Ugens Avis

Fredag den 21. november 2003

Pris: I kke meget.

Skovboskolens 3.a laver
deres egen avis.
Nyheder
I nterviews
Sport
Gåder
Vittigheder

Sidste nye
legetøj:
BEYBLADE

Alle
har
dem.
Køb dem nu i legetøjsbutikkerne.

Beyblade
turnering

Beyblade turnering
på mandag fra 11.35
til 12.05 i fællesr ummet .

Sidste nyt:

MGP den
15. november

Læs om det
store show
på side 2.

Hvorfor
er alle
forsikringsselskaberne
så begejstret
for ladaer?
Fordi de aldrig
bliver stjålet...
Hvor mange nordmænd
skal der til for at køre en
brandbil?
3. En til at køre, en til at
tude og en til at trøste
ham der tuder.
Hvad sker der, vis en
elefant sætter sig på en
lommelygte?
Batteriet bliver fladt.

TV

Europæisk melodi grand
prix blev afholdt direkte
lørdag den 15 november
2oo3 med Busted, Sugar
Babes, Razz og mange
andre, og der var 16
finalister.
De gjorde deres bedste
for at I skulle stemme på
dem.

ANMELDELSER
Søren spætte

Nina Schawner: “Han er
sjov og skør!”

TI L LYKKE

DI NO
Dragon Ball z
Det var sjovt at se det og
det var spændende at se
hvem der vandt. Det var
en dreng fra Kroatien
der vandt og vi syntes
han sang godt og det var
spændende da han gik
op fra klaveret imens
han sang stille og så
sang han lige pludseligt
med
power på.
Anne sang ikke normalt
fordi hun var forkølet
men hun sang alligevel
godt.

Nicolaj B. Hansen: “Jeg
syntes det er et fedt
program.”

Troldspejlet

“Det er lidt kedeligt men
også lidt sjovt”

Brace face

“Jeg synes det er sjovt,
spændende og
fantasifuldt.”

Børne time

“Det er ikke noget for
mig, men min lillebror
kan godt lide det.”

Svømning

Sportssiden

Svømning er en sport hvor
man svømmer. Hvis man
skal svømme crawl skal
man bruge armene. Dem
skal man svinge op i luften
og ned i vandet. Den ene
skal være i luften imens den
anden er i vandet og
omvendt, og så skal man
plaske med benene. Hvis
man skal svømme rygcrawl
skal man gøre det samme
bare på ryggen. Man kan
også bare svømme ryg: Så
skal man plaske med
benene på ryggen eller man
kan svømme på maven. Der
plasker man også med
benene, bare på maven.

Læreren:
Hvor længe kan et
menneske leve uden en
hjerne?
Eleven:
Aner det ikke. Hvor
gammel er du?
Hvad gør kannibaler,
når de bliver syge?
Spiser en
medicinmand!

Tae-kwon-do
kampsport
(fod - hånd - system)
Ar (en)
Døl (to)
Set (tre)
Net (fire)
Toset (fem)
Joset (seks)
Uggle (syv)

Tae-kwon-do er en
kamp- sport der handler om
grundteknik her kan i læse
en grundteknik.:
Start med at slå en næve ned
over venstre ben i en kort
stand og så skal du slå
imens at du tager et skridt
slå med samme hånd(højre)
og så vender du højre om og
igen skal du slå ned over
venstre ben, og så skal du
tage et skridt og slå igen så
skal du tage et langt skridt
til venstre og så skal du slå.
Så trækker du det bagerste
ben op til det foreste. Det
der var bagerst
ud til
venstre mens du tager din
knytede hånd sammen og
tager den løftet over hovedet
og bag det og sætter kraft i
den og tager den hurtigt
frem og så slår du. Så
vender du dig venstre om og
gør det du lige har gjort
igen,og så tager du din
venstre fod i et langt skridt
mod venstre og slår med
venstre hånd.

Jeg fløj hjem fra
London i går.
Hold da op, hvor må du
være træt i armene!
Hvorfor kalder du din
far for et kamera?
Fordi det hele tiden slår
klik for ham!

Vejret
Lørdag og søndag
Først byger senere
n ogen
so l . 6 -8
grader. Let til frisk
vind fra sydvest og
vest senere syd.

Interviews på
Skovboskolen
I nterview med
Jan Mindegaard:

Har der været rigtig
brandalarm på skolen?
Nej ikke mens jeg har
gået her, men før det var
der nogen elever som
kom til at smadre glasset.
Hvad synes du om
skolen?
Der er en masse søde
elever. Så er der også
nogle dygtige lærere. Jeg
synes at der mangler lidt
plads hvor børnene kan
arbejde i grupper. SFOen
har et forslag til en ny
legeplads med legeredskaber fra vikingetiden
og fra stenalderen og
sådan nogle ting. Så
kunne jeg også tænke mig
nogle flere basketkurve.
(Jan er viseinspektør og
han har noget med
økonomi at gøre.) Så hver
morgen finder jeg ud af
hvor der er syge lærere og
så skal der komme nogen
vikarer. Så har jeg noget
med de store at gøre. Så
hvis der er nogen børn
som har slået sig så taler
jeg med forældrene.

I nterview med
Lasse:

Hvad hedder du?
Lasse.
Hvad for en klasse går du
i? 3.a
Hvad syntes du om at går
på skolen?
Lidt kedeligt.
Hvor mange år er du?
9 år.
Går du i klubben eller
sfo?
I klubben.
Er der nogen der ryger i
din klasse?
Nej.
Bliver du mobbet eller
drillet i din klasse?
Nej det gør jeg nu selv.
Hvad laver du i din fritid?
Leger med Beyblade.
I nterview med
Patricia:

Hvad hedder du?
Patricia
Hvad for en klasse går du
i? 5.b
Hvad synes du om at gå
på skolen?
Det er sjovt.
Hvor mange år er du?
11 år.
Går du i klubben eller
sfo? Klubben.
Hvad laver du i din fritid.
Leger med mine venner.

Mere TV
fra Emily

Der kommer også morgen
TV her lørdag og det
synes jeg er godt. Jeg
elsker Timon og
Pumba Det er det
allerførste der kommer og
så Chackey Chan som
også er helt vildt godt.
Der kommer Dragon
Ballz og Søren Spætte det er sejt. Så kommer der
selvfølgelig også Disney
sjov.

Vits

Hanen ruller et strudseæg
ind i hønsehuset:
-Mine damer! råber han
til de forsamlede høns.
-Det er ikke for at
kritisere jer, men jeg
synes, i skal se, hvad man
kan få ud af det, hvis man
gør lidt ekstra ud af
arbejdet!

