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Vad gör en ortoped? Är du intresserad av doktorer?
Läs sida 2 för att få
veta mer.
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Henry Ford
Människokroppen
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Vet du vilket år elektriciteten uppfanns och
vem det var som kom på
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Gästkrönika
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SOMMARLOV!
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På sida 4 får du tips om
data– och TV spel,
Har du testat det senaste Harry Potter spelet?
Rasmus har och han
berättar vad han tycker
om det där.

Olof och Jonathans sista gästkrönika och Alexanders
avsked till Assaredsskolan
hittar du på sida 11.

På sida 10
hittar du
en hel sida
bara om
Snoop Dogg
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Majblomman
Majblomman grundades 1907, hon som startade majblomman heter
Beda Hallberg. Från allra första början gick pengarna hon
tjänade på majblommans insamling till att hjälpa tuberkulossjuka. År 2005 samlade barnen in ca 38,4 miljoner kr
på två veckor. 31,4 miljoner kr gick till majblommans
ändmål: 18,8 miljoner till enskilda barn och 2,8 miljoner
kr till lokala bidrag till skolorna som delade ut av majblommeföreningarna. Man kan bara sälja om man går i 4:an till 8:an.
Som tack för man sålde majblomman får man 10% pengarna. Assaredsskolan har sålt
majblommor så länge den funnits som friskola.
Av: Jonny

Månadens intervju
Jag har intervjuat Ola Bing.
Han jobbar som ortoped som
är en slags doktor. Så här berättar Ola om sitt jobb.

Att utbilda sig till ortoped tar
5½ år på universitetet efter
det får man arbeta två som
AT läkare och fem år som ST
läkare så sammanlagt blir det
Orto betyder rak på latin och ungefär 12-13 år. För att bli
Pedi betyder barn så egentli- ortoped behöver man ha
gen betyder det raka barn
toppbetyg och vara bra på
men ortopeder tar egentligen alla ämnen i skolan. Jag fråhand om ben, armar, rygg
gade Ola ifall han tyckte han
och bäcken på både barn och var speciellt bra på något
vuxna, Ola jobbar speciellt inom ortopedi och han svaramed barn med medfödda fel de att det finns alltid mycket
eller dom som får fel när
kvar att lära och att man alddom växer upp. Han jobbar rig blir fullärd. Ola tycker att
på DrottningATSilvias
det roliga med jobbet är att
läkare ärbarnnär man är legitimerad
läkare,
man
måste
vara
AT
läkare
i två har saker att lära
sjukhus som är en del av öst- man
alltid
år innan man blir ST läkare.
ra sjukhuset. Ortopeder job- och så träffar man massor av
bar mellan 7.30-16.30 och
trevliga människor.
ST läkare är man i fem år innan man
jobbar iblandblirnätter
och sena
specialistläkare.
kvällar.
Av Magdalena

AT läkare är när man
är legitimerad läkare,
man måste vara AT
läkare i två år innan
man blir ST läkare.
ST läkare är man i
fem år innan man blir
specialistläkare.
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Eurovision Song Contest 2006
Eurovision Song Contest är en musiktävling för Europas länder. Men genom åren
har även länder som Armenien och Israel tävlat.
I år var ESC i Aten (Grekland), i den kända Olympiastadion.
Från år 2004 har man börjat med en semifinal, för de bidragen som kom efter 8
plats i finalen året innan, Tyskland, England, Frankrike, Spanien kommer med i finalen oavsett placering för att dom betalar stora summor pengar till Eurovision,
för att få fram dom sista 10 bidragen till final.
De tio bidragen som ”vann” semifinalen var:
Makedonien, Finland, Bosnien & Hercegovina, Ryssland, Sverige, Irland, Turkiet,
Ukraina, Armenien, Litauen.
Men de stora vinnarna var Finland, som hade sitt fyrtio års ESC jubileum, deras
bästa resultat hittills var sexa.
Här är poängen från finalen (lördag den 20 maj, 21.00 – 00.15)
1 Finland 292
2 Ryssland 248
3 Bosnia & Hercegovina 229
4 Rumänien 172
5 Sweden 170
6 Litauen 162
7 Ukraina 145
8 Armenien 129
9 Grekland 128
10 Irland 93
11 Turkiet 91
12 Makedonien 56

13 Croatia 56
14 Norway 36
15 Tyskland 36
16 Lettland 30
17 Schweiz 30
18 Danmark 26
19 UK 25
20 Moldova 22
21 Spanien 18
22 France 5
23 Israel 4
24 Malta 1

Den största skandalen var den isländska sångerskan Silvia Night. Hon snackade
skit om alla artister, svor åt journalisterna, programledarna och ljudteknikerna.
Hon blev våldsam och sprang upp på en bro (tio meter över pressen) och hotade
att hoppa ner, men hennes pojkvän tog ner henne och ledde henne mot bilen. Hon
kastade en ölflaska på Carola. Men hon sa också till tittarna: ”Ni röstar inte på mig
för att jag inte är en ful hora från Holland och jag är ingen ful, gammal bitch från
Sverige.” Hoppas att hon håller sig i Island framöver.
Av Atosa och Irina
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World of Warcraft: the Burning Crusade
Warcrafts historia började
när orcherna, på en avlägsen planet, upptäckte en
portal som tog dem till en
annan värld. De invaderade,
träffade människor, och
slogs. Den historien fortsätter i expansion the burning
crusade. I world of Warcraft Onlinerollspelet med
fem miljoner spelare, har
den mörka portalen öppnats
igen och länderna på andra
sidan kan börja utforskas.
Utöver det kommer the burning crusade att införa tidsresor i wow och låta oss
vara med i några av det stora slag som fanns med i de
gamla RTS-spelen. Det inkluderar bland att rädda orchernas krigsherre Thrall
från fängelset i Durnhold
keep och att ena Alliance

och Horde för en kort stund
på toppen av Mount Hyjal.
Det finns även möjlighet att
göra lite turistande på platser som bara är ruiner i dagens wow, bland annat Tarren Mill. Och det kommer
att finnas en helt ny ras,
Blood elves, som är så hängivna åt magi att de kan använda varelser med att
mana för att omvandla den
kraften till en tystnadsbesvärjelse.
Gå upp till level 70 istället
för 60 som max level. Två
nya raser att spela som,
Blood Elves och Draener
Blood Elves börjar i
Quel’Thalas och bortanför
En helt ny kontinent Outlands som man når genom
den mörka portalen Draener
är inte klart vart de startar

men man tror de kommer
att börja i Outlands.
Nya flygande mounts i Outlands. Många nya och farliga monster, Inklusive episka världshärskare
-Hundratals av nya uppdrag.
-Hundratals av nya föremål.
-Ett nytt yrke: Jewelcrafting. Och mycket, mycket
mer.

Av: Jesper Jinesjö

Harry Potter Och Den Flammande Bägaren Spelet
Harry Potter Och Den Flammande Bägaren blev en succé när den kom
ut på Bio och det blev en succé även med spelet. Spelet liknade filmen
nästan exakt bara några undantag. Spelet går ut på att vinna en trekamp.
Först ska man flyga kvast och ta det gyllene ägget, andra utmaningen är
att simma ner till Svarta sjön och hämta en bästis, tredje utmaningen ska
du gå i en labyrint och hitta Trekampspokalen. Spelet var roligt men
ändå svårt. Du förstår spelet bra men det kan vara lite svårt och klurigt.
Det finns många trollkonster att lära sig.
Rasmus
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Elektricitet
De naturvetenskapliga uppfinningarna
slog in som mest under 1800 till 1900-talet.
Detta är elektricitetens historia från
början till nutid.
Elektriciteten slog in i slutet av 1700-talet. När Luigi Galvani gjorde fysiologiska studier
upptäckte han att det fanns ett samband mellan fysiologiska och elektriska fenomen. Det
testades och det blev till att en grodmuskel kunde börja sprattla med hjälp av en elektrisk
urladdning. Då trodde Luigi att han hade hittat en livsgnista. Han skulle återuppliva de
döda med elektriska uppladdningar. Denna teori används numera i berättelser som t.ex.
Frankenstein. Det används också elektriska uppladdningar för att väcka liv i döende personer, det funkar inte på dem som varit döda en lång period men det visste inte Luigi.
Nästa stora genombrott var Voltas stapel, ett elektriskt batteri konstruerat av italienaren
Alessandro Volta, år 1800. Under 1800-talet utforskades elektriciteten, dess släktskap
med magnetismen och de elektromagnetiska vågorna.
Omkring sekelskiftet 1900 skapade dansken Niels Bohr en fungerande atommodell. Dessa naturvetenskapliga upptäckter ledde under slutet av 1800-talet och hela 1900-talet till
uppfinningar, tillgänglig tillämpningar som fick en enorm spridning: elmotor, högtalare,
generator, television, radio, telefon etc.
Efter år till år har teknologin stärkts och stärkts. Nu finns det lättillgängliga datorer och
maskiner att använda till nästan allt vi gör. Uppfinningar är på gång och det verkar inte
vara slutet för teknologins utveckling.
Av: Jonas Hammarström

LOST
LOST handlar om flera personer som har kraschat på en ö. Men det finns andra på ön
som kallas för ”dom andra”. De som var på flygplanet har blivit dödade av dom andra
och tillfångatagna. Dom andra tar allra helst barn. Militären Sayid, doktorn Jack, Kate,
rockstjärnan Charlie, vildmarkspersonen Lock (han var handikappad före krashen) och
bedragaren Sawyer. Dom har hittat andra överlevande från planet på andra sidan ön.
Dom har hittat ett rum under jorden där man ska trycka en kod var 102 min.
Resten får ni se själva. LOST sänds på tv4 onsdagar 21:00
Av Mattias
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Götatunneln invigs i Sommar
Götatunneln går från Järntorget till Lilla bommen i Göteborg. Den invigs den 18 juni
2006. Man kan se arbetet från bron som ligger mellan Lilla bommen och Nordstan och
vid Andréegatan som ligger vid Järntorget. Dom har försökt att spränga och borra i berg
så mycket som möjligt. Det kommer också att bygga en ny bro över Rosenlundskanalen.
Dom vet inte vad som ska byggas över den sandiga platsen vid Lilla bommens bro över
till Nordstan, men dom har några idéer. När tunneln är klar går nästan ingen trafik längs
södra älvstranden.
AV: Rasmus Och Jonny

MICHAEL GERARD TYSON
Fakta:
födelsenamn: Michael Gerard Tyson
vinster: 45
Biografi
Mike Tyson föddes 1966 den 30: e juni i Brooklyn NY. Hans föräldrar hette Lorna
Tyson och Jimmy KirkPatrick. När Mike Tyson var liten var han lite kriminell, han
blev gripen för upprepande väskryckningar som 12-åring då blev han skickad till Tryon school. Som 16-åring blev han relegerad från sin skola, Catskill high school eftersom han var en mycket våldsam elev. Hans proffsdebut startade 3 år efter att han blivit relegerad från Catskill high school dvs. som 19 åring
Han har ett rekord i mest vinster, i sin karriär har han av 48 matcher vunnit 45 varav
15 på knockout.
Mike Tyson är den yngste mästaren någonsin, han vann titeln som 20 åring.
Hans familj består av: Sambo, bor tillsammans med mamman till hans tvåårige son,
Leonard. Sedan tidigare har han barnen Michael Lorna, 16, Gena, 14, Rayna, 8, och
Amir, 6.
Enligt mig är han den bästa boxaren någonsin.
Av Poya
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One tree hill
One Tree Hill handlar om
två killar som har samma
pappa men olika mammor.
Och dom träffas en dag för
första gången när dom var
ca femton-sexton år. Nathan
var avundsjuk på Lucas för
att han var bättre än honom
på basket. Lucas vill att
dom ska vara bröder och
vänner, men Nathan vill att
Lucas ska försvinna ur hans
liv för alltid. Lucas mamma
Karen Roe äger kaffet
"Karens Café". Nathans
mamma däremot är en hemmafru. Killarna spelar i basketlaget Rangers.
Lucas Eugene Scott Roe är
den äldre killen och han har
ingen kontakt alls med sin
pappa Dan Scott. Lucas bor
med sin mamma och dom
lever inte så lyxigt liv. Lucas är lite tillbakadragen
och ganska tyst. Han älskar
att spela basket och vara
med sin kompis Haley.

Nathan Scott är den kaxiga,
tuffa och populära killen.
Han är uppvuxen med sin
mamma Deb och sin pappa
Dan. Dan har alltid tvingat
Nathan att vara bäst och
vinna alla basketmatcher.
Han blir snabbt kär i Lucas
kompis Haley.
Haley James Scott hon är
en tyst smart tjej, som är
ganska blyg. Hennes dröm
är att bli en framgångsrik
artist. Hennes bästa kompis
är Lucas. Hon blir snabbt
kär i Lucas halvbror
Nathan. Hon träffar sångaren Chris Keller, som är en
känd både som sångare och
låtskrivare.
Brook Davis är den populära cheerledaren, som brukar
festa och dricka ganska
mycket. Hon slösar mycket
pengar på kläder och smink.
Hon får snabbt upp ögonen
för Lucas. Hennes föräldrar
flyttade till Kalifornien men

hon stannar kvar och hon
tvingas flytta in hos Lucas
och hans mamma. Hon ställer till med mycket trubbel.
Peyton Sawyer är tjejen
med mörk barndom. Hon
bor med sin pappa som inte
är hemma så ofta. Hon är
ihop med Nathan när serien
börjar, men snart blir hon
ihop med Lucas. Hennes
mamma som uppfostrat
henne dör och hennes mamma som födde henne kommer tillbaka. Hon blir sedan
tillsammans med Jack som
har en dotter som heter Jennie.
One Tree Hill startade som
serie i mitten av 2003. Det
har hittills vissats två säsonger och släppts en dvd
(säsong två kommer i juni
2006). Det har även gästspelat andra kända Band/
skådespelare, t ex: Fall out
boy, Jimmy eat world, Nada
surf, Pete Wentz.
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Gothia cup
Till Gothia cup är alla lag välkomna att spela. Under åren Gothia cup har spelats har 690
000 ungdomar från 123 länder deltagit i Gothia cup. Gothia cup hålls mellan den 17- 22
juli fast lagen anländer den 16 juli. Måndagen den 17 juli är invigningen och då börjar
gruppmatcherna. Finalerna hålls mellan 21 och 22 juli. Det spelas fotboll på var enda fotbollsplan i Göteborg och i närområdet t.ex. Kungsbacka, Partille även i Varberg spelas
matcherna. Dom flesta lagen som kommer till Gothia cup bor i skolor i Göteborgs närområden på skolorna får man frukost, lunch och kvällsmat varje dag. När lagen inte spelar fotboll kan dom gå på Liseberg, Universeum, shoppa och gå på utflykter i Göteborg.
Många av spelarna träffar spelarna vänner for livet. Många som bor i Göteborg tycker
inte om när Gothia cup hålls för att det blir för långa köer på Liseberg och det blir proppfullt på alla spårvagnar. Men många tycker också om när Gothia cup är för dom gillar att
kolla på fotboll.
Av: Victor
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Henry Ford
Henry Ford föddes 30 juli, 1863 I Springwells Township, Wayne
County, Michigan i USA och dog 7 april, 1947. Henry dog på sin
egen gård Fair Lane i Dearborn, Michigan. Henry Ford föddes i
närheten av Detroit på en farm. Henrys far, William invandrade
till USA från Irland och Henrys mor, Mary kom från Tyskland.
Henry gifte sig med Clara Bryant som kom från Greenfield 1888.
1893 fick Henry och Clara sonen Edsel. 1903 bildade Henry sitt
nuvarande företag Ford Motor Company med hjälp av den rike
kolhandlaren Alexander Malcomson.
Alex

Människokroppen
Människokroppen består av 100 biljoner celler. Dessa celler har bildats tack vare att
den befruktade äggcellen har delats gång på gång. Först var det två sedan fyra därefter
blev det åtta celler och så vidare. Om detta skulle fortsätta skulle vi bli en enda stor
cellklump. Istället specialiserade cellerna på att röra sig, sköta fortplantningen, sköta
ämnesomsättningen och att ta in information. Tack vare att alla celler är specialiserade
på olika saker så bildas det vävnader och därefter bildas organ. Organen samarbete
gör att vår kropp fungera så bra som möjligt. Cellernas inre heter cytoplasma eller
cellsaft. Cytoplasma är geléaktigt och består mest av vatten med lösta äggviteämnen,
kolhydrater, fetter och salter. Cytoplasma har runt omkring sig en tunn hinna av cellmembran. I cytoplasma finns det en cell kärna som innehåller arvsmassa. Vår arvsmassa tillverkar 46 kromosomer, som innehåller bruksanvisningar för alla kemiska
processer som sker i kroppen. I cytoplasma finns det även små delar som kallas för organeller. Organeller kan liknas vid kroppens organ fast i ett mindre format. Organeller
sköter om cellens andning och ämnesomsättning. Celler har en begränsad livslängd.
När celler dör så kommer det nya celler genom cell delning. De nya cellerna har exakt
samma egenskaper som dom innan. När könsceller, äggceller och sädesceller bildas
går celldelningen till på ett annat vis gentemot de andra cellerna. De färdiga sädescellerna har bara halva arvsmassan. När en sädescell sätter sig med en äggcell vid befruktning så får arvsmassan den en full arvsmassa dvs 46 kromosomer.
Alex
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Calvin Broadus (Snoop Dogg)
Calvin föddes 1972 I Long
beach i California. Han
hamnade i trubbel med lagen tidigt. Direkt efter sin
High school-examen greps
han av polisen för innehavande av kokain. Han fann
flykt från det kriminella livet genom musiken. Han
började göra hemgjorda inspelningar med sin kompis
Warren G, som har en styvbror som heter Dr Dre. Dr
Dre tyckte om det han hörde och lät Snoop rappa på
hans album the chronic där
han och Dr Dre gjorde låtar
som blev stora hitar som
nuthin but a g thang och
fuck with dre day. Ett år senare kom han ut med ett soloalbum som heter doggystyle där han blev den första
som fick ett debutalbum
som blev etta på amerikanska billbord och där låg det
länge med låtar som whats
my name och gin & juice.
Snoop dogg blev också anklagad för mordinblandning, under nästan hela

1995 förberedde han sig för
rättegången, Snoop Dogg
blev frikänd. Han fick även
en god vän i 2pac när dom
gjorde låten 2 of amerikaz
most wanted. Sent på året
1996 släppte han sitt andra
album the doggfather, fast
det albumet sålde bara hälften så bra som doggystyle.
Han lämnade sitt skivbolag
Death row för No limit.
Han släppte sitt tredje album som heter the solo da
game is to be sold not to be
told, ett år senare släppte
han ett nytt album som heter no limit topp dog. Ett år
efter det kom ett till album
som heter dead man walkin
och i december samma år
kom albumet the last meal.
Musikkvalitén blev lidande
pga. att han släppte så
många album samtidigt
men han fick ändå in stora
hitar som lay low och bitch
please. Han bytte skivbolag
igen, denna gång till capital, då kom hans album
paid da cost to be da boss

med den stora hiten Beautiful som han gjorde med
Pharell och Charlie Wilson.
Sen bytte han skivbolag
igen till geffen för albumet
rhythm & gangsta the masterpice. Han fick in två stora hitar med låtarna drop it
like its hot och signs. Nu,
detta år, har han släppt sin
greatest hits skiva som heter the best of snoop dogg.

Av Emil

Titta in vår nya hemsida!
Alldeles nyligen fick vår skola en ny hemsida:

www.assaredsskolan.se
Gå in på den när du vill söka efter lärare, söka ledigt, om man vill
kolla på skolplan, ämnen, klasser mm. Det är RamiMediaLab som
har skapat hemsidan.
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Äntligen är tiden slut här på ASSARED
Äntligen är tiden slut här på ASSARED. Nu drar alla nior från ASSARED och börjar
på gymnasiet. Själv så tycker ja att det ska bli skönt att sluta skolan även om det har
varit en hyfsad tid här på ASSARED. På ASSARED har vi haft en hög med olika lärare, en del har vart bra andra mindre bra utan att nämna namn. Det har alltid varit en
nackdel att vi har haft så många lärare med tanke på att man har sällan haft samma lärare under en lång tid. Det finns många fördelar och nackdelar, en nackdel som jag
vill påpeka är att vi har blandade klasser det har gjort att man kanske fått sämre betyg. Men jag kan nog säga att det har varit en av de bästa skolorna i Göteborg( kanske).
Alex

Äntligen fri!
Gästkrönika
Snart är det slut, eller ja – inte riktigt slut. Nio år har
gått sen vi som små, 120 cm, korta knattar började i
den här skolan. Under åren har det hänt mycket men
förändringarna har kommit långsamt, förutom när det
gäller lärare.
Vi minns t ex ett år då vi bytte lärare lika ofta som
strumpor.
Vi minns alla regniga gamlestadsvallar.
Vi minns alla ”roliga” utflykter med klassen, då det naturligtvis regnat 90% av gångerna. Vi minns alla gånger brandlarmet gått och eleverna aldrig tröttnat på att sjunga
samma sketna störande sång.
Vi minns när vi gjorde skåp för att alla ville ha, men de förblev tomma.
Nu en halvmeter längre och något mognare så går vi äntligen ut och är glada för att
tillfälligt tro att man är lite fri, att h**vetet är över. Men det har bara börjat, gymnasiet
(för de flesta), högskola (för någon), sedan 40år härligt arbete, och tillslut en liten pension som man sparat och snålat ihop för att tillsist vila i evig frid.
Som ni ser har vi hela våra liv framför oss, och slutet av grundskolan är bara en liten
etapp på vägen.
Tack och hej, snälla glöm oss (inte).
Mvh, Jonatan Strömsten och Olof Carlson och vår ”kompis”

Assaredsskolans
skoltidning
Assaredsskolan
Decenniumgatan 13
415
10 Göteborg
Assaredsskolan
Decenniumgatan 13
415 10 Göteborg
Tfn: 031-485320
Fax: 031-431190
Ansvarig utgivare:
Helena Klintberg
Ida-Sofia Gunnarsson

Assaredsskolan Nyckeln till framtiden

Nästa nummer kommer
till hösten

Sommarlov
Ja, nu äntligen är det dags för sommarlov. Det har
vi alla längtat efter, tror jag.
9:orna ska sluta och det kommer att kännas konstigt de första veckorna nästa termin när ni inte är
här längre. Lycka till med era fortsatta studier.
Ta vara på sommaren, bada, lek, träffa nya vänner, res, slappa, ät glass, ha kul och ladda batterierna så ses vi igen nästa termin.
Skolan börjar igen onsdag 23/8 9.00. Vi träffas på
skolgården.
Ha en skön sommar
Helena

Vi önskar er en riktigt trevlig sommar.

Alex, Jonas Emil, Jesper, Irina, Atosa, Magdalena, Jonny, Victor, Rasmus,
Mathias och Poya

