
 
Skyggeteater  
i hallen! 
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Skoleavisen 
UTGAVE 1              PERIODE 2: NATUR OG MILJØ

SKØYEN SKOLE  06. NOVEMBER 2020

INTERVJU FRA 
1.TRINN! 

Vi har intervjuet 
Tilde og Lars på 

første trinn! 

HØSTUTSTILLINGEN 2020! PLAST I HAVET! 
Lille har lært mer om plast i 

havet! 

SIDE 8  SIDE 3

Vi har vært på 
høstutstillingen på 
Kunstnernes hus!

SIDE 4

6.trinn har hatt 
skyggeteater                                                                                
forestilling for fadderbarna                                                                                                 
sine på 2.trinn.  

Her ser vi et                                                                                            
utdrag fra kjente norske 
eventyr.                                                                                       

Klarer du å gjette hvilke 
eventyr du ser bilder fra?  



Redaksjonen 2020/2021! 
Redaksjonen består av seks elever på 5.trinn: Hanna i Bauge, Stina i 
Hyme, Aurora og Amelia i Ægir og Helene og Else i Huge.  

Redaksjonen har møter ca annenhver uke. Da jobber vi med innholdet 
i skoleavisen. Skoleavisen kommer ut etter hver periode på skolen, så 
ca annenhver måned.  

Har du tips til hva vi kan ha med i avisen? Eller kanskje du vil dele et 
leserinnlegg, en vits eller en tegning du har laget? Send oss gjerne ditt 
bidrag til Ylva eller Martine på mail: 

ylva.knudsen@osloskolen.no eller martine.sorlie@osloskolen.no  
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I denne utgaven av 
skoleavisen kan du lese 

om: 

———————— 

Høstutstillingen: 
Bilder, intervju og informasjon 
fra høstutstillingen 2020,   
side 3 

Aktivitetsskolen: 
Lille har hatt prosjekt om plast 
i havet, side 4 

Ny periode: 
Elevrådet forteller om ny 
periode på skolen, side 5 

Aktuelt: 
Litt om hva som har skjedd på 
Skøyen skole den siste tiden, 
side 6   

Tidsfordriv: 
Kryssord, vitser,  gåter og 
annet gøy, side 7 og 8 

Intervju: 
Vi har intervjuet noen i 
1.klasse,  side 9 

Filmtips: 
Tre filmtips du kan se på i 
høstmørket, side 10 

Ny utgave kommer i 
periode 3! 

SKØYEN SKOLE 06.NOVEMBER 2020
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HØSTUTSTILLINGEN 2020 
Skrevet av: hele redaksjonen 

I uke 41 var trinn 4., 5. 
Og 6.trinn på 
høstutstillingen på 
Kunstnernes hus. 
Høstutstillingen er en 
utstilling der man ser 
forskjellige kunstverk fra 
forskjellige kunstnere. 
Utstillingen er mest 
besøk av barn og unge 
fra forskjellige skoler i 
Oslo.  

INTERVJU MED GUIDEN PÅ KUNSTUTSTILLINGEN: INGER FURNE GRØTTING  
Skrevet av: Else  

Vi har intervjuet guiden på høstutstillingen om hennes jobb! Inger er 
utdannet lektor i samfunnsfag og norsk ved Universitet i Oslo. Inger 
jobber for Norske Billedkunstnere til daglig, som ansvarlig for 
Høstutstillingen. 

1. Har du vært med å gjøre klar utstillingen? Ja! 

2. Hvor mange år har du jobbet her? 6 år! 

3. Har du guidet andre klasser? Ja, jeg er som en lærer, bare her på 
utstillingen.  

4. Har du laget noe av kunstverket? Nei. 

5. Er det gøy å jobbe her? Kjempegøy! Det er gøyest med elever.  
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AKTIVITETSSKOLEN: OM PLAST I HAVET 
På kurset Kreative Spirer har vi nettopp fullført et av de mest populære prosjektene vi 
har hatt på Lille-Aks på lenge. I tråd med denne periodens tema (natur og miljø), har vi 
laget et bilde av en stor hval med plast og søppel i magen sin.  

Inspirasjonen var hvalen som ble funnet på Sotra med 30 plastposer i magesekken. 
Denne historien engasjerte barna enormt, og det illustrerte godt hvorfor vi må være 
ekstra forsiktig med hvor mye plast vi bruker, og hvor vi kaster det når vi er ferdige. 
Dette pratet vi om gjennom hele prosessen som gikk over 
3-4 dager.  

Vi startet med å lære å sortere 
avfall, og valgte ut hva vi ville 
bruke på bildet. Så tegnet og 
malte vi hvalen, før vi festet 
søppelet. Alt dette gjorde vi ute 
i frisk luft 😊  

TV-
AKSJONEN 2020! 

Pengene som årets TV-aksjon har 
samlet inn går til WWF (verdens 

naturfond) for å fjerne plast i havet. Hvert 
år blir over 8 millioner tonn plast kastet i 

havet. Hvis vi fortsetter sånn som vi 
gjør nå blir alt som lever i havet 

borte. Vi må redde 
planeten vår!



Periode 2: Natur og 
miljø! 
Skrevet av: Elevrådet 

Periode 2, som vi er inne i nå heter «Natur og 
miljø». I denne perioden skal vi passe på å være 
litt ekstra ansvarlige, det skal vi gjøre gjennom 
å ta vare på klima og være mer bevisst på hva vi 
gjør med søpla vår. Men hvordan gjør vi egentlig 
det? Vi i elevrådet har snakket sammen og 
skrevet noen tips til hvordan vi kan være mer 
ansvarlige! 

Hvordan kan man ta vare på klimaet? 

Det er mange måter å ta vare på klimaet vårt på. 
Vi kan for eksempel kjøre mindre bil og sykle 
mer eller kjøre kollektivt (kollektivt = buss🚌 ,  

t-bane🚇  og trikk🚃 ). Da slipper vi ut mindre 
CO2. Vi kan også kjøpe mindre nytt og heller 
kjøpe brukte ting, kanskje du kan bytte klær 👕  

eller leker🧸  som du ikke bruker så mye med en 
venn? Vi kan også kjøpe ting og mat med 
mindre plastemballasje, sånn at man bruker 
mindre plast.  

Hva betyr det å rydde etter seg selv? 

Vi må rydde opp etter oss og kaste søppelet etter 
oss i søpla🗑 . Vi kan også være flinke til å 
hjelpe hverandre med å kaste søppel andre har 
lagt igjen, hvis vi ser søppel noe sted. Vi kan 
også huske på å kildesortere når vi kaster ting, 
for eksempel kaste klemmentinskall🍊  i grønn 
pose og kaste tyggis i restavfall istedenfor på 
bakken♻ !  

Hvilke forskjellige søppelkasser har vi?  

Er det noen annen måte vi kan 
gjenvinne på? 

Vi kan bruke gjenvinningsstasjonen til å kaste 
forskjellige ting, for eksempel elektrisk avfall🔋 , 

treavfall🪑  og metallavfall🛢 ! Vi kan også lage 
nye ting av gamle ting, for eksempel kan man ta 
ødelagte eller gamle klær og sy det om til noe 
annet🧵 !  

 

5

VISSTE DU AT: 

Matavfall kan 
gjøres om til jord 

og gjødsel? 



Aktuelt! 
Av: Stina og Hanna 
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FN-dagen! 
FN-dager er for å feire at FN ble etablert 

24.oktober 1945. I år har FN 75-års jubileum. 
FN er viktig for verden. Vi trenger FN for at det 
skal være fred i verden. Selv om vi i Norge har 

det veldig bra er det mange mennesker i 
verden som ikke har det like fint som oss. 

  

Halloween 
2020! 
Årets 
Halloweenfeiringen 
ble litt forskjellig fra 
årene før. Grunnet 
korona anbefaler 
Folkehelseinstituttet og 
Helsedirektoratet at man samles i små 
grupper. «Knask eller knep» ble også litt 
annerledes, man ble nødt til å holde 
avstand, bruke antibac, ha godteri som 
var pakket inn i papir og flere brukte 
pølseklype eller skje til å ta godteriet. 

VISSTE DU AT: halloween betyr 
allehelgensdag. 

En Psykt 
bra uke! 
I uke 41 markerte 
vi en psykt bra 
uke på skolen, 
der vi hadde 
fokus på psykisk 
helse. Psykisk 
helse handler om 
hvordan vi har 
det med oss selv 

og hvordan vi har 
det inni oss. Mange strever med seg selv 
og tankene og følelsene sine, og det er 
viktig at man vet at man kan få hjelp til å få 
det bedre. 

COVID-19! 
Her er noen viktige ting å huske på: 

- - vask hender ofte 
- - hold avstand fra andre kohorter 
- - hold deg på ditt område 



Tidsfordriv! 
Av: Aurora og Helene 

 

  SOSIALBINGO! 

 

KRYSSORD - KLARER DU Å FINNE ORDET? 
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Middels
Vanskelig

Du har meg på hodet for å ikke bli kald på hodet eller ørene, hva er jeg?
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Vits!  
Læreren: Hvor ligger Liverpool? 

Eleven svarer kjapt: På tredjeplass i 
Premier Leauge.  Hva kan du lage som du 

ikke kan se? 

Svar: Bråk 

Hva er like stort som en 
elefant, men veier 

ingenting?  

Skyggen til elefanten  

Jo mer du har av det, 
jo mindre ser du. Hva er 

det?  

Mørket.  

Hva går i stykker når du 
sier det?  

Stillhet. 

Hvilke bøtter kan ikke 
fylles med vann? 

Skravlebøtter.  



Intervju med 1.klasse! 
Av: Else og Amelia  

Vi har intervjuet to elever i førsteklasse om 
deres skolehverdag! 

TILDE, 6 ÅR GÅR I SLEIPNER  

 

LARS, 6 ÅR GÅR I SLEIPNER  
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Hvordan er det å gå på skolen? 
Bra!  

Hva er det gøyeste faget på skolen? Mitt liv og når en har bursdag! 

Hva pleier du å gjøre i storefri? Leke og huske! 

Hvordan går det med leksene? Er de vanskelige? Ja! Jeg må alltid gjøre 
de før jeg leker. 

Hva heter læreren din? Hun heter Kristin! 

Gleder du deg til å få fadder? Ja! 

Har du fått mange nye venner på skolen? Ja!

Hvordan er det å gå på skolen? Bra! 

 Hva er det gøyeste fager på skolen? Mitt liv! 

 Hva pleier du å gjøre i storefri? Leke med vennene mine på gresshaugen. 

Hvordan går det med leksene? Det går bra! 

Hva heter læreren din? Kristin. 

Gleder du deg til å få fadder? Ja! 

 Har du fått mange nye venner på skolen? Ja, alle sammen!



Filmtips! 
Skrevet av: Else 

KJÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV  

Filmen handler om hva som skjer med 
kjæledyrene dine når du går ut av huset. Filmen 
er kjempegøy og den er en film jeg anbefaler 
dere å se! Filmen passer for 1.-4.klasse. 

Terningkast:  

BIEFILMEN 

Filmen handler om hvordan biene lever og hva 
som skjer når en bie og et menneske blir venner. 
Dette er en morsom og hyggelig film! Filmen 
passer for 1.-7.klasse.  

Terningkast:  

BALLERINA 

Filmen handler om en jente på et barnehjem 
som vil bli en berømt ballerina. Jenta og vennen 
hennes kommer til Paris. Der får hun opplæring 
av vaskehjelpen på operaen. Det er det ikke alle 
som liker. Spørsmålet er om hun kommer til å 
klare å være med i oppstillingen om 
Nøtteknekkeren. En kjempebra film!  

Terningkast:  
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