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ISRAEL: konflikt eller paradis?
Jag, Klara Szabó, har under sportlovet
varit i Israel och älskade det. Inte så
många vet hur det är där, så jag tänkte
skriva och berätta lite om mina upplevelser. Ofta när man talar om Israel så
talar man om ett land fullt av konflikter
och hot och landet uppfattas som oroligt av omvärlden. Jag kände mig inte
orolig en enda gång under min resa, så
nu vill jag visa hur Israel egentligen är
och att människorna i landet har bra liv
oavsett vad som sägs i media.
Sid. 4

Bra pluggtips från coachen...

Vilken elevtyp är du?

Vi har bra pluggtips från coachen. Har du en dålig studieteknik
och är ofta ofokuserad? Läs tipsen för en garanterat bättre
pluggning!
Sid. 8

Är du klassens clown? Eller kanske
en fuskare? Läs mer om olika elevtyper.
Sid. 3

TIPS: Så klarar du pressen vid NP
Mitten av vårterminen närmar sig, vilket betyder att även de nationella
proven gör det. Många som ska göra dessa prov stressar upp sig väldigt
mycket, men som tur är finns vi där för att ge dig 5 tips om hur du
ska hantera denna period!

Sid 2

CUPCAKES I VÅRENS TECKEN

BÖCKER FÖR OLIKA SMAKER

Nu när våren äntligen är här kan man
fira detta med lite fika. Recept på
smarriga cupcakes.
Sid.9

Med påsklovet runt hörnet har man en dryg vecka att bara ta det
lugnt och njuta av frånvaron av läxor. Här kommer några tips på
bra böcker
Sid. 6

TIPS: SÅ KLARAR DU PRESSEN VID
NATIONELLA PROVEN
Mitten av vårterminen närmar sig, vilket betyder att
även de nationella proven
gör det. Många som ska
göra dessa prov stressar
upp sig väldigt mycket, men
som tur är finns vi där för
att ge dig 5 tips om hur du
ska hantera denna period!

mot sig själv och att du gör så
gott du kan. I höst kommer detta
inte spela någon roll ändå, ett
prov är ett prov och så småningom kommer du glömma att
du ens gjorde det. Alla gör misstag, och nu har du ju ändå lärt dig
ifrån det!

bra under resten av terminens
gång.

När du kommer till ett nationellt
prov, är det viktigt att du är pigg
och mätt. Detta är egentligen den
enda (och bästa) förberedelsen
du kan göra. Om du kommer dit
utvilad, fokuserar du mycket
lättare och om du kommer dit

mätt, kommer hjärnan att ha nog
med energi att prestera så lång
tid som de allra flesta nationella
prov håller på. 180 minuter av
ständigt magkurrande är inte så
kul...
5. Kan du inte svaret på en
fråga, gissa

3. Att stressplugga natten innan Har du fastnat på en fråga och
är inte värt det
inte kommer på svaret, skippa
Tro det eller ej, men det kommer den inte. Det bästa du kan göra i
1. Tänk på att de nationella
proven inte utgör hela ditt betyg inte löna sig av att sitta uppe till denna situation, är att ta en miklockan tre på morgonen för att nut och tänka på det du har lärt
Många tror att de nationella proplugga på något som du tror
dig och gå efter din magkänsla.
ven utgör en väldigt stor del av
kommer på ett nationellt prov.
Resonera kring frågan och motiens betyg och om man gör ett
Chansen att du ens lär dig något vera alltid dina svar. Vad är det
dåligt jobb, så sänks ens betyg
som kommer på provet är nästan dem frågar efter? Varför tycker
automatiskt. Detta är inte sant.
ett på ett hundra. Det enda du
jag såhär? Ifall du inte svarar på
De nationella proven är där för
kan göra är att läsa sammanfatt- en fråga, finns det en risk att du
att lärarna ska få en slags vägledningarna i skolböckerna, men i
förlorar viktiga poäng som kan
ning och för att de ska se om reslutändan är det enda väsentliga hjälpa dig uppnå de högre kriterisultaten på dessa prov stämmer
att du får en god natts sömn (se erna. Det är alltid bättre att föröverens med ditt betyg. Om det
tips fyra).
söka, än att inte försöka alls.
inte går bra så är det en väldigt
Amila Bajramovic
stor chans att du fortfarande har 4. Bästa förberedelsen är en
Edvin Halling
kvar ditt betyg/kan höja dig om god natts sömn och en bra frukost
du jobbat och fortsätter jobba

2. Ett dåligt resultat är inte
hela världen
Ifall det inte går bra, så gör det
egentligen inte något. Du måste
tänka på att inte vara för hård
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KLASSENS OLIKA ELEVTYPER
Känner du igen dig?

och försöker inte svara på frågorna. Trots att den tysta personen inte är aktiv på lektionerna brukar hen briljera på
proven och får för det mesta ett A.

Klassens Clown

Fuskaren

Klassen clown är eleven som gör allting för att försöka få
alla att skratta. Eleven gör sig alltid till för att göra andra
glada. Klassens clown fäller alltid kommentarer om allt från
himmel till jord. Ofta är de väldigt torra, men ibland får clownen till det och sätter hela klassen i skratt. Den här eleven
är ofta inte så intresserad i skolan.

Fuskaren är den person som gör allt i sin makt för att göra
skolgången så lätt möjligt genom att fuska. På proven så ser
du den här personen titta ned i sin hand eller skor, eftersom
fuskaren har skrivit ned en massa nödvändiga svar där. Bli
inte förvånad om den här personen är ”sjuk” på dagen ni
har prov. Fuskaren är bara borta för att få reda på frå-

räkna ut arean på ett blåbär kan personen det. Vet du inte
när Christofer Columbus föddes vet smart-asset det. Vet du
inte ljusets hastighet i vakuum, vet eleven det. Ja, ni fattar
versen smart-asset kan ALLT! Eleven är bra i de teoretiska
ämnena, men oftast inte lika bra i de praktiska.

Sportsnillet

I varje klass finns det olika typer av elever.

gorna från klaskamraterna, så att eleven kan få bättre
resultat på provet. På lektionerna brukar fuskaren
Smart-ass
googla svaren på frågorna för att svara på bästa möjSmart-assen är alltid den som glänser i klassen. Kan du inte liga sätt.

Sportsnillet är den personen som pratar om gårdagens fotbollsmatch mellan rasterna och på lektionerna. I idrottshallen briljerar sportsnillet och varje klasskamp lägger den här
personen i högsta växeln och går in med hela sin själ för att
vinna. Sportsnillet är medelmåttigt på lektionerna, men en
rolig person att umgås med.

Smöraren
Vi känner alla till smöraren som ger komplimanger till läraren under lektionens gång. Stannar kvar efter lektionen
bara för att säga hur bra lektionen var. Smöraren erbjuder
sina tjänster till läraren så ofta personen kan. Är det skolavslutning så ger smöraren presenter till många lärare och
fyller en lärare år så är personen först på plats för att gratta.
Den tysta
Den tysta personen är den som är konstant tyst. I korridoren, på lektionerna, i matsalen, ja i princip överallt i skolan.
Den tysta personen räcker inte upp handen på lektionen

Vilken typ är du?
Edvin Halling
Cred till Amila Bajramovic
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ISRAEL: konflikt eller paradis?

Jag, Klara Szabó, har under sportlovet varit i Israel och älskade det.
Inte så många vet hur det är där, så jag tänkte skriva och berätta lite om mina upplevelser. Ofta när man talar om Israel så talar man om ett land fullt av konflikter och hot och landet uppfattas som oroligt av omvärlden. Jag kände mig inte orolig en enda gång under min resa, så nu vill jag visa hur Israel egentligen är och att
människorna i landet har bra liv oavsett vad som sägs i media.
finaste stränderna i världen. Men
efter några timmar i den ’’kalla’’ 30
Jag spenderade mycket av min tid i
graders vintern så kan du behöva
Tel Aviv-Yafo. Tel Aviv är känt som
kyla ner dig lite. Gå då till Aroma och
den öppnaste staden i Mellanöstern, prova deras iskaffe oavsett om du
men jag skulle nog säga att det är en gillar kaffe eller inte. Den är mycket
av de öppnaste städerna i hela värl- god. Aromas kaffe är supersött och är
den. Överallt kunde man se Pride
så tjock i konsistensen att du nästan
flaggor både på väskor och i fönster kan äta den med sked. De har också
hemma hos folk. Gick man längs
bakelser och mat som även dem är
stranden kunde man se minst 10
gayklubbar. Men även om du inte är
gay så finns det saker att göra
eftersom Tel Aviv är känt för sitt nattliv och sina restauranger.

Tel Aviv-Yafo

Bar. Det är himlen för alla dem som
älskar choklad.
Allt från bakelser och drycker med
choklad till varmrätter gjorda av choklad. Om du älskar choklad lika mycket som jag, måste du besöka det här

stället innan du dör.

Tel Aviv har några av de
Sida 4

Om du inte är sugen på choklad eller
kaffe så finns det fortfarande mat för
jättegoda.
dig. överallt kan du hitta små fruktstånd som pressar färsk juice åt dig.
Om inte kaffe är din grej överhuvdta- Du kan välja alla frukter från jordgubget och du är sugen på choklad,
bar till granatäpple i din juice. Falafel
prova då Max Brenners Chocolate
går också att hitta nästan överallt vid

små restauranger i olika gathörn.
de Perserna ned delar av kyrkan och
Samtidigt kan du även prova en traditionell Israelisk rätt som heter Shakshuka som är ägg, tomatsås och
färskost i ugnen som du sedan äter
med bröd.

Inuti Heliga gravens kyrka fanns det
olika delar för olika slags kristna grupper som t.ex koptisk-ortodoxa, romersk-katolska och etiopiskortodoxa.
Vi begav oss sedan mot klagomuren
där vår kompis fru och hans svärmor
väntade på oss. Det första jag märkte
var att det var uppdelat mellan män
och kvinnor vid klagomuren. Det är

Jerusalem
En av dagarna besökte jag Jerusalem.
Vägen från Tel Aviv till Jerusalem var
lång (ca 1 timme). När vi väl kom
fram åt vi först och sedan gick vi mot
staden. Först verkade det inte vara
något märkvärdigt med staden, men
sedan började vi gå på bakgatorna.

1009 brände muslimska kalifer också
ned delar av kyrkan. Men den byggdes upp igen år 1048.

Där var det proppfullt med folk som
både handlade och bytte saker.
Alla skrek och försökte få locka en till
sin affär och jag har aldrig sett så
många olika kryddor på ett
och samma ställe. Överallt var det
fullt med kryddor vilket fick bakgatorna att dofta underbart. Medan vi
gick sa berättade vår vän att Jerusalem är uppdelat i två ’’kvarter’’ Judarnas kvarter och Arabernas kvarter.
Men att de båda kommer överens
och att de lever tillsammans utan
konflikter.
Efter ett tag kom vi in på större gator
och tillslut kom vi fram till ett torg.
Där såg man barn leka när de hade
kommit hem från skolan. Vi gick Via
Dolorsa där Jesus hade brutit sitt kors
och på vägen dit såg vi platsen där
Maria föddes, där Jesus blev fängslad
och en massa andra historiska platser
från bibeln. Vi kom sedan till Heliga
gravens kyrka. Det är en kyrka i Jerusalem som har tillägnas Jesu grav.
Den byggdes år 335 men år 614 brän-

När vi gick in i Heliga gravens kyrka
så såg vi en sten och vår kompis berättade att det var där Jesus kropp låg
då de smorde honom och lindade
tydligen för att många ortodoxa judar
och muslimer ville ha det så. Vårt
kompis fru ville inte följa med till klagomuren av denna anledning så jag
fick gå med hennes mamma istället.
När vi gick mot klagomuren hann hon
berätta hela sin historia om hur hon
blev tagen till Auschwitz som liten
och hur hon sedan rymde mellan vakternas ben, slet av sig stjärnan och
åkte tillbaka till Ungern där säkerheten väntade… Hennes mamma lyckades också rymma och åkte tillbaka till
Ungern för att hitta sin dotter. Jag
honom innan de begravde honom.
blev verkligen rörd av hennes historia
Stenen var blodig och folk gick ned på eftersom jag inte kände till den och
knä på golvet för att kyssa stenen.
det var en massa hemska saker hon
hade varit med om. Få lyckades fly
från Auschwitz och jag beundrar hennes viljestyrka och mod till att överInuti Heliga gravens kyrka fanns det leva. Fast än hon var mycket gammal
så sprang hon snabbare ned för trapett litet tempel där bara fyra persoporna än vad jag gjorde.
ner fick gå in åt gången och det var
en lång kö utanför. Det var där som
Jesus begravdes. Rummet var litet
När vi väl var framme vid klagomuren
och trångt. Där inne satt en präst och så såg man alla kvinnor backa ifrån
det fanns en sten med en bild av Je- klagomuren eftersom man inte får
sus ovanför där många satt och bad. vända ryggen mot den. Alla satt och

5 böcker för olika smaker
Med påsklovet runt hörnet har man en dryg vecka att bara ta det lugnt och njuta av frånvaron av
läxor. Jag personligen brukar koppla av på bästa sätt med en bok och en kopp te, därför tänkte
jag dela med mig av 5 av mina bästa boktips.
När läsning nämns vet jag att de
flesta inte blir särskilt exalterade.
Tvärtom anses böcker som
”tråkiga” och ”jobbiga”, det är
allmänt känt. Huruvida boken
faktiskt är bra spelar ingen roll.
Jag brukar alltid säga att det
bara handlar om att hitta rätt
bok. Därför har jag listat 5
böcker för olika typer av människor.
Om du gillar Pretty little liars…
…Så kanske du skulle gilla
Pretty little liars av Sara Shepard. Som de flesta vet, handlar Pretty little liars om vännerna Spencer, Hanna, Emily och
Aria, vars vän (och gruppens
ledare) Alison försvann för tre
år sedan. Alison var den populäraste och snyggaste på hela
skolan och hon hade handplockat de förutnämnda till att
bli hennes lojala kompanjoner.
Men allt var inte bara regnbågar, Alison hade förmågan att
få vem som helst att känna sig
som den mest speciella personen i världen, samt att få samma
person vilja begå självmord. Efter
Alisons försvinnande gled de fyra
tjejerna ifrån varandra och Hanna
upptog platsen som skolans nya
drottning tillsammans med
Alisons före detta mobboffer,
Mona. Aria och hennes familj
flyttade till Island men när de
kommer tillbaka börjar alla tjejer-

na få mystiska meddelanden från
A, meddelanden om deras djupaste hemligheter som bara Alison
visste. Kan hon vara tillbaka?

böckerna är. Man ska inte avskräckas av att man redan sett
serien och därför blivit spoilad,
då serien inte följer böckerna särskilt mycket.
Om du gillar Katarina von
Bredow…
…Så borde du testa Som jag vill
vara av just Katarina von Bredow.
Som jag vill vara är en av hennes
mindre kända böcker, till skillnad
från t.ex. Syskonkärlek eller Räcker det om jag älskar dig?. Boken
handlar om 15-åriga Jessica som
är störtkär i Arvid från skolan.
När Jessicas bästa vän Louise berättar att Arvid specifikt ville gå
på en fest i helgen för att Jessica
skulle vara där, blir hon överlycklig. Jessica träffar Arvid där och
saker hettar till. Några dagar senare blir de tillsammans och allt
ser ljust ut för dem – tills Jessica
få reda på att hon är gravid.

Det var ett tag sen jag läste Som
jag vill vara, men jag kommer
tydligt ihåg hur mycket jag älskar
Pretty little liars böckerna är rå- boken! Den tar verkligen upp
svåra ämnen och gestalterna
are än serien, med rasism och
homofobi, otrohet och mord. Då både utvecklas och visar upp negativa sidor och reaktioner. Jessiserien är mer thriller-liknande,
tar boken upp mer hemska saker cas och hennes mamma, Siv,
som faktiskt händer. Gestalterna hade en mer tjejkompisrelation
än mor – och dotterrelation och
är dessutom inte alls lika älskvärda som i serien, men jag tyck- de var otroligt nära, men när Jeser att detta bara bidrar till hur bra sica blir med barn blir Siv helt
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oresonlig. Då hon var väldigt alternativ (hon var vegetarian, höll
på med alternativmedicin etc.),
blev jag väldigt förvånad när hon
var helt klar på att Jessica skulle
göra abort. Boken är lite tyngre i
vissa partier, men jag tycker ändå
att den ska testas!
Om du är en introvert och/eller
gillar John Green…
…Kanske du gillar Fangirl av
Rainbow Rowell. Cath och hennes
tvillingsyster Wren har alltid varit
oskiljaktiga. De har delat rum så
länge de kan minnas och deras
gemensamma kärlek till Simon
Snow har bara fört dem närmare.
Men Wren har börjat ta avstånd
från Cath, och när hon säger att
hon inte vill dela rum när de börjar på college krossas Caths värld.
Hur ska hon, med sin extrema sociala ångest, kunna klara sig utan
Wren? Men Cath är inte bara ett
känslomässigt vrak, på internet är
hon fri. Hennes fanfiction om Simon Snow, Carry on Simon, läses
av tusentals varje dag och hon
har till och med egna t-shirts!
Fangirl är en fantastisk berättelse
om att vara bekväm i sin egen
hud och att utmana sig själv.
Rainbow Rowell är en av de bästa
författarna när det gäller att
skapa de mest älskvärda gestalterna någonsin och kärlekshistorierna är alltid världens sötaste.
Det är svårt att uttrycka min kärlek för denna bok, så jag ska bara
säga att det är en av de bästa
böcker som finns om man känner
sig lite nere och vill bli glad. Den
är helt enkelt fantastik!
Om du gillar science fiction och/
eller dystopier…

…Är nog The lunar chronicles av
Marissa Meyer något för dig. The
lunar chronicles är klassiska sagor
i en ny tappning. Den första
boken, Cinder, handlar om Cinder, en cyborg som bor i New
Beijing. Hon bor med sin styvmamma Adri och hennes två styvsystrar Pearl och Peony. Hennes
styvpappa, Garan, som hittade
Cinder i Europa, dog för många år
sedan av den hemska sjukdomen
letumosis, eller den röda febern.
Letumosis plågar hela jorden och
ingen är säker, ovanpå detta så är
Luna (månen) på väg att förklara
krig mot jorden om inte prins Kai
gifter sig med Lunas onda drottning, Levana. Levana är Lunas diktator, men på grund av hennes
kraftfulla “glamours” kan ingen
göra uppror. Månens invånare,
Lunars, kan nämligen manipulera
varandras, och människors, bioelektricitet för att få dem att känna
eller se det som Lunarn vill. De
använder Levana för att få hennes
folk att älska henne och tro att
hon är vacker.

Om du gillar hbtq och/eller söta
kärlekshistorier…
…Är Det händer nu av Sara Kadefors en bok jag rekommenderar.
Huvudpersonen Stella är den populära, karismatiska, coola tjejen
alla killar vill vara med och alla
tjejer vill vara vän med. Hon är
snygg, rolig och spännande, men
det betyder inget. Åtminstone
inte för henne. Det enda som betyder något för Stella är Sigrid,
hennes bästa vän. Men Sigrid är
inte bara Stellas bästa vän, utan
även hennes förälskelse. Stella
älskar Sigrid så otroligt mycket,
men hur ska hon någonsin kunna
säga det? Hur ska hon offra sin
bästa vän för världens minsta
chans till något mer? Och ännu
viktigare – hur ska hon låta bli?

Det händer nu är en så otroligt
äkta bok. Den känns så genuin
hela vägen. Sara Kadefors språk
är lätt att förstå, men det finns
ändå oändliga djup i handlingen
och jag kände verkligen för gestalterna. Känslorna flödade verkligen när jag läste denna bok och
Det är mycket mer som händer,
jag fick mer än ett vredesbrott på
men att förklara allt skulle ta flera grund av homofobin i berättelsen.
sidor, så jag säger bara att boken Men det jobbiga vägs upp av de
och serien är fantastisk! Den
otroligt söta kärleksscenerna och
andra boken i serien, Scarlet, och liknande. Boken är definitivt värd
den tredje, Cress, för in Rödluvan att läsas.
och Rapunzel i mixen och den
fjärde, Winter, (som kommer ut i
höst) tar med Snövit. Den första
Stella Melin
januari kom dessutom Fairest,
som handlar om drottning Levanas förflutna ut. Det är inte nödvändigt för handlingen att denna
läses, men den var oerhört bra, så
det borde man göra ändå. Handlingen är otrolig och historien
vävs ihop så vackert! Jag rekommenderar verkligen dessa böcker.

Bra pluggtips från coachen...

Bild: http://www.flickr.com/people/albertogp123/
http://i.creativecommons.org/l/by/2.0/80x15.png

Vi har bra pluggtips från
coachen. Har du en dålig studieteknik och är ofta ofokuserad?
Läs tipsen för en garanterat
bättre pluggning!
Var mätt. Ha något litet snack
vid sidan medans du pluggar så
du kan sitta koncentrerat och
plugga utan att behöva gå och
hämta något att äta hela tiden
för då kommer man inte i fokus.
Frukt är ett tips att ha eftersom
det innehåller fruktsocker och
ger energi.
Stäng av mobilen eller ha den
utom räckhåll på ljudlöst så du
inte stör dig av den när du får
notiser eller sms från kompisar
som kan distrahera dig från att
plugga.
Ta bort saker som du stör dig
på i din omgivning t.ex. sätta

upp håret eller byta till lite slap- Organisera upp i vilken ordning
pare kläder.
du ska plugga olika ämnen så
att du lätt kan gå över från matHa mycket plats så du kan lasta ten till so:n direkt när du är klar.
upp alla dina mappar med
Det är ofta bäst att börja med
plugg och även ha plats för att det viktigaste då man lätt är lite
plugga. Ställen som jag rekom- tröttare och slöare mot slutet.
menderar är skrivbordet, köksbordet eller varför inte golvet
Få viktiga saker gjorda innan du
om du är trött på att sitta på en sätter igång med plugget då du
stol.
oftast inte orkar anstränga dig
efter ca.3 h plugg. Det kan
Lyssna på lugn musik så blir det också vara bra att efter 15 milättare att fokusera på att
nuter alltid ta en fem minuters
plugga och man glider inte iväg paus.
på andra tankar.
Vi rekommenderar läxhjälpen
Välj bra belysning så du ser vad på Södra Ängby Skolas bibliotek
du läser om det är något som
klockan 15:00 till 17:00 på
ska läsas. Jag personligen tyck- måndagar.
er det är mycket skönare att ha
en stark lampa när jag ska
plugga.
Av Linn, Hedda och Mathilda
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CUP-CAKES I VÅRENS TECKEN
Nu när våren äntligen är här kan man fira detta med lite fika, varför inte göra det tillsammans? Här
är ett recept på riktigt goda vårcupcakes, perfekta för att ätas på påskafton med släkten, eller bara
hemma med lite kompisar

Ingredienser:
Ca 10 st
Cupcakes
100 gram smör
3 ägg
1 ½ dl strösocker
2 dl vetemjöl
1 tsk bikarbonat
1 tsk vaniljsocker
Ca 1 ½ - 2 ½ matskedar kakao
Frosting
150 gram naturell cream cheese
5 dl florsocker
1 ½ dl mjöl
Några droppar grön karamellfärg
Ev. färskpressad citron, vaniljsocker eller annan smaksättning
Dekoration
Små chokladägg
Skumkycklingar
Hälften av frostingen
Flera karamellfärger
Så här gör du:

10.

I en liten skål, vispa cream cheese och florsocker till
en fluffig massa.

11.

Dela upp forstingen i tre skålar, i den första ska det
vara hälften av frostingen och i de båda andra skålarna en fjärdedel vardera.

1.

Sätt ugnen på 175° C.

2.

Blanda ihop alla torra ingredienser i en liten skål och
låt denna vara tills steg 4.

12.

3.

I en större skål ska du vispa ihop smör och strösocker
poröst.

Droppa i ca tre droppar grön karamellfärg i den första
skålen.

13.

4.

Knäck i ena ägget och vispa, upprepa sedan med det
andra ägget.

Droppa i ca tre droppar valfri karamellfärg (jag använde rosa och gul) i den andra och tredje skålen.

14.

5.

Blanda i de torra ingredienserna, lite i taget.

Sprid ut den gröna frostingen på alla cupcakes med
en sked. Detta representerar gräs.

6.

Ställ muffinsformarna på en plåt med bakplåtspapper. 15.
Fyll muffinsformarna till drygt hälften.

Lägg några chokladägg på några cupcakes för att representera påskägg i gräset.

7.

Sätt in plåten i ugnen och vänta 10 minuter.

16.

8.

Efter tio minuter, ta en tandpetare och stick ner den i
en cupcake. Om inget smet fastnar på tandpetaren är
de klara. Annars kan du vänta fem minuter till.

Häll i den rosa och den gula frostingen i en varsin
spritspåse och spritsa ut blommor, fjärilar eller annat
du associerar med våren.

9.

Medan cupcakesen svalnar, gör frostingen.

Ät och njut!
Stella Melin
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Biljettpriserna höjs, igen...
Ständigt höjer Stockholms lokaltrafik kostnaderna för oss resenärer. Kollektivtrafiken i Stockholm ligger på plats fyra över världens dyraste
kollektivtrafik. Just nu är landstingets ekonomi
instabil. Men blir det verkligen bättre genom
att öka kostnaderna ytterligare för oss resenärer?
Än en gång har Stockholms läns landsting (SLL),
som är ansvariga för Storstockholms Lokaltrafik
(SL) beslutat att höja biljettpriserna för pendlarna i
Stockholm. Inte nog med det får vi glesare trafik och
större projekt samt investeringar som påbörjats
ska läggas i hyllan. Men vad tänker SL göra med
pengarna de ska få in av de prisökningarna?
Jag tycker de främst borde stämma i bäcken
och åtgärda problemen vi resenärer möter dagligen. Men de har konstigt nog inga planer på att förbättra punktligheten, minska trängseln, eller förbättra servicen. Istället försämrar de det.
Jag tar mig till och från skolan med SL. Bussen jag
tar, dvs. 117, har nu fått glesare avgångar. Hela 200
avgångar färre per vecka. Redan innan minskningen
var det trångt om saligheten i bussarna under rusningstrafik. Hur är det nu efter minskningen? Jo,
det är ännu värre för oss resenärer. Vi hinner gå i
pension i väntan på bussen. Det är långa köer, förseningar, vimmel, osv.
I flera år har vi Stockholmare fått betala resorna för
de s.k. ”plankarna" som åker i lokaltrafiken utan någon giltig biljett. Men är lösningen till mindre gratisåkare att höja priserna ytterligare? Dettycker
inte jag. Prisökningar är enligt
mig inte den lämpligastelösningen på landstingets
ekonomi. Det är varken en långsiktig lösning, eller
något som lockar fler resenärer.
Jag tycker att landstinget satsar på fel häst. Istället
tror jag att dekommer på grön kvist genom att de
sänker priserna så att allt fler lockas till att köpa biljetter. När fler börjar åka kollektivt blir inte Stock-

holm bara grönare, utan även landstinget får in mer
pengar som leder till stora utvecklingar bl.a. inom
lokaltrafiken och nya investeringar inom transport
och service som leder till högre punktlighet och
mindre kaos i stationerna. Då kanske vi slipper genomgå pensionsdilemmat. Men hur ska de sänka priserna?
Jag förmodar att de kan sänka priserna genom att
t.ex. investera i nya innovationer såsom förarlösa
tåg, eller designa tåg med utrymme för fler passagerare. Därmed får fler passagerare plats i tågen och
färre tåg behöver åka. De kan även se till att spärrexpeditörer får ett större ansvar över stationen och
kontrollerar så att ingen skadegörelse sker. Idag sitter oftast spärrexpeditörerna syssellösa och kollar
på film, utan att de sköter stationen. Skadegörelsen
som sker och ordningsvakterna som förhindrar sådana problem kostar väldigt mycket för SL. Det kan
minskas om spärrexpeditörerna tar större ansvar.
Mindre kostnader -> Sänkta priser -> Fler resenärer -> Högre intäkter till landstinget -> Bättre
service för resenärerna = Alla nöjda!
Om detta går igenom återfår Stockholm utmärkelsen ”Best Public Transportation” av mig. SL har inte
missat tåget än. Det finns tid för ändringar. Jag vill
inom snar framtid kunna se Stockholms lokaltrafik
hålla fanan högt.
Alex Kaspo
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Filmtips för både stora och små
Här är mina filmtips för både stora och små, som man
kan kolla på med hela familjen, vissa av filmerna är det
15 årsgräns på och andra ingen åldersgräns alls!

Let´s be cops
När två kompisar klär ut sig till poliser på en maskerad så
blir de hyllade i kvarteret. Men när våra hjältar lyckas
trassla in sig med riktiga gangsters och korrupta poliser
så är de på god väg att bli av med sina falska polisleg. En
riktigt rolig film för hela familjen.

Bad neighbour
Bad neighbour är en komedi från 2014 som handlar om
ett par med ett nyfött barn står inför oväntade svårigheter när de tvingas leva bredvid ett studentkårshus. Det var
Mean girls
en väldigt bra och rolig film som hela familjen kan se
Huvudrollen Cady Heron (spelad av Lindsay Lohan)
tillsammans.
flyttar till USA efter att ha vuxit upp i Afrika med hennes
föräldrar som är zoologer. Hon börjar på high school och
The other woman
hennes första vänner blir Janis Ian och Damian, som
The other women är en romantisk komedi från 2014
skulle beskrivas som "outsiders". Hon träffar också innemed Cameron Diaz, Leslie Mann och Kate Upton i huvud- gänget The Plastics med Regina George (Skolans Bitch,
rollerna. Efter att ha upptäckt att hennes pojkvän är gift, men också populärast), Gretchen Weeners (Som vet allt
möter Carly den bedragna hustrun. När ännu en kärleks- om alla) och Karen Smith (som ses som den dummaste
affär upptäcks samarbetar alla de tre kvinnorna för att
tjejen i skolan)- skolans snyggaste tjejer. En rolig och bra
hämnas. Det var en bra film för hela familjen.
film för tonåringar.
Titanic
Titanic är en romantisk dramafilm från 1997 som baserad på historien om skeppet RMS Titanic. När ett dykarteam 1996 ger sig ner till havsbotten, för att hitta ett diamanthalsband som tillhört en kvinna som varit ombord
på det 84 år gamla skeppsvraket RMS Titanic, är allt de
hittar ett kassaskåp med ett nakenporträtt av en vacker,
ung kvinna som har diamanthalsbandet runt sin hals. En
romantisk film för alla åldrar.
Dear John
John Tyree (Channing Tatum)är soldat i amerikanska armén men har permission över sommaren. Han träffar
Savannah Lynn Curtis (Amanda Seyfried), de blir snabbt
förälskade och upplever två underbara veckor. Men därefter måste John ut i tjänst igen och Savannah tillbaka till
skolan. De är borta från varandra i ett år, men de skriver
hela tiden brev till varandra. Efter en tid utan brev från
Savannah får han en dag ett brev där hon berättar att
hon träffat någon annan och redan förlovat sig. John
stannar då ytterligare några år i armén, men blir
hemskickad till USA då hans pappa blir sjuk. Han träffar
Savannah och gamla sår rivs upp igen. John måste därefter fatta ett oerhört svårt beslut. En riktigt bra och romantisk film för hela familjen.

Romeo och Julia
Filmen handlar om Romeo och Julias förbjuda kärlek till
varandra. Att familjerna är osams stoppar inte dem ifrån
att älska varandra. En bra film för en dejt med pojkvännen eller en hemma kväll utan barn.
Dum och dummare 2
Tjugo år efter deras galna äventyr till Aspen, beger sig
Lloyd och Harry ut på en ny resa. Harry som är desperat i
behov av en ny njure får reda på att han har en fullvuxen
dotter någonstans i världen. Lloyd följer med Harry i sökandet i hopp om att finna dottern. En riktigt rolig film
man skrattade ofta under den, men tror dock inte alla
småbarn kommer att förstå alla skämt.
Nichole Lundberg 8:4
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Klockans dova stämmor hördes igenom kyrkosalen där söndagsmässan hölls till, de höga
klangen ekade igenom den stora salen med det
höga välvda taket. En strimla av månljus lyste
igenom glasfönsterna i taket, gav helgonen ett
nästan melankoliskt sken. Julian stod kvar vid
dörren och väntade tills klockans midnattstjut
hade ekat klart. Han andades in och ut, rädslan
var enorm och han visste inte vad han skulle
göra. Kalla kårar spred sig igenom hela hans
kropp och gjorde honom oförmögen att röra
sig. Han försökte kontrollera sina darrande
händer, tog ett djupt andetag och gick in i kyrkan. Hjärtat bultade och paniken hade honom i
sina klor men det skulle vara värt det i slutet,
allt skulle vara värt det när han fick se Adrians
leende igen.

Efter olyckan var allt annorlunda. Sättet han
såg på livet, vännerna och sig själv. Det var
svårt att fortsätta leva och andas samma luft
som alla andra. Det var ingen som någonsin
förstod sorgen och förtvivlan att förlora någon
så nära och ilskan över hur orättvist det var.
Hur orättvist allt är. Men han skulle göra något
han hade lovat sig själv, istället för att låta
smärtan ta över så skulle han göra något åt situationen. Han tänkte inte stå där och låta livet
köra med honom, han skulle ge igen.
Julian var inne, det hade tagit ett tag men dörren till pastorns kontor var gammal men han
var stark. Kontoret var mörkt och draperierna
var fördragna över fönstret som vette mot kyrkogården. Han tände ficklampan och lyste runt
i rummet, skrivbordet var belamrat med papper och på väggarna hängde trevliga familjefoton. Sådana hade det varit fullt med i hans hus
tills hans mamma hade fått nog och rivit ned
alla. Med stora bokstäver stod det "Livet vänder" ovanför fönstret. Han skrattade lite åt ironin och hans röst kom ut hes och ovanlig.

Rädslan var ersätt av något som kändes som
målmedvetenhet när han hade öppnat fönstret
och skulle hoppa ut.
Adrian och Julian mot världen. Så hade det alltid varit och så skulle det förbli, hade de trott.
Hans föräldrar hade inte tänkt skaffa två barn
men ödet hade andra tankar för dem. Julian
saknade känslan av att alltid ha någon där, att
ha någon som verkligen förstod honom.
Adrian och Julian mot världen igen, han skulle
se till det.
Landningen blev inte som han hade tänkt och
han hade gjort illa benet. Han reste sig upp och
haltade fram till ett träd några meter bort för
att få stöd. Det var mörkare ute än han hade
förväntat sig, månen syntes inte längre till. Julian stod där skräckslagen med sin flicklampa
och stirrade febrilt över kyrkogårdens snåriga
växter. Stora träd och växter skymde gravarna
och klätterväxter klättrade över murarna. Det
var obehagligt att vara har på nattetid men
också vackert, på ett rått oberört viss. Han
öppnade sin ryggsäck och tog fram boken sedan började han halta fram. Paniken smög sig
på igen.
Någon vecka efter olyckan hade Julian hamnat
på den mörka sidan av Internet, den sidan som
var full av myter och galna människor. Men
om man kollade riktigt noga så fann man
några guldkorn. Inte långt efter det började
han besöka antikvariat på jakt efter böcker om
det ockulta. Det var så han fann boken, boken
som skulle göra allt bra igen. Julian hade alltid
trott på högre makter, det ockulta och definitivt universums känsla för ironi. Det var inte så
svårt att få upp hoppet eller att övertyga sig
själv. Ibland kände han sig stark som vågade
men ibland undrade han om han hade gett in i
desperationen. Att allt bara var en undanmanöver för att slippa känna sorgen.
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När han kom fram till graven hade benet slutat
värka och istället för förskräckelse så kände
han nu förväntan. Han öppnade väskan och
tog fram boken, en kniv och en skål. För första
gången i sitt liv kände sig Julian säker. Han
ville göra det här och han skulle göra det.
Det började blåsa lite svagt och de tidiga höstlöven som hade fallit från trädet ovanför graven började blåsa runt. Med skakande men beslutsamma händer skar han ett jack i handflatan och lät blodet droppa ner i skålen. Smärtan
som bultade i början trubbade sakta av ju mer
blod som droppade ner i skålen. Sedan var det
bara att rita symbolerna. Innan han började
läsa orden så stannade han av och tänkte på
allt han skulle förlora om han misslyckades, på
alla ögonblick han skulle missa och på alla hej
dån som han inte hunnit säga.. Han såg för sitt
inre alla ögonblick med Adrian. De rullade
som en gammal film inför hans ögon, otydliga
på något sätt som om han hade börjat glömma.
Han öppnade boken och började att läsa upp
orden.

vande pojken.
Julian slog upp ögonen när han kände att någon petade på honom. Han kisade mot det
starka solljuset och såg att pastorn stod över
honom med hans väska och log. Julian satte sig
upp och lutade sig mot eken bakom honom.
Förvirrat kisade han mot det starka solljuset
samtidigt som han försökte begripa det pastorn sa till honom.Pastorn hjälpte honom upp
och han kände en bultande smärta från hans
högra ben. På marken låg en omkullvält skål
och en bok. Julians hand var fläckat av intorkat
blod men det störde honom inte det minsta.
Han kände ett lugn som kändes längst in i själen. Trots att han låg i en kyrkogård utan minnen från gårdagen var han lugn. Han började
gå långsamt mot kyrkan med pastorn på sin
sida.
Anonym

Det var en vacker dag, solen sken och vinden
blåste varmt trots att det var i mitten av september. Pastorn hade gått upp extra tidigt för
att förbereda allt inför morgonsgudstjänsten.
Han bestämde sig för att parkera sin cykel vid
en av murarna bakom kyrkan, så att han sedan
kunde ta en promenad genom kyrkogården.
Den stora grinden öppnades lätt och han följde
den stora grusiga stigen. De majestätiska träden hälsade honom välkommen. Han saktade
farten när han såg en väska bredvid den stora
eken. Han korsade gräsmattan och stannade
överraskat upp när han kunde se att det låg en
kropp bredvid Adrian Castellos grav. Han gick
fram för att väcka personen då han såg kniven
som låg några meter bort. Med oroliga
steg gick han försiktigt fram och tog upp den
sylvassa kniven, han vände sig om för att se
om personen hade vaknat. Där på sin brors
grav låg Julian. Pastorn drog en suck av lättnad och böjde sig ner för att väcka den soSida 13

Tuggummi i skolan!
En sak som många skolor förbjuder är tuggummi i skolan,
men jag förstår inte varför! Tuggummi förbjuds ofta för
att lärarna tror att det stör andra elever eller för att det
Jag tycker det inte ska stå 0-6 år på fram sidan av My är många som klibbar fast dom under borden. Om man
Little Pony jag blir faktiskt irriterad. Jag är 11 år snart skulle få tugga tuggummi skulle man ju inte behöva
12 betyder det att jag är för gammal. Jag älskar mlp”gömma” dom under borden utan kunna gå och slänga
jag är en Brony och jag blir irriterad när folk säger att det. Om det är så att det fortfarande hamnar tuggummi
det är för bäbisar, -eller det är det ju också för bäbisar under bordet kan man som lärare bestämma att efter
efter som det är från 0 år men Jag vet att det finns fler varje vecka exempelvis så måste klassen hjälpas åt att ta
som kollar på My Little Pony trots åldern. Jag har kol- bort tuggummina, dvs kollektiv bestraffning. Då kommer
lat på alla avsnitt fördom nya kommer den 30/1 jag
allt fler elever sluta stoppa tuggummin under borden för
har också sett båda filmerna jag kan alla karaktärer
att dom inte vill ta bort lika många efter veckans slut.
alla städer så fort jag komma hem från skolan varje
dag kollar jag på my little pony jag är den ända i klas- Tro det eller ej, men om man tuggar tuggummi får man
faktiskt ökad koncentration och prestationsförmåga.
sen fast jag blir inte retad
Dessutom tuggar man ju tuggummi av en anledning, till
eller mobbad jag tror fakexempel för att man har dålig andedräkt, blir piggare osv.
tiskt vissa uppskatar att
jag kollar på det .
Jag älskar sockerfria tuggummin och går alltid runt med 1
-3 paket i fickan utan att ens kunna ta ett enda i skolan.
Från en Brony i 5a
En av mina kompisar gick på en annan skola där man fick
tugga tuggummi och hon säger att det inte lika ofta blev
stökigt i klassrummet och att det var lättare att koncentrera sig. Jag tycker alltså att man borde få tugga
Jag tycker att vi borde äta mindre kött och mera grön- tuggummi i skolan.
saker. Att fler och fler blir vegetarianer tycker jag är en
väldigt positiv sak men det är inte tillräckligt många.
Försök att föreställa dig en lada fullproppad med små
söta djur som alla krigar för att få en droppe vatten
och samtidigt väntar på att bli hämtade för att slaktas, Det kanske alla har tjatat jättemycket om, men jag tycker
det är viktigt. Jag tycker att alla ska ha cykelhjälmar. För
det tycker jag är fel!
Det finns faktiskt många fördelar med att vara vegeta- tänk om du cyklar utan cykelhjälm, för att du t.ex. inte
rian som t.ex. Fler djur får leva lyckliga, köttet behöver orkat ta på dig den, och du ramlar. Det är väl inte så kul,
inte fraktas över hela jordklottet som i sin tur leder till eller hur? Så kanske du slår i huvudet och får hjärnskakning, hamnar i koma eller t.o.m. nära att dö. En fritidsleatt jordens undergång kanske förskuts lite, alla vet ju
att grönsaker är nyttigt så det är en fördel och sen kan dare som har slutat nu, cyklade utan cykelhjälm när hon
du ju hitta nya och roliga recept! Jag skulle antagligen var tonåring för hon tyckte det var coolt. Hon ramlade
kunna rabbla upp saker i flera veckor men jag stoppar och slog i huvudet riktigt hårt.
här.
Jättemånga kanske tycker att det är en dålig ide och tror
Det är viktigt att få i sig alla proteiner som finns i kött
att man ska bli retad om man har cykelhjälm säg bara:
och fisk, då är ett bra exempel att äta soja bönor ,soja -Jag har i alla fall någonting att skydda till skillnad från
m.m. Det finns även tabletter så man får i sig t.ex.
dig. Eller:
OMEGA3.
-Du är inte bättre än vad jag är bara för att du inte har
Om du inte vill bli vill bli vegetarian på heltid kan du
cykelhjälm, det inte mitt fel om du skadar dig.
köra typ 3 dagar i veckan då du inte äter kött! De daSå alla utan cykelhjälmar tänk på hur många som har dött
gar du äter kött kan du äta det från djur som har gått
omedvetna om att de ska dö eller ekologiskt kött (det i en trafikolycka. Dem kunde vara vid livet nu om dem
brukar stå på förpakningen), du kan även äta vilt kött hade en cykelhjälm! Du vill väl inte dö av att du inte hade
som typ Älg eller ren. Det här är din chans att leva ett en cykelhjälm.
bättre och nyttigare liv men även bidra
Det är så enkelt att skaffa er en hjälm, men så svårt att
till en bättre värld.
åka tillbaks i tiden och göra om och göra rätt. Så om du

My Little pony

Mera grönt i livet

Det här är faktiskt viktigt!

Ebba, 5a
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bryr dig om ditt liv, skaffa er en cykelhjälm och använda
den. Det kan faktiskt rädda era liv!
//Lilla Cykelhjälmen
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Sluta med tjuvjakten!

Kan inte alla sluta att köpa eller jaga elefanter och deras
betar?
Jag vill att fler ska skänka pengar eller adoptera ett djur som
är utsatt, för om folk fortsätter att jaga djuren kommer de
tillslut att dö ut.
Jag tycker att det är väldigt onödigt att folk t.ex. dödar en
hel elefant bra för att få betarna och sälja dem! Jag vet att
det finns bra människor och så men en hel del bara struntar
i dem eller inte tycker de inte är lika mycket värda som vi
människor, men jag vill säga en sak MÄNNISKOR ÄR OCKSÅ
DJUR!!!!!!!!!
Det är säkert flera som kommer att tycka att dem bara är
korkade djur som inte fattar någonting men de förstår mer
än vad man tror och de har också känslor som vi människor.
Och därför tycker jag att man ska sluta med tjuvjakten.

Det borde vara
10-årsgräns på mopeder.
Jag tycker att det borde vara 10-årsgräns på mopeder för att det skulle bli enklare för både föräldrar
och barn när barn kör ensamma till t ex skolan
istället för att skjutsas av föräldrarna. Många av er
läsare tycker nog att det är bättre att åka buss/
tunnelbana eller kommunalt över huvudtaget men
man sparar mer tid på att åka moppe(moped)
eftersom att man inte stannar varenda sekund. Det
övar även lokalsinnet eftersom att man måste lära
sig att hitta då. Många av er tycker nog även att
många 10-åringar har tunnelseende (man ser bara
rakt fram). Ser kanske inte allt och lägger kanske
inte lika mycket uppmärksamhet på trafiken och
skulle därför kunna bli farliga men man måste ju
ändå gå i mopedkörskola.
Därför vill jag ha 10-årsgräns på mopeder.

En liten tjej som drömmer om en värld full med djur

FOTBOLL PÅ SÖDRA
DM I FOTBOLL
Vi spelar fotboll på tisdagar och fredagar.
På tisdagar är det för åk 7 kl.15.30-17.00.
På fredagar är det för åk 7-9 kl.15.00-17.00.
På vintern när det är kallt ute spelar vi inomhus i skolans gympasal. Vi har regler som gör
att vi får ett schysst och bra spel. Vi kör minimatcher på träningarna. När det är många
som är med kör vi med avbytare. Vi vill göra
ett DM lag för killar i åk 7. Det finns jättemånga killar i sjuan som tränar fotboll men
också några som inte gör det. Alla är lika välkomna!
Vi vill även göra ett tjejlag men tyvärr är det
ganska få tjejer som är med så därför kommer vi nog blanda årskurserna. Nu när det är
vår ute tänkte vi börja spela på FK vallen.

Alla är varmt välkomna att testa och
vara med, både tjejer och killar!
Fotbollslaget
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Färglägg bilden
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