
 
Farming Simulator 17 Anmeldelse 

«Gøy på landet!» av Kasper 
 

 
 

Farming Simulator 17 er akkurat det det utgir seg for å være: Et 
spill der du prøver deg som bonde. Jordbruksarbeid, tømmer-
handel og dyreoppdrett  

Til å begynne med vil du kanskje utføre de fleste arbeidsoppga-
vene på gården din selv, men etterhvert som du ekspanderer 
blir det naturlig å leie inn arbeidsfolk til å gjøre en del av jobben 
for deg. Det er ikke alt som kan automatiseres, men innleid da-
tastyrt arbeidskraft er fullt kapabel til å håndtere det meste på 
jordene dine. Da kan du fokusere på planlegging, tildeling av 
oppgaver og logistikken rundt lagring og salg av produkter. Hvis 
du vil da. Jeg gir terningkast 
 

 

 
 
 
 
Vålerenga AKS-Avisa — Den beste skoleavisa i Oslo! 

  
Her finner du: 

 
Spillanmeldelser 

Oppskrifter 
Vi har også noen intervju med rektor og flere! 

Hobbyside 
Artikler 

Og noen vitser! 
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Julian 4C 

Aurora 3A Bruno 3B Elinor 3A Jenny 4C Anchalee 4C  

Ingrid 3B Mode 4D Nadia 3C Kasper 4D 

Rowena 3A Rafael 4C Sofia 4A Åse 3C Naima 3A 

Mathilde 3B Mirjam 4C 

 
Vi er redaksjonen på  

Vålerenga AKS! 

Anmeldelse av 
Doki Doki Litrature Club

 
 
Doki Doki Litrature Club er et psykologisk skrekk-spill. Du tenker kanskje av logoen og 
spillet «Dette ser jo bare søtt ut!», da tar du temmelig feil. Doki Doki Litrature Club star-
ter med at du møter din gamle barndoms venn, Sayori. Hun spør om du vil bli med i lit-
teratur-klubben, du blir med og alle jentene i klubben. Der møter du Monika, Natsuki 
og Yuri. Gameplayet er rett og slett en Visual Novel med dikt funksionen.  
 
Jeg liker å dele opp spillet i to deler: Den vanlige delen og den sprøe delen. På starten av 
den skumle delen er det ganske rolig, men etter hvert så blir Monika selvbevisst at hun er 
i et spill og manipulerer Sayori og Natsuki og Yuri til selvmord. Nå skal jeg ikke spre no-
en spoilere, men nå skal jeg snakke om hemmelighetene i spillet. 
Hvis du sletter Monikas figurfil først før du starter spillet så vil så blir Sayori president for 
klubben og gjør det samme som monika. I akt 2, hvis du velger å vise ditt dikt til natsuki 
så er det en 1/3 sjanse at øynene popper ut. I akt 2 når du har en interaksjon med Yuri så 
vil øynene sakte flytte seg. Det var min anmeldelse av Doki Doki Litrature Club: Stjerner 
ut av 5: 

Laget av Mode 

 



To kule kampsporter  

          
 

Karate 
 
Karate er en Japansk kampsport. Karate                      
er flere japanske kampsystemer med opprinnelse på 
Okinawa. Feles for dem alle er at de hovedsakelig 
vektlegger effektive spark- slag- og blokkringstek-
nikker.  Selv om navnet  Karate først ble formulert 
på 1930- tallet, strekker historien til karate seg helt 
tilbake til Shaolin-tempelet og buddhistmunken 
Bodhidarma på 500-talet. Man finner også kataer 
som er flere hundre år game. 

                                                                        
 

 
 
 

Boksing 

 

Boksing er en nevekamp mellom to personer  
med polstrede støtabsorberende lærhansker på-
hendene. Kampen vinnes vanligvis på                                                                                    
knockout, forkortet k.o. KO, ved at man slår    
motstanderen kampudyktig, eller på poeng 
ved at man treffer flest slag. Boksing er en   
eldgammel aktivitet, som ble gjenfødt i Eng-
land på 1700-tallet.profesjonlell boksing er en 
av verdens mest brutale og mest tv-fokuserte 
idrettene 
 

 

 

Laget av Julian og Rafael 

Ne�ve� 
 

 

1. Vis respekt på nett. 
 
2. Tenk deg om får du deler 
personlige bilder. 
 
3. Lag et passord som er vans-
kelig å gjette. 
 
4. Husk at det er lett å lyve på 
nettet. 
 
5. Meld ifra om alvorlige saker 
 
6. Avslutt kontakten hvis du blir 
redd. 
 
7. Hvis du opplever noe ubeha-
gelige må du si ifra til en vok-
sen du stoler på. 
 

Laget av: Kasper og Sofia F  
 
 

 
 



ALLE  TIDERS VITSER! OG GÅTER 

 

Jeg er glad jeg er født i Norge sa bonden for jeg kan bare norsk.� 
 

Hvordan fanger man kaniner?  
Svar: Man setter seg bak et tre og lager gulerotlyder 

Det var en gang at svensken, dansken og nordmannen var ute i skogen 
å gikk tur. Nordmannen var blind, dansken var døv og svensken var 
lam fra livet og ned, han satt i rullestol. Etter en stund kom de til en 
magisk grotte i skogen, der hver av dem kunne få oppfylt et ønske. 
Først gikk nordmannen  inn. Etter en stund kom han ut å utbrøt lykke-
lig: «Gutter jeg kan høre.» Etter ham gikk dansken inn og kom ut like  
fornøyd : «Gutter jeg kan se.» sist men ikke minst trillet svensken inn. 
Etter en stund kom han ut og ropte: «Kolla grabbar nya hjul!» 
 

Hva har du alltid på høyre hand når du går søndags tur ?  
Svar: Fingre 

 
Hvorfor svømmer haier bare i salt vann? 
Fordi pepper vann ville dem til og nyse. 
  
 
Hva er en boksers favoritdrik? 
Punsj ha ha ha. 
 
Hva er det som blir større og større jo mer du graver. 
Hullet! 
 
En mann som var i kirken skulle på toalettet, men så kom presten og spurte: 
Hvor skal du kjære venn?  
På toalettet! 
La gud være med deg, sa presten. 
Nei takk, jeg går alene.               Av: Bruno, Rafael og Julian

 

Det er mange som opplever å være utenfor. Vi vil 
få slutt på dette nå. Det er mange som gruer seg 
til å gå på skolen fordi de opplever dette. Å bli 
holdt utenfor er ikke bare at folk sier nei, det 
kan også være at når du leker med noen så inklu-
derer de deg liksom ikke.  
 
Det er mange som avtaler om å leke sammen men 
disse avtalene blir ofte brutt. Det er viktig og si i 
fra til en du stoler på for eksempel foreldrene di-
ne eller en voksen på skolen. 
 

Nettmobbing gjør like vondt som mobbing fjes til 
fjes. det er mange som kommer hjem etter skolen 
og er veldig slitene fordi de opplever dette, men 
det som er veldig dumt er at mange ikke tørr å si 
ifra som gjør at foreldene dine ikke aner noe som 
helst. Derfor er det viktig å si ifra.  

Ingen utenfor er veldig viktig. Vi må være snille 
med hverandre!      



Brownies Oppskrift 
 
6 egg 
9 dl sukker 
6 dl hvetemel  
9  ss kakao 
1 ss vanjile sukker 
300 gram smør  
 

1. Visp eggene og sukkeret sammen til eggedosis.  
2. Bland alt det tørre. 
3. Smelt smør.  
4. Det tørre skal oppi eggedosisen og blandes godt. 
5. Til slutt ha smør også oppi. 
6. Smør langepannen og hel røren oppi. 
7. Sett ovnen på 200 grader. Sett inn kaken 15-20 min.  
8. Kaken er ferdig når toppen er til sprø, men i midten skal være deigaktig.  
9. Ha eventuelt litt klassur oppå 
10. SPIS! 
 

Laget av Mathilde 

 

MAKISUSHI OPPSKRIFT 
 
Ingredienser: 
 
En bambusmatte 
 
Et beger TINE Mager Cottage Cheese 
Et ark Nori (tang) 
30g Salma laks 
30g agurk 
En halv avokado 
1 ss sorte sesamfrø 
2 ts wasabi 
12 ss soyasaus 
2 ss syltet ingefær  
 

1. Del laks, agurk og avokado i tynne strimler, med  
lik lengde som med nori arket.  

2. Kle bambusmatten i plastfolie, legg på et nori 
ark. Fordel et tynt lag med cottage cheese over, 
la det være igjen ca. en cm på den ene siden du 
ikke dekker.  

3. Legg laks, agurk og avokado tett sammen der 
det er cottage cheese.  

4. Brett og press bambusmatten så tett du kan med 
alle ingrediensene inni. 

5. Ta av bambusmatten når makien er presset sam-
men og skjær opp i passe biter 

6. Spis og kos deg!            Laget av Ingrid 



 
Spørsmål til intervju med rektor: 
Av Anchalee og Mirjam 

   
1.Hvordan er det å jobbe som rektor? 
Svar: Jeg synes det er gøy, hektisk og spennende. 
2.Har du jobbet som rektor på noen andre skoler? 
Svar: Nei, det har jeg ikke 
3.  Som en leder hva frustrerer deg mest med de menneskene som job-
ber for deg? 
Svar: Det er hvis de ikke liker barna blir jeg frustrert 
4. Hvis du kunne forandret noe på skolen hva ville du forandret? 
Svar: Jeg ville fått tak i en stor scene med lyskastere og gardiner. 
5. Hvorfor valgte du å jobbe på denne skolen? 
Svar: Jeg valgte denne skolen fordi jeg har hørt så mye bra om den. 
6. Hvordan takler du stress og press i arbeidsdagen? 
Svar: Jeg takler det med å trene og hvile. 
7. Ser du på deg selv som en ledertype? 
Svar: Ja, det gjør jeg. 
8. Hvor flink vil du si at du er til å motivere andre til å jobbe? 
Svar: Jeg synes jeg motiverer fra 1 til 10, er jeg kanskje en 8 
9. Hva ser du på som den største utfordringen ved denne stillingen 
som rektor på Vålerenga skole? 
Svar: Den største utfordringen er sikkert lite penger. 
10. Hva mener du er viktigst? Effektivitet eller kreativitet? 
Svar: Jeg synes begge deler er viktige, men jeg går for kreativitet. 
11.Nevn tre ting som er viktigst for deg her på Vålerenga skole. 
Svar: Det er åpenbart elevene først også lærene og foreldrene. 
12. Hva er viktigst for deg? Lønna eller jobben? 
Svar: Jeg synes at jobben er viktigere enn lønna. 
13.Hvilket lønnsnivå forventer du av denne stilingen? 
Svar: Jeg forventer litt mer tenker jeg. 
 

MILJØET 
laget av Åse og Nadia 

 
Det er mange som kaster søppel på bakken. Dette er ikke bra for 
miljøet.  Det man kan gjøre for å gi et bidrag til miljøet er å resirku-
lere. Det er mange som kaster søppel som ender i havet. Det er 
mange forskere som mener at hvis vi forsetter sånn så blir det til 
slutt ikke flere fisk i havet. Skogene blir mindre av at vi menneske-
ne trenger så mye papir. Mange dyr mister hjemmene sine på grunn 
av det.  
 
Vi er veldig avhengig av plast, men det er ikke bra for miljøet. Plast 
varer i over 450 år! Noe plast er ikke nedbrytbart. Det vil være i na-
turen for alltid. 
Mange dyr setter seg fast i plast eller spiser plast. De tror det er mat, 
så magen blir full av plast og de blir syke. 
 

 

                               Se hva vi mennesker gjør! 



Intervju om mat — Kristin fra 4.trinn 
Av Ingrid, Mathilde, Nadia og Åse 

 
1. Hva er den beste matretten du vet om? 
Svar: Taco 
 
2. Hva er den beste fiskeretten du vet om? 
Svar: Laks 
 
3.Hva er den beste maten du har smakt i hele verden? 
Svar: Biff med ovnsbakte poteter 
 
4.Hva er den beste drikken du har smakt? 
Svar: Pepsi Max 
 
5.Hvem i familien din kan lage mat? 
Svar: Barna 
 
6.Kan du lage mat?  
Svar: Ja 
 
7.Hva er den beste desserten du har smakt? 
Svar: Rips med vaniljesaus 
 
8. Hvor er det beste sushi stede du har vært på? 
Svar: Liker ikke sushi 
 
9. Hva er det beste dessertstedet du har vært på? 
Svar: Isbar 

 
INTERVJU MED HELSESØSTER 
AV ÅSE, ELINOR, AURORA, NAIMA OG NADIA 
 
 
 
1. HVORDAN ER DET OG VÆRE HELSESØSTER? 

SVAR: FINT 

2. ER DET GØY OG VÆRE HELSESØSTER? 

SVAR: JA, FORDI DET ER SÅ MANGE SNILLE BARN.  

3. SKJER DET MASSE ALVORLIGE TING? 

SVAR: NEI  

4. ER DET OFTE AT DU MÅ BRUKE BANDARSKJE?  

SVAR: JA 

5. HVA ER DET MEST ALVORLIGE DU HAR OPPLEVD? 

SVAR: HODESKADE 

6. SKJER DET OFTE AT FOLK KOMMER GRÅTENDE TIL DEG?  

SVAR: JA 

7. HVOR MANGE ÅR HAR DU VÆRT HELSESØSTER? 

SVAR: CA. 30 ÅR 

     Intervju med Anne H lærer 3C 
Av Anchalee og Mirjam 

 
1.Hvordan vil du beskrive deg selv? 
Svar: Jeg tror jeg er snill, hyggelig, omtenksom og en god venn. 
 
2.Fortell om ting som har påvirket ditt valg om karrieren din? 
Svar: Jeg trives på skolen og jeg syns det ser morsomt ut. 
 
3.Hva er viktigst for deg, effektivitet eller kreativitet? 
Svar: Jeg synes det er viktigst med kreativitet. 
 
4.Hva er dine sterke sider? 
Svar: Jeg er omtenksom og omsorgsfull. 
 
5.Hva er dine svake sider? 
Svar: Rotete og tar på meg for mye jobb og oppgaver. 
 
6.Hva er den vanskeligste med denne stillingen? 
Svar: Sørger får å hjelpe alle. 
 
7. Hvordan takler du en konfliktsituasjon? 
Svar: Hører på hva de har å si og noen ganger kan jeg bli 
litt sint. 
 
8. Hva er viktigst for deg lønna eller jobben? 
Svar: Jobben. 
 
9.Hvor godt takler du til å få kritikk? 
Svar: Ikke så flink og vil bli bedre. 
 
10.Hva er den største feilen du har gjort i hele karrieren din? 
Svar: Det var de første årene jeg kjefta for mye. 
 
11.Hvor ser du deg selv om 5 år? 
Svar: Samme skole og kanskje bli flytta til nytt kontor. 
 
12.Hvilke mål har du satt for deg selv i livet? 
Svar: Ha det fint for familie og ha det bra. 
 
13.Hvordan takler du stress og press? 
Svar: Sorterer hva som er viktig og noen ganger kan jeg blir litt lei. 
 
14.Hvor god er du til å lytte når andre snakker til deg? 
Svar: Jeg tror jeg er god til å lytte, fra 1-10 er jeg kanskje en 7 eller 8. 
 
15.Hva er den tøffeste utfordringen du har møtt hittil? 



• Sjokoladekake Oppskrift * 
Av Rowena 

 
Ingredienser: 

 
3 stk egg 
3 dl sukker 
4 dl hvetemel 
4 ss kakaopulver 
3 ts bakepulver 
2 ts vaniljesukker 
200 g meierismør 
3 dl lettmelk 
Glasur: 
60 g meierismør (romtemperert) 
130 g melis 
1 ss kakaopulver 
6 ss kaffe 

 
Slik Gjør Du: 

 
1. Smelt smør, og ha det i en bolle. Ha i de øvrige ingrediensene, melet til slutt. 

 
2. Smør en liten langpanne, ca. 25x35 cm. Kle så pannen med et bakepapir. Hell røren over i pannen 

 
3. Stek kaken på 180*C i 30-40 minutter. Sjekk med en trepinne om kaken er ferdig. Stikk pinnen i 

midten av kaken, hvis det ikke fester seg noe til pinnen er kaken ferdig.  
 

4. Bland sammen smør, melis, kakao og kaffe til en glasur. Smør eller sprøyt glasuren på kaken når 
den er kald.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her er tegninger du kan fargelegge! 

Laget av Sofia 



Her er tegninger du kan fargelegge! 
Laget av Sofia 

Kryssord!  

 
 

Se om du klarer dette spennende kryssordet.  
 

Lykke til! 



 

Samsung har kommet ut med en ny tøffing i billig-kategorien for arbeidsfolk og aktive men-
nesker, men er den særlig bra? Når denne har en Exynos 7570 Quad chipset og en Quad-core 
1.4 GHz Cortex-A53 som CPU i telefonen, og bare 2GB med RAM. Nå er 2GB lite i forhold til 
dagens telefonstandard, men det går helt fint, den blir bare tregere med mange apper åpne. 

En fin ting er at man kan ta av baksiden på telefonen, men det gjør at hvis du mister den i 
vanndam og baksiden faller av er batteriet på telefonen fritert, men den har en IP68 militær-
standard på vann- og støvresistanse. Kameraet er ikke fantastisk med 13MP bakside kame-

ra og 1080p video og et 5 MP frontside kamera. 
 
 
 

Her er noen demobilder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nå, bildene kan bli veldig støyete når det er lite lys men vil funke i hverdagslig bruk. Spill er 
ikke akkurat dens gode side med at det er laggete og treige lasteskjermer. 

Hva jeg syntes på slutten av dagen.. svak, men slettes ikke dårlig! 
 
 

Jeg gir den 4 av 5 stjerner  

 

  Laget av Mode 

                     ANMELDELSE AV  

                          SAMSUNG XCOVER 4 HOBBY SIDE � 
 

SLIM OPPSKRIFT 
 

Dette trenger du: Lim, linsevann , natron,  
skål og skje . 
 
Slik gjør du: 
 
Først tar du oppi lim også litt natron. Så rører du. Når du har 
rørt det godt sammen, tar du oppi linsevann, men husk å ikke ta for 
mye! Rør rundt til du har passende konsistens 
 

SQUISY OPPSKRIFT 
 
Dette trenger du: Memory foam og maling . 
 

Slik gjør du: Klipp ut memory foamen slik du vil ha den. Så maler 
du den med noen fine farger! 

Laget av: Sofia og Jenny 


