ALDRI ET ÅR UTEN

”Det er mye man kan lære av barn - for eksempel hvor mye
tålmodighet man har” Fran Lebowitz

H U D ØY N Y T T
Leiravis for Løren SFO 2005

7. ÅRGANG, ONSDAG 22 . JUNI 2005

SÅ VAR DET SLUTT FOR DENNE GANG
I DETTE NUMMERET:

HØYTIDELIG
AVSLUTNINGSSEREMONI

1

FOTBALL

2

ALT OM OLIADEN
FOR 5-7 KLASSE

3

SMÅTT OG STORT

4

LØSNINGER PÅ
GÅRSDAGENS
OPPGAVER +
GÅTER

5

BUSSQUIZ

6

EDDIES
VÆRHJØRNE

Til tonene av Amazing Grace ble
Hudøyflagget firet av elever fra 7.
klasse og høytidelig overrakt neste
generasjon Hudøy-barn. 4 fantastiske
dager for barn og voksne er over, NÅ
kan sommerferien bare komme.

”Når makrellen
svømmer med buken
opp, da blir været topp”

4327 myggstikk er registrert, 1628 kilo mat
og drikke er spist og drukket, hvorav minst
halvparten er omsatt i ren glede og energi,
2236 bilder er knipset, 58 skrubbsår er
rapportert, 11599 snork er snorket, 976
promper er blåst av (hvorav 312 kom fra
Sniken og Snoken), 3 liter tårer og to tenner
er felt, og én tå er brukket.
Vi har lekt, konkurrert, ledd og grått, badet,
klatret, utforsket og oppdaget, og masse,
masse mer. Og noen har kanskje savnet
sengen hjemme litt av og til. Men vi er helt
sikre på at alle har hatt en helt TOPP tur, og

gleder seg til å komme tilbake neste år. Og det er faktisk
ingen selvfølge så lenge Krok og banden hans lurer i
farvannet med stadig nye påfunn for å overta Hudøy. Skulle
ikke forundre meg om vi må forberede oss allerede nå på
ny kamp til neste år.
Også været, da. Vi kan ikke summere opp denne turen uten
å nevne hvor flott vær vi har hatt. Sola har sendt oss
mange, mange smil, og farget oss sommerbrune og fine og
sørget for fin badetemperatur i vannet. Vi takker også Eddie
for stødig og treffsikker værmelding.
Stor takk til alle barna på Løren som er så utrolig flotte. Og
som minner oss voksne om hvor mye kjedeligere livet er
hvis man ikke bruker fantasien litt.
Og så er det litt vemodig å si farvel til 7. klassingene, som
nå forlater Hudøy for siste gang. Vi håper dere har mange
fine minner som dere kan suge på resten av livet.. Lykke til
med videre skolegang.

TAKK FOR DENNE GANG. LENGE LEVE HUDØY!
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KNUSENDE REVANSJE!

NOEN EKLERE?

Det ble en tett og intenst kamp da 3
klassene fra Roa møtte 4 klassene
fra Høgda i gårsdagens returoppgjør i
fotball. Ville de største endelig klare å
vinne?
Til tross for kjempeinnsats fra de små, ble
4. klassingene hakket for hvasse i går. Da
fløyta blåste full tid sto det 8 - 2 til de
største. - De er skikkelig dårlige vinnere,
mente en fra 3. klasse. Han siktet til det
faktum at 4. klassingene visstnok hadde
spent opp et volleyballnett foran sitte
eget mål, og at de helte vann på 3.
klassingene etter kampen. Det hører også
med til historien at 3. klassingene
feilaktig fikk annullert et mål.

DE VOKSNE BANKET 7. KLASSINGENE I FOTBALL

Rikke i 2 A har hørt at gjørme
skal være bra for huden.

HVOR ER BALLEN?

mål i løpet av ordinær idealtid. Det var
også det antallet mål 7. klassingene
scoret, og dermed var det duket for en
klassisk straffekonkurranse for å kåre
vinneren.

Det var et møte mellom ungdommelig eleganse og
rutine, taktikk og tyngde da voksne og 7. klassinger
satte hverandre i stevne under i det store
fotballoppgjøret på Høgdabanen i går.
Det oppmøtte publikum fikk se en dramatisk kamp med til
dels strålende fotballtekniske detaljer, mens de voksne la
seg på et noe mer grunnleggende nivå. De var mer opptatt
av å bokstavelig talt fleske til ballen mot motstanderens
mål og håpe det beste. Noe som utrolig nok resulterte i fire

Torbjørn jubler etter å ha skutt ballen
i 100 km/t fra straffemerket

De to lagene fulgte hverandre lenge tett
under straffesparkene, og resultatet
kunne tippe i hvilken som helst retning.
Men da de voksnes målvakt tok en
råsjanse, og ble stående rolig på straffen
som Jahn satte midt i mål, var seieren til
de voksne et faktum. Den arme
straffeskyteren måtte trøstes av sine
lagkamerater etter det skjebnesvangre
sparket
- Dette var en arbeidsseier. Taktikken
med å legge seg nedpå, unnskyld, bakpå,
for deretter å rulle (seg) opp når
kontringsmuligheter bød seg, viste seg å
holde, uttalte Anders etter kampen.
- Vi er ikke her for publikums skyld, men
for å vinne, svarte Pål på påstanden om

Målvakt Kåre må bare konstatere at ballen
suser i hjørnet.

Kan noen hjelpe denne
forvirrede gjengen å se hvor
ballen befinner seg.

Feberredning fra Kåre!
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OLIADEN 2005 FOR 5 - 7 KLASSE

Mens vi venter på det store smellet...
Tobias i friske klyv i klatretauene.

ANDERS SKRAPFOT

Vår djerve filmmann Anders
hadde et ublidt møte med
grunnfjellet i går, da han i et
fortvilet forsøk på å slippe unna
gærne Hudøybarn syklet over et
svaberg. DET var ikke lurt.

RÆPP OM DEN
GRØNNE MANNEN

The Latfisks

Au da, var det ikke om å gjøre å holde seg på
stokken, da?
Marit, 5 A, har laget en ræpp:
Den Grønne Mannen
Kommer fra et sted
Der han ikke får fred
Der kryr det av barn i bøtter og
spann
Han ser en svart mann
Han tror det er Krok
Nå tenker han
Å nei, Krok kommer til å ta barna
Ååååååå, nei
Her skulle det gås på glødende kull. Ikke rart de i
bakgrunnen ser litt bekymret ut.

Er dette pent å gjøre, da?
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SMÅTT OG STORT
MUSEHALESPISEREN

STORSTILT RYDDEAKSJON PÅ FRYDENLUND
Barna i 1 A og 1 B hadde rydderommetpåkonkurranse i
går, med påfølgende inspeksjon av to særdeles strenge
tanter (se bildet!). Men barna hadde vært kjempeflinke,
Så tantene fant ikke noe å klage
på. Helt til de tok en tur inn på
rommet til de voksne. DER så det
ikke like bra ut.
Vinnerne av konkurransen ble Julie,
Maiken og Therese (helt til venstre)

TRE SØTE JENTER X 2
Redaksjonen har vært så heldige
å få inn to bilder av noen riktig så
søte jenter. Vi lurer imidlertid på
om det er noe som ikke stemmer
med det ene bildet.

.Ny observasjon sår tvil om bildet
av Musehalespiseren som ble
presentert i gårsdagens avis er
riktig. Anniken, Heidi og Charlotte
mente at dette var en rømt
Pokemon-figur, og presenterer i
dagens avis deres versjon av
dette merkelige dyret.

Kan du se det?

DET SAVNEDE
SKJEGGET INNLEVERT

Stemningsfullt!
Marie i 7 B har sendt oss dette flotte
bildet av solnedgangen sett fra Hudøy.

Thorvald og Erlend (begge med D
til slutt) i 4. klasse støtte på en
diger hoggorm på fjellet overfor
Roa. De antok at den var ca.
32,7 cm. Minst.
Den oppvakte leser vil
kanskje huske at det i et
tidligere nummer ble
antydet en kamp mellom
Krok og Den Grønne
Mannen. Funnet av disse
knivene i skogen kan
tyde på at det er riktig.

Jasmin, Frida, Ingrid og
Karina har levert inn det
som antas å være litt av
Kaptein Blåskjegg sitt
skjegg. Skjegget utleveres i
bytte mot de lovte
gulldukater i dusør.

Her er gutta i 5. klasse
som kan rulle boller!
Fra venstre: Even,
Oskar, Håkon, Sigurd,
Magnus og Kristian

SNART TOMT FOR MAT PÅ
HUSENE
Men det er ingen grunn til
bekymring, det er oppdaget
svaner på Øya! Vi kommer
tilbake med oppskrifter på Swan
au vin senere

Kjære 3. klassinger. Jeg
har hatt mitt livs største
ferie på Hudøy med en
gjeng herlige unger som
har hjerterom og sjel som
er bare til å smelte av.
Tusen klemmer og kyss.
Takk for meg.
Maritha Flugell
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SVAR PÅ IQ-TESTEN

GÅTER

Hvor smart er du? Svar på disse spørsmålene om du tør, så får du se!
Tell et poeng for hvert riktige svar og se i tabellen hvordan du scorer.

1.

Hva sa kannibalen da han så julenissen på sleden sin?

2.

Det er to innganger til huset, men først når du står med
føttene ute er du riktig inne. Hva er huset?

3.

Hva har roten opp og toppen ned, og vokser bare om
vinteren?

4.

Hvem har bein men kan ikke gå , og har mat men kan
ikke spise?

5.

Hvem har vinger men kan ikke fly?

6.

Hvilken sykdom har aldri herjet noe land?

8.

Hva spiser kannibaler på slankekur?

9.

Hva sa den usynlige mannen til jenta da han hevet forlo
velsen?

10.

Hva slags fest vil helst fangene i fengselet holde?

11.

Hvor dro koalaen og lompa på bryllupsreise?

12.

To menn grov et hull på 4 dager. Hvor mange dager vil
de bruke på å grave et halvt hull?

13.

Hvorfor stoppet appelsinen midt på motorveien?

14.

Hva spiste kannibalen etter at tannlegen hadde reparert
tennene hans?

15.

Hva gjorde den late kannibalen?

10
9-10
6-8
3-5
1-2
0
1.

Geni
Over gjennomsnittet
Normal
Hmm
Krev pengene tilbake skole undervisningen
Hjernedød
Har de 17 mai i England? Ja/Nei
Ja, selvfølgelig

2.

Hvor mange fødselsdager har en gjennomsnitts mann?
Én

3.

Noen måneder har 31 dager og hvor mange har 28?
Alle månedene har 28 dager

4.

Kan en person fra California gifte seg med sin enke’s søster?
Nei, fordi han er død

5.

Del 30 med en halv og legg til 10. Hva blir svaret?

6.

Hvis det er 3 epler på et bord og du tar vekk 2 hvor mange har
du da?

70

Da har du to
7.

En doktor gir deg tre tabletter og ber deg ta en hver halv time.
Hvor mange minutter vil tablettene vare?

8.

En gårdbruker har 17 sauer som står på et jorde, og alle
bortsett fra 9 faller om og dør. Hvor mange sauer står igjen?

60 minutter

9
Hvor mange av hvert dyr tok Moses om bord i arken?

Det går ikke an å grave et halvt hull
Koala Lumpur

11)

Åpent hus

10)
9)
8)
6)
5)
4)
3)
2)
1)

Ha det bra, du kommer aldri til å se meg igjen
Dverger
Sjøsyken
Vindmøllen
Bordet
Istappen
Et par bukser
Julemat!

B)
C/D)
E)
F)

8 3 4 Denne kombinasjonen gir summen 15 i alle retninger
159
672
Vindu
En svamp
Ja, tar du jobben vil du tjene 21 millioner
Pupillen

12)

A)

Den gikk tom for juice

LØSNINGER ”MER HJERNETRIM”

13)

Han veier kjøtt, fordi han jobber i en slakterforretning

SVAR PÅ GÅTER
Tannlegen

En ansatt i slakterbutikk er 1,8 meter høy. Hva veier han?

14)

10.

Han levde på familien i 20 år

Ingen, det var Noah som tok med seg dyr i arken

15)

9.
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STOR BUSSQUIZ
SVAR PÅ QUIZ’EN
1. Leonardo da Vinci
2. France II (1911)
3. Kurt Nilsen
4. Rødt og Hvitt
5. Polo
6. Egil Roger Olsen
7. Mount Everest
8. Sverige, Danmark, Finland, Norge, Færøyene,
Island og Åland
9. Jerusalem
10. Portugal
11. Odd Nordstoga
12. 97,5%
13. 15. Februar 1963
14. 1956
15. 1860
16. En som fusker i faget / dilettant( Kan litt om
mye)
17. Ved foten av Rondane
18. Muskelrefleksene
19. H2O
20. Shorts
21. Evnen til å snakke
22. EU avstemning
23. Ottawa
24. Var først på månen i 1969
25. Fotballspiller
26. Sesam Stasjon
27. Sverige 1967 og Island 1968
28. Æ
29. En ektemann som er kuet av sin kone
30. Glomma (601 km lang)
31. 5.370.000
32. Inuitter
33. Paris, ca 300m høyt, åpnet 1889
34. 50. Født 8 Januar 1935, død 16 Aug 1977
35. 440.000
36. Kronprins Haakon Magnus
37. 19
38. Soldugg, tettegras og blærerot
39. En sukkerløsning som finnes inni blomster
40. En urt
41. Mowgli
42. Jesu død på korset og hans oppstandelse
43. 5
44. Larve
45. 1.609 meter
46. En tørket plomme
47. Coca Cola
48. 453 meter
49. 24
50. 1926

1. Hvem har malt Mona Lisa?
2. Hva heter det største seilskipet som noensinne er bygget?
3. Hvem vant den norske Idol finalen i 2003?
4. Hvilke farger er det i Englands flagg?
5. Hvilket lagspill med ball krever størst bane ?
6. Hva er det hele og fulle navnet til ”Drillo”?
7. Hvilket fjell skjuler seg bak tallene 8848 meter?
8. Hvilke land er Norden et felles begrep for?
9. I Hvilken by finner vi klagemuren?
10. Hvor ble EM i fotball arrangert i 2004?
11. Hvem ga ut plata Luring i 2004?
12. Hvor mange prosent av alt vann på jorda er vann?
13. Hvilket år ble Colosseum kino totalskadet i en brann?
14. Når ble Frognerbadet åpnet?
15. Når ble Aftenposten grunnlagt?
16. Hva betyr det å være en halvstudert røver?
17. Hvor i Norge finner vi Imsdalskilden?
18. Hva er det lillehjernen styrer?
19. Hva er formelen for vann?
20. Hva er synonymet for kortbukse?
21. Hva er det først og fremst skiller menneskene fra resten av dyreriket?
22. Hva var det som splittet Norge i to både i 1972 og i 1994?
23. Hva heter hovedstaden i Canada?
24. Hva er Neil Armstrong kjent for?
25. Hva er George Best kjent for?
26. Ved hvilken stasjon jobber Bjarne betjent?
27. Hvilket år gikk Sverige og Island over fra venstre- til høyrekjøring i trafikken?
28. Hvilken bokstav er den 27. i vårt alfabet?
29. Hva betyr det å være en tøffelhelt?
30. Hva heter Norges lengste elv?
31. Omtrent hvor mange mennesker bor det i Danmark?
32. Hva kalles innbyggerne på Grønland?
33. I hvilken by finner vi Eiffeltårnet hvor høyt er det?
34. Når ble Elvis Presley født og når døde han?
35. Hvor mange innsjøer er det i Norge?
36. Hvorfor er 20. juli offisiell flaggdag i Norge?
37. Hvor mange offentlige høytidsdager har vi i Norge?
38. Hvilke tre planter er kjøttetende i Norge?
39. Hva er nektar?
40. Hva er en musehale?
41. Baloo er bjørnen i Jungelboken, hva heter menneskevennen hans?
42. Hvorfor feirer vi påske?
43. Hva står Romertallet V for?
44. Hva kalles ungen til et insekt?
45. Hvor mange kilometer er 1 mile?
46. Hva er en sviske?
47. Hvilken brus ble oppfunnet i 1886?
48. Hvor dyp er Mjøsa på det dypeste?
49. Hvor mange tidssoner er jorden delt inn i?
50. Når ble Ullevål stadion offisielt åpnet?
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