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                                                                            Lip   Dub

                                                                  film o naszej szkole 

                                                      wspaniałe wydarzenie powspominajmy...

Niedawno w naszej szkole odbył się Lip Dub. Oto kilka sprawozdań uczniów naszej szkoły, które
przedstawiają co się w tym czasie działo i co to właściwie jest ten Lip Dub. 

Poniżej sprawozdanie Moniki Rój, uczennicy klasy Vb.W środę 21.03.2018 roku odbył się Lip Dub
promujący Szkołę Podstawową w Sierakowie. To wydarzenie rozpoczęło się  o godz. 9.00. W Lip Dubie
brali udział prawie wszyscy uczniowie.
Na początku byliśmy w stołówce, ubrani w dresy. Wszyscy tańczyliśmy. Potem poszliśmy na schody do
piwnicy, gdzie również królował taniec. Następnie udaliśmy się na pierwsze piętro, tam obok sali od
historii zrobiono nam zdjęcie.
Bardzo mi się podobało, ponieważ mogłam ten czas spędzić z klasą. Porwał nas ten zwariowany taniec i
była niezapomniana zabawa. Myślę, że takie akcje powinny mieć miejsce w szkołach.
Tym razem sprawozdanie innego ucznia klasy Vb. 21 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w
Sierakowie odbył się Lip Dub. Celem wydarzenia było nakręcenie wideoklipu, w którym udział brali
uczniowie naszej szkoły.
Tego dnia pierwsza lekcja odbyła się  według planu, a o godzinie  9.00 rozpoczęto nagrywanie.
Początkiem wędrówki kamery było boisko szkolne. Następnie nagrywano kolejne miejsca budynku szkoły.
Każda klasa miała przydzielone miejsce, w którym zaaranżowała swoją scenkę. Nasza klasa Vb
znajdowała się w stołówce szkolnej, gdzie przedstawiliśmy manekin challenge. Później na schodach
przedstawiliśmy taniec galarety  i inne pozy. 
Na zakończenie wszystkie klasy spotkały się na pierwszym piętrze. Lip Dub był ciekawym
doświadczeniem i wspaniale się przy nim bawiliśmy.
Na koniec zapraszam do lektury mojego sprawozdania.
W dniu 21.03.2018 roku, w godz. 9.00 - 9.30 odbył się Lip Dub w Szkole Podstawowej w Sierakowie. W tym
wideoklipie  udział wzięli uczniowie i wychowawcy klas naszej szkoły.
Na początku uczniowie poszli do wyznaczonych w szkole miejsc. Następnie każda klasa po dotarciu do
wskazanych miejsc, przeprowadziła krótką próbę przed wystąpieniem. Nasza klasa udała się do biblioteki.
Dla uczniów naszej szkoły, Pani Bibliotekarka przekazała nam wiosenne rekwizyty, który zostały
wykorzystane w filmie. Były to kolorowe kapelusze i żółte kwiaty. Zanim dotarła do nas kamera,
ustawiliśmy się pomiędzy regałami, przybrani w rekwizyty. W momencie  wejścia kamery do
pomieszczenia wszyscy wyskoczyli zza regałów i pomachali. Później cała klasa zbiegła na pierwsze
piętro, gdzie czekali wszyscy uczniowie. Po raz kolejny nas nagrano. Na koniec rozeszliśmy się do
swoich klas.
Uważam, że przeprowadzenie tego Lip Dubu było dobrym pomysłem. W ten sposób mogliśmy uczcić
pierwszy dzień wiosny. Udział w tym wideoklipie był emocjonujący. Dla nas wszystkich była to możliwość
spróbowania czegoś nowego.
                                                                                       Autor-Mikołaj Nowak klasa VIa
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     Czas na trochę poezji...

      -wakacyjna twórczość uczniów naszej szkoły

     

"Beztroski czas"
Ostatni dzwonek, koniec szkoły!
Wracasz do domu wesoły.
Plecak z książkami rzucasz w kąt,
jutro jedziemy daleko stąd.
Każdy w wakacje jedzie gdzieś,
to do miasta, to na wieś.
Zaczynają się wakacje!
Jak wakacje, to atrakcje.
Jak nad morze, to na lody.
Lody dobre dla ochłody.
Nad jezioro-ludzi sporo.
Każdy ręcznik swój rozłoży, 
no i szybko skok do wody.
Niektórzy na wieś sobie jadą,
na wsi dzieci też się dobrze bawią!
Pod namiotem spanie, leniuchowanie na sianie.
Każde miejsce ma swoje zalety,
lecz i wady ma niestety.
Z rozwagą korzystaj z kąpieli.
Głowę chroń od słonecznych promieni.
Żniwa na wsi to nie zabawa!
Bezpieczeństwo to podstawa!
Z wakacji wróć cały i zdrowy,
a od września do nauki bądź gotowy.
                         
                                   Autor: Milena Bober klasa IVc

               ]
                 "Letni czas"

  Wreszcie, wreszcie są wakacje!
  Cieszą się jak biznesmeni,
  co dostali korporacje.
  Piasek w buty już zawita,
  lecz to lepsze niż PS Vita.
  Choć morze to piękna sprawa,
  złowisz kraby, ryby, kalmara.
  Wniosek z tego bardzo prosty,
  albo może zamiast morze wybierz  góry,
  i nie paplaj żadnej bzdury,
  że to niby niebezpieczne,
  bo spadniesz z klifu lub zgubisz-wędkę.
  Wakacje to piękna sprawa,
  więc ciesz się nimi ile możesz,
  nie ważne czy w górach, czy nad morzem.

                                             Autor: Marek Nawrocki

                                  Wakacje

     Już się szkoła skończyła,
     lato się ciepło zaczyna.
     Słońce, blask i upały,
     będę się kąpał cały.
     Z babcią i dziadkiem pójdę na lody,
     z mamą i tatą odpocznę od szkoły.
     Powiem  Wam kochani,
     wybieram się do kuzynki Janki.
     Spędzę tam cały lipiec,
     aby się przypiec.
     I tak się skończą wakacje,
     a ja będę miał piękną karnację.

                                  Autor: Włodek Bilan klasa IVc

Internet .



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 6 05/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kaktus

       ZASADY  DOBREGO  PRZEŻYCIA WAKACJI.
1.  Do wody nigdy nie skacz na główkę, bo potem
będziesz musiał mieć wymówkę.
2.  Z lodami ostrożnie – nie bądź w niewoli, gdyż po
nich gardło mocno boli !
3.  Nigdy sam nie płyń na głęboką wodę, bo nikt nie wie
jaką będziesz miał przygodę.
4.  Na rowerze poruszaj się śmiało, za to samochodem
podróżuj mało.
5.  Gdy burza doskwiera – do domu wracaj i mamie
tym faktem głowy nie zawracaj.
6.  Gdy usłuszysz piorun – telewizor odłącz, bo potem
korki wybuchną ci w domu !
7.  W górach – podążaj szlakami – nie zbaczaj ze
ścieżek, bo będziesz obciążony  karami 
8.  Nad morzem – pilnuj swoich rzeczy – bo szuka kto
ich nie zabezpieczy.
9.  Gdy do domu ci pszczoła przez okno wleci – to
wypuść ją  jak najszybciej – niech leci.
10. Do szkoły po wakacjach wróć w całości - do
swoich kolegów tych fajnych gości .
                                                 Autor Alicja Bromber

                     
                 

Internet

       

                        WAKACJE

     Macie koledzy rację,
     że najlepsze są wakacje!
     Lubię ciepły czas, 
     jak chyba każdy z nas.
     Nieważne czy morze, czy góry,
     ważne by znikły czarne chmury.
     Ta beztroska, ta zabawa,
     to najfajniejsza w świecie sprawa.
     Lubię planować podróże,
     nieważne czy są małe czy duże.
     Niech każdy z nas korzysta z lata,
     nawet mama i tata.
     Ważne, by być blisko ze sobą
     i cieszyć się dobrą pogodą.
                                

                             Autor: Mateusz Molik klasa VIa

.
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                                                                  Wywiad z pierwszoklasistami
     1.Podoba Wam się nasza szkoła?
           Taak, bo lubimy się uczyć, pisać oraz liczyć.
     2.Co chcielibyście dodać do Waszej klasy lekcyjnej?
          Więcej książek, szafki, zabawki, kanapa, telewizor, zwierzątko.
     3.Lubicie rano wstawać do szkoły?
          Nieeee, jesteśmy jeszcze zmęczeni.
     4.Jaki przedmiot sprawia Wam największy problem?
          Angielski, a najbardziej to nauka słówek.
     5.Macie w klasie koleżanki/kolegów z przedszkola?
          Taak i to dużo!!!
     6.Znacie imię lub nazwisko dyrektora szkoły?
          Taak, Pan Paweł Orzeł. 
     7.Lubicie się uczyć języka Angielskiego?
         Tak, czasem słówka sprawiają nam trudność, lubimy też język niemiecki, z którym mieliśmy kontakt.
     8.Jaki przedmiot najbardziej lubicie? 
           Najbardziej lubimy polski i matematykę, a także religię i w-f.
     9.Co najczęściej robicie na przerwach?
           Bawimy się w ściana-berek!
     10.Cieszycie się że już po wakacjach "pójdziecie" do 2 klasy?
          Taaaaak! Będą nowe wiadomości, będziemy mogli uczyć się nowych rzeczy.

                                                                                                          Autor Alicja Bromber i Patrycja Pucek

Internet

                                                                     Wywiad z klasą I
                                  
                                       Jak minął pierwszy rok w  szkole???????????????????????

.
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 Podpowiedzi:
       1. Nadzienie do pączków.
       2. Waluta Europejska
       3. Robi beczki.
       4. Twardy w komputerze.
       5. Czas trwający przez lipiec i sierpień.
       6. Pisze wiersze.
       7. Opowiadana na dobranoc.
       8. Statek Noego.
       9. Ziemniaki po poznańsku.
       10. 12 sztuk.
       11. Syn Dedala.

Bartek Błaszak

    

              SŁONECZNYCH , RADOSNYCH

                 I BEZPIECZNYCH WAKACJI

                                ŻYCZY 

           REDAKCJA NASZEGO KAKTUSA

                                 :)  :)  :)

                                 :)  :)   :)
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