
 

1 
 

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 

Fugleperspektivet 

Svanevej Privatskole Nr 07 – februar 2020 

 

 Rapporter fra vinterferie (uge 7) ved et par journalister fra 5. klasse: 

Jeg har brugt det meste af min ferie der hjemme med mine skønne søskende. 
Jeg fik også besøgt en ven, vi var på net/spillecafe og spillede et eller andet 
splatter zombie spil det var pænt stressende. Så så jeg the Darkest Hour - en 
film om Churchills start på sin premierminister karriere. Hvor han skal overbe-
vise sit parti om han er bedre end Halifax. Den var rigtig god. Så har jeg spillet 
en hel del. I min ferie spiste jeg MEGA! Mange durums (fra le bon goût). Og så 
har jeg kedet mig. Det var min ferie. 

- Gustav Søgaard-Christensen 

I min vinterferie har jeg lavet lidt forskelligt. De første fem dage har jeg været 
der hjemme og kedet mig utrolig meget men jeg har også passet på mine 
mindre søskende og hjulpet til men ellers har jeg også spillet lidt. I fredags 
gik jeg sammen med min mor til Frederiksberg, så prøvede jeg en ny diæt, og 
da jeg kom hjem kedet jeg mig resten af dagen eller spillede på min tablet. 
Lørdag gik jeg sammen med min storesøster; vi tog metroen til domkirken, så 
gik vi til kastellet så gik vi ombord på en minifærge til Christianshavn; så gik 
vi hen til Christiansborg, til sidst tog vi metroen hjem. Søndag kiggede mig og 
min far efter mobiler og covers så fandt vi en mobil og et cover, så gik vi til 
power og købte dem; resten af tiden brugte vi på at få den til at virke. 

- Hasan Moukdad 

 Fredag 21. februar bød på en klassiker: fastelavn (aka karneval i andre 
dele af verden). Navnet stammer fra det tyske Fastnacht, dvs aftenen før 
fasten. Den romersk-katolske kirke indført fasten som en periode fra aske-
onsdag til påsken, hvor man ikke måtte spise kød. I Danmark bliver traditionen 
som bekendt fejret med at slå katten af tønden. Dette lidt makabre ritual 
stammer fra middelalderlig overtro: man mente at man kunne holde pesten fra 
døren hvis man slog en sort kat ihjel. Gjorde man det i dag, ville man nok 
straks få Kattens Værn på nakken... 
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 Det mest berømte karneval er uden konkurrance det i Rio de Janeiro. Her er 
sambaskoler, hvor man i løbet af et helt år forbereder udsmykning af de store 
karnevalsvogne (blocos), kostymer, musik og koreografi. Karneval er også en 
stor begivenhed i byer som Venedig, Köln, Santa Cruz de Tenerife m fl. 

 På Svanevej Privatskole slog elever selvfølgelig også driftig til søren (dvs 
tønden), hvilket fremgår af nedenstående billedgalleri. Mange elever havde 
virkelig majet sig ud i anledningen – hvorom mere senere. (Vi bringer kun et 
udpluk af de over 80 billeder som husets fotograf nåede at tage.) 

 

Musa, Nadin og Santina 
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Emmanuel Ninja 
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Sandra Goth 
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Fatema 
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Malak 
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Gustav 
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Kamillo 
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Mads i sejrsrus 
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Kongerækken (fra venstre -> højre) 

Deres Kongelige Højheder Kong Mafugie og Kong Kamillo 

Deres Kongelige Højheder Dronning Faris og Dronning Mads 
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Præmier for bedste udklædning, kåret af elevrådet 

David og Sara 
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 Som rosinen i pølsenden... (Det vil vise sig at være et passende udtryk, hvis 
De læser nedenstående indlæg.) Dev (4. kl) mindes de gode gamle sjove dage 
på skolen i Californien. Vi er hermed advaret... 

Den sjove eftersidning 

 Da jeg gik i skole i USA, kan jeg huske at når man kom for sent eller drillede 
læreren fik man eftersidning. Dér skulle man skrive sætninger som skolelederen 
skulle bestemme. Engang da vi havde Videnskab sagde læreren ”The seventh 
planet from the sun is called Uranus” (your anus). (på dansk betyder det den 
syvende planet fra solen hedder Uranus.) (Vi forstod det selvfølgelig som num-
sehul.). Mig og min ven Hassan grinte bare mega meget. Efter det sagde læreren 
en hel masse ting om rummet. ”Known as a gas giant.” (kendt som en prut-
kæmpe.) Mig og Hassan troede hun talte om (Uranus) men hun talte om Jupiter 
eller Saturn. Hun blev mega sur.  

 Da vi fik eftersidning, kom jeg i tanke om at jeg stadig havde en vandballon 
som jeg tog efter at havde kastet en hel masse vandballoner på hinanden. Jeg 
tog den, distraherede læreren og kastede den ude på gangen. Læreren løb for 
at se hvad der var sket da hun hørte lyden og gled på vandet det var lige der vi 
hoppede ud ad vinduet (som var i stueetagen.) Så løb vi bare ind fra den anden 
indgang og kom tilbage ind i klassen. 

 


