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Fugleperspektivet 

Svanevej Privatskole  Nr 03 -oktober 2019 

 

 

Motionsdagen 11/10 ved Utterslev Mose lignede en blanding af svømning og løb. Men de fleste løb 

da… Nogle havde alligevel overskud til at fortælle om deres præstationer. Reportager fra 2. og 3. 

klasser: 

På min motionsdag løb jeg 3 km 150 meter. Det regnede og der var to der faldt i en vandpyt.   

Jeg mødte en der var stoppet på skolen, det var sjovt :) 

• Hijab 

  

Da jeg var til Motionsdag, var det sjovt, men der var to drenge der faldt i en vandpyt i regnvejret. Vi 

løb 3,15 km, det var hårdt men jeg havde pizza :) Vi så en regnorm der var meget lang. 

• Pitchapa 

  

Til motionsdagen var det sjovt og opvarmningen var sjov. Da vi løb faldt to drenge i en vandpyt og 

jeg frøs meget. Det regnede hele tiden, men vi løb 3 km og 150 meter og blev meget tørstige. Vores 

skoleleder frøs også meget, han var ved at fryse til is. Vi to bussen derhen og hjem til skolen. Hvor vi 

tog i SFO. Hele dagen var meget sjov. 

• Amira 

  

Det regnede og var koldt, så det var slet ikke sjovt, for man blev våd. Der var også nogen der faldt i 

en vandpyt. Vi skulle løbe 3 km og 150 meter og det syntes jeg var ret langt, men det var sjovt at 

løbe sammen med de andre fra klassen. Da vi kom tilbage var vi rigtig trætte, sultne og tørstige og 

vi ventede på de sidste så vi kunne tage tilbage til skolen. 

• Sandra 

 

Gad vidst hvem de to uheldige men opsynsvækkende drenge var. Det er nok bedst, det forbliver en 

hemmelighed. 

En hyperaktiv 

måned… 

Ansvarshavende udgiver:  

Jakob Callesen, skoleleder 

Redacteuren: Erwin Van den Eede 

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV 
Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk -   
 
Vi er også på Facebook 

mailto:post@svanevejprivatskole.dk
mailto:post@svanevejprivatskole.dk
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Alle elever arbejdede i uge 39. De største klasser fik til opgave, at belyse plastik fra 

forskellige sider: produktion, anvendelse og genanvendelse, forurening til lands og til 

vands (billedet ovenover).  
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Værd at huske: 

Uanset hvilken slags plastik, der er tale om, må den ikke ende i naturen. Den almindelige plastik 
går i stykker og nedbrydes til mikroplast over århundredvis af år. Den bionedbrydelige bliver 

blot hurtigere til mikroplast. 

- Samvirke, november 2019 

Eleverne I 0. – 5. gik på ‘fisketur’ og samlede plastikaffald i Hovedstadens farvande. 

Desværre blev det til en god fangst… 
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EFTERÅRSFERIEN er altid en af de mest populære aktiviteter på skoleskemaet (både 

for elever og lærere). Et udpluk fra ’timerne’ i 2. og 3. kl:: 

I min ferie var jeg i mit sommerhus i Jylland, sammen med min mor, far, mormor og 
morfar. Jeg lavede æblecrumble og der var sjovt. Vi lavede også bål men desværre fik 

vi ikke lavet popkorn på det, fordi vi havde spist for meget. Da vi kom hjem igen havde 
jeg nogle legeaftaler med nogle gode venner. 
• Anders 

  
I min ferie har jeg været ude og købe gave og jeg har fået FIFA 20 og Lego. Jeg har 

spillet PS4. Da vi spillede håndboldkamp tabte vi den 18-17   
• Emmanuel 

 
I min ferie var vi i Legoland :) Det var sjovt 
• Nadin 

  

Andre var så heldige at holde efterårsferie med SFO’en: 

Jeg var i SFO i ferien, vi var næsten altid på tur, men kun når det var godt vejr. Nogle 
dage tog vi med SFOen på FerieCamp og lavede sjove ting. En far kom med mad til 

alle børn og voksne. Jakob får os altid til at grine, og Jakob og Gabi tog os med på 
FerieCamp i Grøndal Centeret, hvor vi prøver trampoliner og basketball. Det er sjovt 
at gå i SFO 
• Fatema 

 

Vi spillede Basketball og tegnede skattekort, hoppede i trampolin og spillede på Ipads 
næsten alle dage. Den ene dag lavede vi Pizzasnegle og så film sammen med Jakob og 
Gabi. Det var sjovt. 
• Isabella 
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Andre var åbenbart også på Zoologisk Museum.  

Her ses nogle skeletter: 

 

 

 

Afslutningen af efterårsferien er en ny start for andre. Hør bare her: 

"Jeg er ny i klassen, der er rigtig sjovt at være i klassen og lege med de andre. Jeg har allerede 

fået nogle gode venner," siger Rahik, som er startet i 2.-3, mens lillebror Mahik starter et trin 
længere nede. 

 
Efter efterårsferien kom Kirsten Callesen tilbage fra barselsorlov, og er nu klasselærer for 8.-
9.-klasserne. Velkommen tilbage! 

 
Selvsamme klasser har i øvrigt lige (uge 44) haft en hektisk projektuge bag sig. Under over-

skriften konflikt skulle eleverne skrive en projektopgave i dansk/samfundsfag om et selvvalgt 

underemne. Der var noget for enhver smag: Brexit, global opvarmning, EU for og imod, syriske 

flygtninge, racisme, hash, Black Lives Matter. Mandag 4. november skal der femlægges til den 

store guldmedaille. 

Som om det ikke var nok, vanker der terminsprøver for de samme elever i uge 46 (11-15/11). 

På denne måde bliver det jo hurtigt jul... 

 


