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Den 16. marts lukkede regeringen alle 

læreanstalter i Danmark, herunder grunds-

kolerne. Foreløbig til den 14. april. På Svanevej 

Privatskole valgte vi at holde lukket allerede 

fra torsdag den 11. Lærerne satte sig sammen 

(i behørig afstand) og lagde en slagplan for 

denne lakune i undervisningen.  

Alle elever har fået karantænelektier.  

Husk at lærerne sidder til rådighed på mail, 
med mulighed for at I blive ringe op. Hvis I har 
spørgsmål til lektien. 

 

En virus er en lille biologisk størrelse, der i 
hovedtræk kun kan formere sig ved at bruge 
levende celler. En virus består af et genetisk 
materiale (enten DNA eller RNA) og en 
beskyttende overfladebelægning bestående af 
protein.  

Eksperter diskuterer den dag i dag om vira er 
levende organismer eller ej. De har ikke deres eget 
energistofskifte og består ikke af celler. De er så 
små at de oftest ikke engang kan ses i et 
almindeligt lysmikroskop. 

Virus formerer sig ved at benytte en værtscelles 
stofskifte og kernereaktioner til at lave massevis af 
kopier af sig selv. Det ender med at værtscellen 
dør, og alle de nye viruskopier spredes rundt i 
kroppen og kan inficere andre celler. Det 
genetiske materiale virus består af, er genstand 
for konstant udvikling til nye typer og afarter af 
oprindelig virus. 

 

I. cŏrōna -ae, f. 

 
1) en krans, krone; sub c. vendere sælge 
(krigsfanger) som slaver (fangerne blev nemlig 
bekransede). 
2) fig. om ting, der har skikkelse af en krans, 
 a) en rand, kreds, indfatning af en ting. 
 b) en kreds el. forsamling af mennesker, især 
af tilhørere ved retsforhandlinger el. 
taler, dicere causam maximā c.; coronae 
aliquid dandum est man må gøre noget for 
tilhørernes skyld. 
 c) en belejringslinje, fæstningsværker, 
hvormed en by omringes; også om belejrende 
tropper, urbem coronā cingere, capere (ved 
blokering); også om en hær, der til forsvar 
stilles omkring på el. foran muren, vallum 
defendere coronā. 
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Natek opgave 2.-3. klasse  

 

Stedmoderblomst/hornvioler: 

• De kan tåle frost. 

• De blomstrer om foråret og langt ind i 

efteråret. 

• Findes i forskellige farver. 

 

Marguerit blomst:  

• Danmarks national blomst.  

• Blomstrer fra juni-august.  

• Den kan plantes hele året rundt- også om 

vinteren.  

 

 

Påskelilje: 

• En blomst der kommer om foråret. 

• Den kan tåle vinteren.  

• Den er giftig, og hvis den kommer på 

huden, kan den irritere huden.  

 

Iris blomst:  

• Nogle arter har sværdformede blad. 

• Blomsterne er store, gule, blå eller 

violette. 

mailto:post@svanevejprivatskole.dk


 

3 

 

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 08 - marts 2020 

 
Dansk 4.-6. Klasse - Billedhistorie (Mig og mine venner) 

Jeg er en pige på 10 år og jeg hedder Noor-Fatima. Jeg er en aktiv og hyggelig 

pige. Jeg er faktisk en sociale pige. Jeg kan godt lide at være sammen med min 

familie og mine venner. Jeg kan også lide at lave lege aftaler med mine venner 

på forskelige indendørs eller udendørs legepladser eller spiser sammen i en 

restaurant. 

Jeg har en stor bror som hedder Asaad og han er på 25 år. Han er venlig og rar 

og han leger med mig. Vi går ud sammen på mange forskelige steder fx, 

legepladser, biblioteker eller shopping steder. Jeg synes at min bror er min 

bedste ven, som jeg er glad for og meget stolt af.  

Jeg har en veninde som hedder Malak, og hun er på 9 år. Og jeg synes hun er 

en af mine bedste veninde, fordi det er meget sjovt at være med hende og hun 

er sød og venelig.  

    

 Med venlig hilsen Noor- Fatima 
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Opgave om Randers Regnskov – 2.-3. Natur og teknik   
  
Hvad gør hårene i rævens pels?  

• At luften ikke bevæger sig mellem hårene, og isolere luf-

ten mellem hårene.   
  
Hvorfor har tigeren pletter?  

• Den bruger det til camouflage.  
  

Hvorfor har firbenet ikke pels?  
• Den laver sin egen varme ved at sætte sig på en sten.  

  
Hvorfor kan et dovendyr næsten se grønt ud?  

• Den er dækket af alger, så den kan camouflere sig.  
  
Hvordan sker der hvis et rovdyr 

lugter til en fugleedderkop?   
• De for nælde cel-

ler i hele hoved.  
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