
Endelig sommer 
Tropisk varme, sol, is, grilling og bading... Det er 
(snart) sommerferie! 

Det betyr også god tid til å kose seg med 
sommerutgaven av Skolegård - Nyheter rett fra 
lekeplassen. 
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FOTBALL VM 2018 

VM i fotball er i gang i Russland. 

Hvem kommer til å vinne storeprisen og være kongelandet i fire år. De 
fleste på Møllergata Skole satser på Brasil (lett...). Men favoritten har 
mange gode utfordrere: Tyskland, Belgia, Frankrike og Argentina. Det 
fins alltid ett lag som overrasker! For 2 år siden var det Island i EM. Hvem 
blir det sommeren 2018? 

VM betyr også fest - og muligheter til å prøve seg i fotballbingen.

RAMADAN 
Visste du at Ramadan er den 
n i e n d e m å n e d e n i d e n 
muslimske kalenderen? 

Mat og væske skal unngåes 
mellom soloppgang og solnedgang. 

Den niende måneden er den måned hvor Koranen 
ble åpenbart for menneskene. 

Mange har nettopp feiret slutten av Ramadan med 
god mat, venn og gave til hverandre.

1

UTROLIGE TERMITTER  
Av National Geographic 

Eastgate-bygningen i Zimbabwe som ligger i Afrika 
etterligne teknologi til termitter. Det gjør at 
bygningen bruker mindre energi til å regulere 
temperaturen. Det er veldig varmt i Zimbabwe; rundt 
30˚C om dagen.  

Med denne naturlige teknologien, biomimikk, blir 
temperaturen om natten inne i Atriumet rundt 14˚C.

2

3
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Danse utfordring 
Av Daniel 3 trinn 

• DMX - X Gon Give To Ya (Deadpool Song) [Official Music Video] Free Download HD  

• The Fortnite Rap Battle | #NerdOut ft Ninja, CDNThe3rd, Dakotaz, H2O Delirious & More    

• Fortnite Song | Dancing On Your Body | (Battle Royale) #NerdOut! [Prod by Boston  

• FORTNITE MUSIC VIDEO 1  

• FORTNITE MUSIC VIDEO 2    

• FORTNITE MUSIC VIDEO 3  

• NEW 2018 Football Soccer Vines ⚽  Fails | Goals | Skills [#190]  

UNDERHOLDNING
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INTERVJUET  

Av Khadija (4. trinn) 

Hvordan var det første dag som vaktmester? 
Det var spennende, men man må bruke mye tid. Jeg måtte ha 
plutselig ansvar for hele skolen 

Hva gjør du utafor jobben på skolen?  
Jeg spiller fotball. Jeg bruker tid på hytta. 

Hva spiser du i skolen for tiden? 
Jeg spiser matpakken min. 

Hva er det beste med å være vaktmester?  
Å fikse ting her på skolen. 

Hva handler vaktmester-jobben om?  
Det handler å hjelpe andre som trenger det.  

«Når jeg ikke 
jobber er det 

kjedelig» 

Er det gøy å fikse på ting her på Skolen? 
Jeg liker det fordi det er gøy og kult. 

Er det gøy når du ikke er på jobb?  
Nei det er ikke gøy. Når jeg ikke jobber er det kjedelig. 
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MIlJØ 

 Plast overalt 
Av Lana (4. trinn) 

Hei jeg heter Lana, jeg har dårlige nyheter.  

Jeg tuller ikke!!! 

Vi må gjøre noe. Plast brytes ikke ned. 
Den forsvinner ikke. Den blir der!!! 

Det har kommet plast i naturen og i havet.  

Det er ikke bra!!!  

Dyr dør av plast i magen😰🤬 .  

Ikke bra. Hjelp. 

Se deg rundt det er plass overalt i skogen. I havet. Overalt.  
 

MILJØET 
Plasten er overalt 

og det ser ikke 
bra ut 
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Vi vet at: 
• 8 millioner tonn plast ender opp i havet hvert år.  

Vi er avhengige av plast: På skolen, smarttelefon, 
bil, sykkel, lego, datamaskin, stol, 
drikkeflaske... 

Dette kan vi gjøre: 
• Gjennom bruk gamle plast pose til å handle i butikken. 

• Bedre tekstil pose og eller ryggsekken din. 

• Rydd rundt deg når du er på tur. 

• Prøv å kjøpe frukt og grønnsak uten plastemballasje.  

• Bruk en metall termos på skolen eller bandene dine til å drikke. 

 
Slik kan vi hjelpe verdenen vår litt ... 
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8    Indierock (alt, da måtte vi velge for henne) - Artic Monkey: Star treatment  
9    Marius Nyseter - Moniker: Ocean blue  
10  Katrine Sandelien - Rihanna: Umbrella 
11  Henriette Frich - Anna of the North: Oslo  
12  Ellen Neverdad - Kari Brennes: Berg og Båre  
13  Badrya - AFI: Sorry  
14  Trond H: Bromance 
15  Marta - Major Lazer: Get Free  
16  Anne Gunn Fossland - Fela Kuti: Zombie  
17  Anne-Maj - Deep Purple: Perfect Strangers 

Sommerhits fra 
lærerværelset 

1 Stephanie - Elektronisk musikk  
Doktor Erik: Det eneste jeg vil er å ha det fett 

2 Peter - Elektronisk Musikk  
Apex Twin: Girl boy song 

3 Christian - Pop Rock  
Redbone: Come and Get Your love 

4 Line H - Liker alt 
Postgirobygget: Idyll 

5 Line A - Rock  
The Cure: Just like heaven 

6 Ingrid - Pop Rock  
The Beatles: I’ve just seen a face 

7 Line - Pop 
Cezinando: Vi er perfekte men verden er ikke 
det 
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KULTUR 

Kun en låt til sommeren  
Av Nathalie og Anna (4. trinn) 

Musikk kan du høre når du går, når du slapper av, når 
du lager mat, når du rydder, når du stresser og  

«til og med når du er på 
do.» 

Så musikk kan du høre på forskjellige steder.  

KOR, KORPS, OPERA, ROCK OG POP ER EN TYPE 
SANGER. 
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SPORT  

Hvem er best? 
Av Lance (4 trinn) 

Lebron James er favoritten til Fabrice men Lance sin er 
Stephen Curry. 

Men Fabrice liker et annet lag. Det heter Boston Celtics. 
Fabrice liker Jayson Tatum.  

Lance sin favoritt er Golden State Warriors (GSW). 

Fabrice sier at Lebron James er den beste spilleren i verden og 
også Kevin Durant som spiller i GSW.  

«Lance synes at Stephen Curry er 
best» 

Det er bare fordi han er ekstremt god på tre-poen, mens James best til å 
dunke. Curry er kort (1,93 m som Fabrice). 
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MOTE 

 Alt er i detaljene 
Av Fiston (3. trinn) 
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Farvel to 4 trinn
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COMICS 

SuperMario 
Av Mohammed (4. trinn)

� ��� �

Kaninen og Løven 
Av Vincent og Håkon (4. trinn)

� � �

Origami Comics

� ���
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Rebus
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I Skolegård
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Ansvarlig Redaktør 
Fabrice Jacob 
fabric2511@osloskolen.no 
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