materiale som finnes i markedet. De nye kursene
starter i april. Meld deg på! Du er hjertelig velkommen!

Kultur - Det Arabiske Språket

Gå

Følg oss

Arabisk er et av de vanligste talespråk i verden i
dag, med 300 millioner brukere. Men hva kan du om
det arabiske språket? Vet du hvordan det arabiske
alfabetet er organisert? Hva med den arabiske

Vi støtter

grammatikken? I denne korte artikkelen finner du
svaret på alle disse spørsmålene.
Ble du motivert og ønsker å lære deg arabisk? Våre
arabisskkurs begynner den 03/04. Velkommen til
kurset!

Kuriositet - Hva har Frosk med springe å gjøre?
Alle vet at vi i OIS er store fans av etymologi. Noen
ganger er det lett å se hvordan ordet utvikler seg fra
gammelt språk til moderne språk. Det er slik for
eksempel med ordet ‘stavelse’ som kommer fra
ordet ‘stav’, siden det var det man opprinnelig skrev
på. Men… hva kan‘frosk ‘ ha med ‘springe’ å gjøre?
Ja, ja.. froskene springer, men hvis du ønsker å finne
ut opprinnelsen av begge ordene må du lese den
ganske interessante artikkelen om
‘protoindoeuropeisk’.

Gå
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