DAGBOKSINLÄGG
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Dag och datum

Torsdagen den 24 maj

Inledning

Hej hej hallå dagboken!
Nu är det snart dags. Bara två dagar kvar
till lägerskolan.

Jag-form, kronologisk ordning

När jag tänker på det börjar hissen att åka

och målande beskrivningar

i magen på mig. Det föds knotter på min hud
och skallen skälver. Jag är nervös. Min känsliga kropp är inte van vid vildmarksliv och high
life.
Hur ska jag klara mig utan badkar i två hela
dagar? Tänk om jag blir uppäten av en älg
ute i skogen eller bortgift med en bäver.

Avslutning

Bäst att skriva testamente innan jag åker.

Hälsningsfras

Tack och hej - leverpastej

Utdrag ur Berts dagbok 2 – 11 mars
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Torleif viskade oroligt:
-De ser hungriga ut. Se till så att de inte äter upp våra grejor.
När vi bar ner trummorna mötte vi Lennart Jönsson. Han undrade om han fick prova vår fotoutrustning.

Gubben Björkman stod i fönstret och glodde jättesurt.
Då provade Lill-Erik ett uppmuntringstricks. Han visade stjärten för herr Björkman.
Tack och hej – leverpastej

Jag förklarade att det var trummor.
-Jaha, till vilken bil har man såna bromstrummor?
Vi trodde att Lennart skämtade och skrattade lite artigt.

27 april
Hej hej hallå dagboken!
Snart är helgen här igen. Då ska vi träna för första gången med vårt rockband i den nya lokalen. Den nya lokalen ligger i vår källare.

Igår bar vi ner våra elektriska prylar och tamburinen. Jag hade svår värk i fingrarna så jag fick tyvärr nöja mig med att bära tamburinen.

Farsan fick nästan hjärtattack när han fick reda på det, men har nu accepterat den bistra verkligheten.

Våra aktiviteter uppmärksammades av alla i huset. Tant Andersson gjorde korstecken och Olle Collin ropade “yeah, yeah” från balkongen och slängde ner en halvskalad lök till oss för att visa sin vördnad och djupa uppskattning. Familjen Panatta stod i fönstret och
glodde med tallriksstora ögon.
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Tack och hej – leverpastej

GLO BARA!
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BERTS MUSIKANALYS
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Lyssna på låten och svara på följande frågor:

1. Vilken känsla får du av låten? Ringa in.
GLAD		ARG		SORGSEN		LUGN		STRESSAD		KÄR

ANNAT:

2. Vilka bilder ser du inom dig när du lyssnar på låten?

3. Vilka instrument kan du identifiera?

4. Vilket betyg ger du låten? (1

= usel, 5

= fantastisk) Ringa in.

1.
2.
3.
4.
5.

Motivera ditt betyg:

PINSAMHETER
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