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Jeg heter Tora og er redaktør for 
skoleavisa. Jeg går i 5c og er 10 år 
Jeg liker katt og hund.

Jeg heter Stella og er med i redak-
sjonen. Jeg går i 5c og er 10 år. Jeg 
liker hund.

Jeg heter Ole og er 10 år. Jeg liker 
taco og burger. Mitt favorittfag er 
kunst og håndverk.

Jeg heter Abdul og går i 5c. Jeg er 
født 14.april 2006. Min favoritt 
sport er fotball.

Jeg heter Natalie, går i 5c og er 10 
år. Jeg liker hund og hest, jeg går 
på dansing og turn. Og jeg jobber i 
skoleavisa.

Jeg heter Helene. Jeg er 10 år og går 
i 5c. Jeg liker å synge og å danse.

Jeg heter Rasmus. Jeg ble født 
26.05.2006 Min favorittsport er 
svømming. 

Jeg heter Ella og er 10 år og går i 
5c på Sinsen Jeg skriver artikler 
om mytologier, men jeg har også 

en liten del av en historie i hver 
artikkel. Håper dere liker det jeg 
har skrevet.

Jeg heter Ena og er 10 år. Jeg jobber 
i skoleavisa. Svømming og dansing 
liker jeg godt. Jeg elsker å gå på tur 
med hunder og leke med hunder.

Jeg heter Bogdana og er 11 år veldig 
snart. Mine favorittfag er norsk og 
naturfag. Jeg liker å danse, turne og 
tegne.

Dette er alle oss

Redaksjonen

Tora
ENA

INGVILD

STELLAOLE

RASMUS
NATALIE

BOGDANA
HELENE

Velkommen til Sinsen skoles første skoleavis! Vi i redaksjonen synes det er veldig 
gøy at Sinsen skole nå får sin egen skoleavis. Vi håper dere vil like den! Vi som lager 
skoleavisa tenkte at dere som leser kunne bli litt bedre kjent med oss, så vi har 
skrevet noen setninger om oss selv.

skrevet av tora kråvik schøien

MØT 
REDAKSJNEN
Tora 5c (10) Natalie i 5c (10) Bogdana i 5b (10) Ena i 5c (10) Rasmus i 5c (10) 
Abdul i 5c (10) Ole i 5b (10) Ingvild i 5c (10) Stella i 5c (10) Helene i 5c (10) og 
Ella i 5c (10) er den nye skoleavis redaksjonen.

Redaktøren ( sjefen ) er Tora. Tora og vi andre skal gjøre så godt vi kan for 
at dere skal like avisen vår. Det vil handle om veldig mye forskjellig bl.a. 
vitser og gåter, dyr, tegnekonkurranser, fakta og mye mye mer!

Når skal avisen komme ut?
Av og til, det er ikke fast dato

Hva jobber dere med?
Vi jobber alle med forskjellige ting. Nå får du se hva vi jobber med. Tora er 
sjefen Jeg Bogdana skriver artikkler og tegneserier. Ella og Ingvild skri-
ver vitser og gåter Helene skriver 3 på skolen. Ena og Natalie gjør inter-
vjuer og tar bilder. Rasmus skriver om hva som skjer på skolen. Ole gjør 
klar forskjellige komkurranser Stella skriver om fakta og litt forskjellig.

3 på skolen
Det er når vi stiller spørsmål til forskjellige personer så stiller vi kun 3 
like spørsmål uansett hvem vi spør.

Håper dere liker avisen! Hilsen oss!
skrevet av Aicha Bogdana Diallo

Fraverende: Ella og Abdul

Synes du de på kontoret er venn-
lige?
Waris: Ja, strenge nå det er al-
vorlige ting som skjer.
Eivind: Jeg vet ikke.
Vera: Ja.

Er skolen så stor som du trodde 
da du skulle begynne på Sinsen 
skolen?
Waris: Nei, Jeg trodde den var 
større.
Eivind: Nei. Jeg trodde den var 
større.
Vera: Ja. Den er så stor som jeg 
trodde.

Er du glad for at du startet på 
Sinsen skolen?

Waris: Passe.
Eivind: Ja.
Vera: Ja.

3 på 
skolen

skrevet av helene georgia lauria papagrig-

oriou
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Gudene og gudinnene
Det er hovedsakelig tolv olympiske 
guder, men det er mange fler som 
er eldre eller like gamle. Titanene, 
for eksempel. Det er en gruppe 
mektige guder og gudinner. Både 
de olympiske og titanene er barn 
av Gaia, jordens mor, og Uranos. 
Kongen av de olympiske gudene 
er Zevs. Han er himmelens gud. De 
andre gudene og gudinnene heter:

Hera, er gudinnen for ekteskap og 
fruktbarhet
Poseidon, er guden for havet
Hades, er guden for underverde-
nen og rikdom. Hades er egentlig 
ikke en del av de olympiske gudene.
Aphrodite(uttales afrodite), er gu-
dinnen for skjønnhet og kjærlighet
Hermes, er guden for tyver og 
budbringing
Ares, er guden for krig
Athene,er gudinnen for visdom og 
mot
Apollon , er guden for lyset, solen, 

sannhet, profeti, bueskyting, me-
disin, helbredelse, musikk, poesi, 
kunstartene og mer.
Hestia, er gudinnen for familie og 
ildstedet
Demeter, er gudinnen for innhøs-
ting og avling
Hefaistos,er guden for ild og smia
Artemis, er gudinnen for jakt, skog 
og dyr, er også den jomfruelige 
gudinnen for helbredelse, kyskhet 
og barnefødsler.

Historien om Persevs del 1
Moren til Persevs het Danae og 
var datter til en konge som hersket 
over byen Argos. Kongen var svært 
overtroisk, og lot seg spå. En gang 
ble det spådd at barnebarnet skulle 
være skyld i kongens død. Da ble 
han så redd at han sperret datteren 
inn i et tårn med tykke murvegger.

Men guden Zevs hadde forelsket 
seg i henne, og siden han var en 
gud, lyktes han i å komme seg inn 

i tårnet ved å forvandle seg til et 
regnvær av gullmynter. Og etter 
en tid fikk Danae en sønn som hun 
kalte Persevs. Hun prøvde å skjule 
barnet for kongen, men ved en 
tilfeldighet fikk kongen vite det, og 
da ble han så sint at han fikk både 
Danae og den lille sønnen hennes 
i en tønne som ble kastet på det 
stormfulle havet…

Hva skjer nå? Følg med i neste 
nummer!

Kilde: Stjernene Forteller av Maj Samzelius og 

Wikipedia

Hva er gresk mytologi?
Skrevet av Ella Julsgaard

Gresk mytologi er en slags 
religion . Den stammer fra 
grekerne og er fra gamle 
antikken, så det er nesten 
ingen som tror på den nå. 
Men hva består egentlig 
gresk mytologi av?

En utrolig gjeter.
Border collien er kjent verden 
rundt for å være en imponerende 
gjeter. Den er god til å gjete sauer. 
Og noen steder brukes den til og 
med til å gjete gjess. Den er også 
aktiv og leken.

Siden denne hunden er en gjeter, 
tenker du kanskje at den bare bor 
på landet der det er god plass og 
mange sauer å gjete, men nei. Den-
ne rasen er også populær i byen. 
Grunnen til at den er blitt så popu-
lær i byen er fordi den lett havner 
på premiepallen i lydighet og agi-
lity. Dette er en border collie som er 

med på agility. Familiehunden.

Border collien er en aktiv hund, 
men kan også være en hyggelig 
familiehund. Den kan godta frem-
mede mennsker, men trenger mye 
oppmerksomhet av eieren.

En Border collien er altså en sterk, 
aktiv, populær og vennlig familie-
hund med en intelligent hjerne. 

www.hunderaser.org/border_collie no.wikipedia.

org/wiki/Border_collie hunden.no/raser/rase_profil.

html?raseid=163 Hunde-encyklopedi av forlaget 

Royal Canin, lest 31.01.17

Dette er en leken Border collie. På landet, men samtidig i byen.

Hva er en 
Border collie?
skrevet av Stella how lode

Border collien har et stort og bredt hode. Den har mid-
dels lange ører som henger ned. Den er intelligent og 
tålmodig. Den er den mest populære hunden i Norge i 
år (2017) ifølge Aftenposten.

Vi innterjuer 
rektor!
Tror du det skjer noen foranndringer på 
skolen når vi får skoleavisen i gang?
Ja fordi jeg tror det kommer nye 
spennende nyeter som vil innspi-
rere elevene.

Tror du det vill være bra for sinsen 
skole med skoleavis?
Ja fordi vi skriver om ting som 
opptar elevene.

Har du jobbet på andre skoler der det 
har vært skoleavis?
 Nei

Hva synes du er viktig med skoleavis?
Det er viktig at nyhetetene er 
intresanne med fakta og ting som 
er sant.

Hva synes du er bra fakta for skolea-
visa.
det er mange elever på sinsen 
skole som vi kan innterjue så det 
blir mye av innterju.

Det blir også mye av nyheter som 
det er mange som har vært med i 
theater og sånne ting er bra fakta 
for sinsen skole.

skrevet av Ena secsis og Natalie mingmei helges-

plass



SinsenSkoleavis
#1 20176 7

Kunkuranse
hei alle sammen. vi i redaksjonen vil at dere som leser 
skal lage en maskot!!
Det er ganske enkelt men man må følge disse kriterier.
1. ikke ha voldelige figurer 
2. lag en figur som passer til skole avisa

hvordan levere til oss i avisen?
dere leverer tegningen inn til kontaktlærer, så gjir læreren din den til  
Tommy og Tommy gir den til oss
håper vi får inn mangen tegninger
hilsen sinsen skoleavis

Quiz
1. hva heter rektor på skolen?
2. hva heter redaktøren for skoleavisen?
3.hvor mange barn er det ca. på skolen?
4. hvor mange er det i redaksjoenen
5. Hvilken mytologi har ella skrevet om denne gangen??

det har alltid vært diskusjoner håndtverkere imellom 
om hvilket yrke so-det må være mureryrke,det sier 
mureren -det står i skriften»han la stein på stein».
-nei da,sier maleren-i skriften står det noe om kalkete 
graver,og der var jo vi inne
-dere vet vel det sa tømreren det var vi som bygde 
Nohas ark?så vi var først ute
-ikke tale om,sa elektrikeren, vår herre sa BLI LYS og 
så hadde vi hele opplegget klart

hva er de tre mest brukte ordene på skolen?
svar: jeg vet ikke

hva blir alle mennesker hver dag?
svar : eldre

hvor kommer hamstrene fra?
svar:hamsterdam

hannkatten til kjæresten»skal vi gifte oss i all stillhet 
eller skal vi vekke hele kvartalet.

kelner kelner vi har ikke fått noen stoler
-nei dere bestilte jo bord da

mor -hvor er karakterkorte ditt
gutten- jeg lånte det bort til per for han ville skremme 
foreldrene sine

-for en film det var så jeg frøs på ryggen.
-å det var der jeg mistet isen min.

hvor mange is kan du spise på tom mage?
svar:1 for da er ikke magen tom lenger

hvordan reagerer kenguruer når de vinner i lotto
svar:de blir hoppende glade 

en norsk fredløs er Leiv Eirikson. Han ble født rundt 
ca år 973.både faren og bestefaren begikk mord. etter 
bestefarens drap brøt familien opp og flyktet til Island.
etter at faren også hadde blitt drapsmann måtte de 
flykte fra Island til Grønnland .kledd i vikinghjelm og 
tykk kappe mot vinden er Leiv Eirikson mest kjent for 
og oppdage Amerika 500 år før Colombus. 
Leif hadde kanskje ikke blitt like eventyrlysten om 
han hadde bodd et sted hele livet.

Et annet spørsmål fulgte leif familietradisjonen rykte 
sier han drepte noen skrælinger (altså indianere ) der 
borte i vinland.På den tiden var synet på ulike folke-
slag.
indianere ble ikke sett på som særlig verdifulle så 
sånne drap ble man ikke straffet for

utdrag fra skumle skurker og mystiske mordere av 
Cecilie winger

Fredløse Leifur 
skrælling-
dreperen
skrevet av ingvild vaalund

Vitser

?
Født: ca 973.
Død: ca 1020. 
Hvor i Norge: Forfedre fra Jæren i Rogaland.
spesielle kjennetegn: Vikinghjelm og tykk kappe mot sterk vind.
Far og bestefar begikk mord.
straff: ble lyst fredløs
mest kjent for og oppdage Amerika 500 år før Colombus
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Tegneserier


