
Sikke et forår!  
Der var varme- og solskinsrekord og Påskeferie. Og da 
eleverne vendte tilbage, havde vi forrygende travlt! Det 

skal du læse om i det nye nummer af Kildeskolenyt! 
 
I maj måned går vi i gang med afgangseksamenerne for 
eleverne i 9. og 9/10. I år gælder de skriftlige prøver dansk, 
matematik, engelsk og biologi. De mundtlige er dansk, 
fysik og engelsk. 
 
Vi sender 20 elever ud af skolen til deres videre 
uddannelser. 15 elever fortsætter i næste års 10. klasse.  
 
Husk, at vi har renoweekend her i starten af maj! Vi ses! 
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Skolekalender  

Maj                                                                               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fredag 1.  
Lørdag 2 Renowekend 10-18 
Søndag 3. Renoweekend 10-18 
Mandag 4. Skr. eks. 9. og 9/10.: Retskrivning og læsning 

Skolelæge: indskoling af 0. klasse  
Tirsdag 5. Skr. eks. 9. og 9/10.: Matematik  

Skolelæge: indskoling af 0. klasse 
Onsdag 6. Skr. eks. 9. og 9/10.: Skr. fremstilling  

Forældrekonsultation 4. klasse 
Torsdag 7. Skr. eks. 9. og 9/10.: Engelsk 

Fredag 8.  FRIDAG 
  
Mandag 11.  
Tirsdag 12.    
Onsdag 13.  Skr. eks. 9. og 9/10.: Biologi 

Torsdag 14.  
Fredag 15.  
  
Mandag 18.  
Tirsdag  19.  
Onsdag 20.   
Torsdag 21. FRIDAG 
Fredag 22.   FRIDAG 
  
Mandag 25.   
Tirsdag 26.  
Onsdag 27.  
Torsdag 28.  
Fredag 29.  
 
 

 
Husk at der er kaffe i SFO’en den sidst fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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Hej alle sammen – her er Tumlerummet ☺ 
  
Vi vil gerne have jeres vitser – så lad os straks få en konkurrence i 
gang: Find på en vittighed, skriv den ned og læg den i vores 
brevbakke på lærerværelset.  
 
Lad os se, om I kan finde på nogle bedre end vores:  
 
 Hvorfor ryster Føtex altid deres sodavand?  
- For at slippe af med Brugsen! 
 
Hvad får man hvis man børster for meget med elektriske tandbørster?  
Svar: Stødtænder 
 
Hvad sagde det ene A4- papir til det andet A4- papir? 
- Jeg er blank !!!’¨ 
 
Hvad er det, der er rødt og sort, har otte ben, tre øjne og en lang hale?  
- Det ved jeg ikke.  
- Det ved jeg heller ikke, men måske skulle du fjerne det fra din hals.... 
 
Hvad for en vej kan man ikke køre på? 
-Mælkevejen!   
 

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    
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Sproghjørnet - Arveord  -  Låneord  -  Fremmedord 
Af Elisabeth Højlund 

 

Et lands sprog er ikke noget, der på et tidspunkt er fikst og færdigt. Det 
udvikler sig med historien. 
 
Fra vikingetiden (omkring 800 e. Kr.) optræder der endnu 2-3000 
arveord i vores nutidige sprog. Eksempler er: Jeg – mig – mor – far – ja 
– mand – kvinde . 
 
Da Danmark træder ind i middelalderen (o. 1100–1200), er vi et stort 
fristende nordisk marked for en mægtig tysk koncern med en stribe 

handelsstationer rundt om i hele Europa, nemlig Hansekøbmændene. Der vælter en masse 
varer ind i Danmark med tyske navne, og de bliver langsomt optaget i sproget og 
fordanskede. Det er låneordene. Påvirkningen er så stærk, at ”byggeklodser” som 
forstavelser og afledningsendelser kommer fra tysk. De er en meget vigtig del af den måde, 
vi laver ord på i dag. 
 
Låneordene kommer fra flere forskellige lande:  
Tysk: Slagter – støvle – tallerken  
Latin: Minister – historie – professor  
Græsk: Melodi – rytme – komma  
Italiensk: Tempo – fiasko – bankerot  
Engelsk: Klub – slum – smart  

 
Solkongens hof ( Ludvig 14., 1638 - 1715) sendte en byge af franske ord ind i vores sprog, så 
vi holdt op med at tale om duftevand og i stedet sagde parfume. Andre franske eksempler er: 
Garage – chauffør – mayonnaise – restaurant – engagement. Men der er forskel på disse ord 
og låneordene. Fremmedordene kan man kende på, at de ikke bliver rigtig danske og ikke 
følger de almindelige regler for det danske sprog. Offwhite bliver ikke til 
”brækket hvid” – for hvem vil have en brækket hvid regnfrakke. Det sælger ikke. Ord som 
check – niveau – bassin – kompliment – toilet er kommet for at blive, som de er. 
 
Fremtiden vil byde på store udfordringer, når vi alle sammen mere og mere bliver en del af  
”den globale landsby”. Jeg tror, at alle kommer til at vænne sig til at bruge stavekontrol og 
ordbogsopslag på samme niveau, som vi nu bruger papir og blyant – ellers kan vi ikke 
beherske stavning i et dansk skriftsprog, som er fyldt med ord fra andre sprog, ikke mindst 
engelsk. Mange ord vil bibeholde deres oprindelige stavning, og det er ikke let for os at 
gennemskue. Så jeg håber for jer, at det bliver lige så naturligt at bruge stavekontrol og 
ordbøger, som det er at børste tænder. Den gode vane vil være jeres allerbedste garant for at 
stave ordene rigtigt. 
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Lad os til sidst se på de ord, som vi kan sætte i forbindelse med et hus, og på den måde læse 
vores historie om ordet fra vikingetiden til i dag: 
 

Arveord                       
 

Låneord   Fremmedord 

hus 

væg 

gulv  
tag 
arne 
gavl 
loft 
bord 
stol 
dør 
vindue    

villa 
køkken 
seng 
trappe 
kælder                         
divan 
tæppe 
lys 
skab 
skorsten 
kiste                             

parcelhus                                                    
terrasse 
altan 
garage 
hall 
pool 
grill  
balkon 
video 
parabol 
radiator 

 

  

                    

 
Indsamling af skrald på Høffdingsvej 
 

Af Anne Marie Freefield 

 

Som et led i undervisningen i Natur/Teknik 
deltog 2. klasse den 15. april i årets Miljøuge.  
 
De tog al den affald, som de kunne finde fra 
skolen ned mod stationen. På eget initiativ 
rensede børnene DSB cykelskuret ved Vigerslev 
Station – det blev til 14 affaldsposer med 
cigaretskodder og andet skidt.  
 
Børnene var meget ivrige og kommenterede, hvor 
godt de kunne lide at gøre rent.  
 
Godt klaret, 2. klasse! 
 

 
 

 
 



 6 

Flot sprogudvikling 
Af Elisabeth Højlund 

 

Her er tre historier, som nogle af 

eleverne i 4. kl., der går til to-

sprogsundervisning, har lavet. 

 

Deres sproglige udvikling har været 

en sjov oplevelse – for pludselig 

eksploderede eleverne i historier! De 

har skrevet og skrevet, så nu har jeg 

de første 12 historier til en bog, som 

vi vil lave til sommer. 

 

Jeg har ikke gjort andet end at 

”udsætte” historierne for computer. 

Resten er helt deres eget – jeg synes, 

at det er godt gået!  

 

Morderen. 

Jeg er 10 år, og min mor har fødselsdag om to dage. 
Jeg gik en lille tur og så en dyr halskæde i vinduet hos en guldsmed. Den kostede 
1000 kr. Så mange penge havde jeg ikke.  
Da jeg kom hjem, så jeg lidt TV. Der kom nyheder. En farlig morder havde dræbt 
30 mennesker. - Han skal stoppes - Der udloves en dusør på 1000 kr. til den, der 
stopper ham. 
Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre - Jeg vil fange morderen. Men hvordan skal jeg fange 
ham ? Det må jeg tænke over. 
Jeg ledte alle vegne, hvor en morder kan putte sig. En aften, da jeg skulle hjem fra 
skateboard- rampen, gik jeg ude på gaden. En mand fulgte efter mig. Jeg stødte ind 
i en mur. Jeg var rigtig bange. Manden kom nærmere og nærmere.  
Han tog en motorsav frem. Jeg fik øje på en jernstang - tog den og fægtede med ham. 
Jeg slog ham i hovedet. Han faldt om og blev liggende. Jeg ringede til politiet. 
Jeg fik dusøren  -  købte halskæden og kom hjem og gav min mor den. 
Jeg havde købt den for de penge, jeg havde fået for at finde morderen. 
Hany, 4. klasse 

 

                          

En ny bil        

Jeg hedder Shubam og jeg er 10 år. En dag ville min familie købe en ny bil. 
Den var meget flot og man kunne lave is inden i den. Den kostede 30 millioner. 
Min far havde 50 millioner. Vi købte bilen. Den hed Zen 
Den næste dag kørte min bror og jeg i vores nye bil. Det var rigtig sjovt. 
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På skolen startede timen. Jeg skulle have dansk og min bror skulle have musik. 
Om eftermiddagen kom Shahab med mig hjem. Min far sagde, at vi skulle tage med ham i 
Fakta. Vi kørte i bilen. Vi købte sødmælk, smør og brød. Det blev 27 kr. 
Da vi kom ud fra Fakta, så vi, at vores bil kørte, uden nogen mennesker i. Shahab og jeg 
fulgte efter bilen, men den kørte for hurtigt, så vi måtte have noget at køre i. Vi så en lastbil 
stoppe og der faldt to cykler ud. Dem tog vi og fulgte efter bilen op på et bjerg. Men bilen 
kørte ud over kanten og faldt ned. 
Vi gik hen til kanten, men da vi så ned, kunne vi ikke se bilen. Den var væk. 
Så hoppede vi også ud over kanten og så kom vi til en by, hvor der kun var biler. 
Shahab og jeg gemte os. 
Nu så vi vores bil komme kørende. Den stoppede og gik ind i en butik. Den drak noget olie 
og gik en tur med sine venner. Vores bil taler med nummer 1266676869 bus. Alle bilerne 
snakkede og var levende. Vi blev ved med at følge efter bilen. Den svømmede i en 
svømmehal. Den lavede gymnastik og så kørte bilen hjem. Den kørte ind i et sort hul. Så 
kom vi hjem. 
Der var nogen, der sagde :" Vågn op, vågn op, vågn op.!" 
Åh nej, åh nej, åh nej! Det hele var bare en drøm. 
Nu sagde min far, at vi skulle købe en bil. Men jeg sagde : "Nej, nej, nej, far. Der er jo en 
udenfor. "Hvad siger du ?" sagde far. "Løb ud og se efter!" sagde jeg. 
Men det hele var en drøm. 
Shubam. 4.kl.  
                                            

På øen 

En gang for 6 år siden skulle jeg til Spanien. Mens vi fløj spiste jeg chips og bolsjer. 
Da flyet fløj over havet gik flyverens motor i stå. Alle passagererne gik i panik og løb 
rundt i flyet, og nogle oppede ud af døren. Der kom et meget kraftigt vindstød og vingen 
brækkede af, og flyet styrtede i havet. 
Jeg var meget heldig, fordi jeg kunne svømme. Jeg svømmede og svømmede, indtil jeg kom 
til en ø. Jeg var helt alene, alle andre var døde. 
Jeg havde ingen mad og ingen mobil, så jeg blev nødt til at fange fisk og spise dem. 
Jeg drak vand fra et lille vandfald. Efter en uge gravede jeg en stor hule til mig selv, og sådan 
levede jeg i et år. 
Men en dag måtte jeg gøre noget, og så begyndte jeg at svømme. Jeg svømmede i 2 dage, og 
til sidst nåede jeg til en jungleø. Her byggede jeg et hus af træ og lavede en båd og bedst af 
alt, så fandt jeg ud af, hvordan man laver ild med sten. 
Jeg levede her i fem år, men så fandt soldaterne mig. Mine forældre havde fortalt dem, at det 
var 5 år siden jeg forsvandt, og soldaterne fortalte mig, at de troede, at jeg var druknet lige 
som de andre på flyet. 
Men jeg var heldig og blev fundet til sidst. 
Saad, 4. kl. 

���� 
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Med 0., 3. og 4. klasse på lejrskole   
Af Karen Marie Juel 

 
Børnehaveklassen, 3. og 4. klasse stod tidligt op og rejste med tog til Odense og videre med 
bus til Assens. Resten af turen foregik til fods langs stranden ud i Lille Bælt. En gangbro 
fører over til Torø, en lille ø med tre kolonier. Kun én var beboet i sidste uge - nemlig vores  
Vesterborg, et rundt hus, som har været koloni siden trediverne. 
 
Sengene blev redt i en fart, og alle mand var 
ude at samle brænde til et kæmpe bål. I røg og 
damp blev der stegt mange pølser og bagt 
mange snobrød. I det hele taget blev der på 
turen spist masser af sund mad. Alle spiste 
morgenmad. Det sætter en god stemning for 
resten af dagen. 
 

Alle aktiviteter foregik ude: Lege og gåture 
ved stranden – og alle mand var med ude at 
cykle på skinnecykler.  
 
Hvad sagde børnene? ”Vi skulle cykle på 
skinnecykler om onsdagen, det var rigtig 
sjovt, jeg fik lov til at cykle.” ”Om onsdagen 
var det Zaras fødselsdag, og vi skulle rigtig 
på Bogø, men den dag sejlede færgen ikke. 
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Så vi kom i tanker om skinnecyklerne, og om at vi kunne køre tur på dem. Det gjorde vi så, 
det var rigtig sjovt.” 
 
På Bogø, naboøen i Lille Bælt, fik vi en 
glædelig overraskelse. En lang række 
cykler i små og store størrelser kunne lejes 
for en tier. Vi cyklede tværs over øen til 
en smukt istandsat middelalderlandsby. På 
sejlturen tilbage til fastlandet havde vi 
selskab af en bondemand med en kæmpe 
traktor og vogn. Bonden havde lige så 
mange grise med, som vi havde børn. 
 
 

Bondegården med geder, masser af får og lam, høns og især kaniner var den bedste oplevelse 
for mange elever. Der var fri adgang til fårefold, hønsegård og kaninindhegning. 
 
Og børnene? ”Der var seks 
kaninunger, og de voksne blev ved 
med at parre sig.” 
”Der var en kanin der hed Nutte.”   
”Jeg synes det var sjovt at være på 
bondegården og fodre fårene.”  
”Det var sjovt at være inde hos 
kaninerne.”   
”Vi var hos kaninerne og hønsene.” 
 
Mange historier i læsebøgerne handler 
om dyr og natur, og det er meget 
nemmere at forholde sig til disse 
historier, når man har sine egne 
oplevelser. 
 
Det var en stor fornøjelse at være af sted med en flok elever, som har et godt humør og som 
er meget aktive og nysgerrige. Især var vi meget imponeret af børnehaveklassen - de er 
meget selvstændige og meget dygtige til at være på lejrskole.          
                              

� 
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En bedre skolegård - rækkefølgen! 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevrådet undersøgte i hvilken rækkefølge de ti punkter i skolegården skulle forbedres. 
Eleverne i 5. klasse til 10. klasse afgav point for hver af de 10 ting, der skulle forbedres i 
skolegården. Thomas og Daniel talte pointene sammen:    
 

 FORBEDRING POINT RÆKKEFØLGE 
I Her skal bygges et legehus  123 10 
II Her skal lægges rullegræs på jordstykket 294 4 
III Her skal opstilles bænke / borde / parasoller 272 5 
IV Her skal indrettes en vandpost 319 2 
V Her skal males målfelter 221 8 
VI Her skal indrettes mål 258 7 
VII Her skal være en dør 191 9 
VIII Her skal indrettes dør i hegnet, så man kan hente bolde 315 3 
IX Her skal indrettes halvtag  492 1 
X  Her skal opstilles et højt hegn  266 6 

En godt udført undersøgelse: Det ser ud til, at vi skal til at se på et halvtag som nummer 1! 
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En rejse i rummet 
Af Heidi Brandt 
 

Den 24 april fik Kildeskolen lov til at låne en 
forsker i forbindelse med Forskningens døgn, 
der afholdes 23-24-25 april. Vores forsker 
hedder Jérôme Chenevez som til daglig 
arbejder på Rumforskningsinstituttet på DTU 
(Danmarks Tekniske Universitet). 
 
Jérôme kom og holdt foredrag for 5. og 6. 
klasse om rummet. Han viste med billeder 
hvordan størrelsesforholdene er i universet. 
Han startede med at vise et blad og zoomede 
så ud, indtil vi kunne se billeder af hele 
universet. Det var computergenererede 

billeder, da man ikke endnu har haft rumsonder ret meget længere ude end vores solsystem. 
Billederne er lavet fra data, som man har samlet fra store teleskoper rundt om på jorden eller 
på rumsonder. Vi endte med at være 1 000 000 000 000 000 000 000 000 km væk fra bladet. 
Det er meget langt væk! 
 
 
Derefter fik 1. og 2. klasse lov til at høre om 
planeterne i vores solsystem. De billeder, som 
Jérôme brugte til foredraget, var næsten alle taget 
med rumsonder – det var rigtige billeder. Eleverne 
stillede rigtig mange spørgsmål.  
 

Da Jérôme var 
færdig med 
foredragene, 
snakkede jeg med ham, og han sagde, at han ikke kendte 
til, at børn kunne stille så mange interessante og relevante 
spørgsmål, som det han havde oplevet hos os. Han var 
rigtig glad for at se, at vores elever var så interesserede. 
 
I løbet af eftermiddagen kom mange af eleverne hen og 
fortalte, at de syntes, det havde været rigtig spændende. 
1. klasse fik lov til at tegne deres egen planet i timen 

efter, og her lavede de rigtige planeret med mange fine detaljer, som de lige havde lært om. 
Eksempler er solen med solpletter og Jupiter med stormvejr. 
 
 



 12 

 

Så bliver IT-lokalet indrettet! 
 

  
Vores tømrer Petter Rodin er gået i gang med at indrette 
vores kommende IT lokale. 
Petter skal blænde en dør, bygge lydvæg ind mod  

7. klasse, konstruere et aflukke til alle de nye computere og borde til de ti 
skrærmterminalpladser. Bagefter skal vi spartle, tapetsere og male. Og så...        
 
 

Et flot billede til SFO’en 
 

 
SFO’en fik et kæmpesort og flot 
billede af Casandra og Olivia – 
det skal i glas og ramme!  
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15 klubben – når den er vildest! 
 
For nogle måneder siden efterlyste vi 
et 15-klub møde med så mange elever, 
at de ikke kunne være på kontoret, når 
de skulle modtage deres belønning.  
 
Det skete! I april måned var der en 
uge, hvor mere end 25 elever havde 
lavet deres 15 eksamener – vi var 
simpelthen nødt til at flytte 
arrangementet til det store fælleslokale 
på 2. sal. Fantastisk flot klaret af de 
mange elever!      

 

 
Vrøvlevers 

Fra Cecilie og Gulsana har vi fået et vrøvlevers: 

Vi er en gruppe på 6 danskere og 12 perler 
Vi vokser alle som snerler 
Snart er vi frie – og måske rige! 
Vi går alle på Kildeskolen 
og her ved vi, det skinner med solen. 
Der er Niels, Hanne og Søren 
Vi er ligesom deres små børn. 
Der er også Peter, Maria og Rikke, 
det er dem som lærer os at strikke. 
Så mangler vi jo kun Jannick – 
det er ham, der lærer os at band, ik’? 
Ups – vi glemte vist én, det er Claus. 
Han går ikke ind for snavs!  
   


