Dagsavis Hudøyturen 2004, fredag 18 juni – ekstrautgave til bussturen

Vi gleder oss til å reise på
Hudøy igjen!
Denne gangen er det nesten 400 stykker som reiser fra
Løren Skole. Forventningene har vært svært høye og
som vanlig har mange rykter gått på skolen og SFO.
Hva vil den grønne mannen finne på denne gangen, har
vi glemt å handle inn all maten, må de minste bade med
redningsvest fortsatt, stemmer det at 7 klasse ikke skal
bo på stranna i år og sist men ikke minst, har Pål begynt
å heie på Skeid!
I dagens avis finner dere noen morsomme oppgaver
som dere kan løse. Vi i redaksjonen håper alle får en
utroooolig herlig tur til Hudøy.

NB!

Ting du bør vite:
- Husk å fortelle alle
-

morsomme historier til
noen som jobber i avisa
Ikke glem at det er lov å
ha det gøy

Hudøyvaksine!
Rektor informerer oss om at Kaptein Krok muligens har
forurenset Hudøy, defor er det viktig at all tar vaksine for
ikke å bli syke. Spør noen av de voksne på bussen
hvordan dette skal gjennomføres. Sprøyten er ikke så
veldig stor!!!

Hvor er Rosa Lux?
I Hudøys historiebok kan vi lese om Rosa Lux, en dame som var kledd i rosa og som kjempet
for at det ikke skulle bygges en stor papirfabrikk på øya. En annen gang kastet hun Kaptein
Krok på sjøen da han ville bygge landets første golfbane på Hudøy. Siden den gang er det
ingen som har sett henne, men det spekuleres på om hun samarbeider med Den Grønne
Mannen.
Rosa Lux hadde også med seg noen venner da hun kjempet for Hudøy som feriekolloni.

Oppgaver:

(Svarene på oppgavene kommer i siste avisen tirsdag 22. juni)

Oppgave 1.
Hvor mange sirkler
ser du her?

Oppgave 2.
Hva er registreringstegnene for den
tredje UFO-en?

UFO-1

TEN-2

Oppgave 3.
Sett kryss ved riktig svar.
1.
a)
b)
c)

Hva er Israels offisielle språk?
Arabisk
Jødisk
Hebraisk

2.
a)
b)
c)

Hva kalles en kvinnelig bjørn?
Bjørninne
Hinne
Binne

3.
a)
b)
c)

Hvilket nummer har tegneseriesoldaten Stomperud
91
81
61

4.
a)
b)
c)

Hvem er Klaus Knegg forlovet med?
Klara Knegg
Kari Knegg
Klara Ku

5.
a)
b)
c)

Hva betyr egentlig millenium?
To tusen
Årtusen
Århundre

6.
a)
b)
c)

Hvilken bilprodusent lager Mondeo?
Audi
Nissan
Ford

7.
a)
b)
c)

Hva spiser norske flaggermus?
Insekter og gnagerer
Blader og gress
Insekter

8.
a)
b)
c)

Hvor mange bokstaver har alfabetet vi bruker
21
29
25

9.
a)
b)
c)

I hvilken sport brukes en ball laget av fjær?
Bowling
Squash
Badminton

10. Hva heter skuta til Kaptein Sabeltann?
a) Ormen Lange
b) Havets mørke fare
c) Den sorte dame

3.Plass for CeeJays
Duoen Christina Johannessen og Christina Jomark fra 7A og 7B gjorde det
utrolig bra i Melodi Grand Prix Junior. De to publikumsfavorittene fra Løren tok
selveste Oslo Spektrum med storm. Så bra
gjorde de det at de vant den interne
avstemningen inne i salen.
Gratulerer Jenter, Vi er stolte
av dere!!!!

Redaksjonen har i dag vært i kontakt med Vidar Teisen ved meterologisk
institutt. Han kan melde at det skal befinne seg et kjempe høytrykk rett over
Hudøy. Det ser ut til at vi får opptil flere varmegrader og strålende sol hver
eneste dag!!!!!

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

Hudøy-regler
Hovedregel nr 1.
Det er ikke tillatt for barn å ferdes ved sjøen uten oppsyn av voksne. Er det noen som prøver seg på f.eks. et
nattbad vil dette medføre hjemreise umiddelbart.
Hovedregel nr 2
Utestegning av enkelte elever - grov mobbing medfører hjemsendelse. Vi aksepterer ikke at dette forekommer
på øya. Her skal alle være venner…
Hovedregel nr. 3
Her gjelder skolens generelle regler som medfører at f. eks røyking blant elevene er forbudt.
Hovedregel nr 4.
Det er totalforbud mot alkohol på øya. (Dette gjelder alle både store og små.)

