wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
nazwa klasy, imiona uczniów

III D najlepsz¹ polsk¹ klas¹.
Czyli jak powstaj¹ kujoni.
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Moi wychowankowie nie ubieraj¹ siê ekstrawagancko. Zawsze mówi¹ dzieñ
dobry na korytarzu. Nie ¿uj¹ gumy w czasie lekcji. A nawet, jeœli ¿uj¹, robi¹ to bardzo dyskretnie.
Ucz¹ siê rewelacyjnie nie wiem, jak oni to robi¹. A gdy przeprowadzamy jak¹œ akcjê, to daj¹
z siebie wszystko! Tak podsumowa³a swoj¹ klasê wychowawczyni, Anna Kowalska.
Klasa III D liczy trzydziestu uczniów. Trzydzieœci myœl¹cych g³ów produkuj¹cych mnóstwo
szalonych pomys³ów. Pok³ady entuzjazmu, który drzemie w uczniach i budzi siê, jak wulkan, co
jakiœ czas. Dlaczego jesteœmy najlepsi? zastanawia siê Karol, uczeñ klasy III D. Tego siê
chyba nie da wyt³umaczyæ, jesteœmy najlepsi i ju¿. Dlaczego najlepsi? Zastanawia siê Weronika,
która reporterom naszej gazety udzieli zdecydowanie bardziej wyczerpuj¹cej odpowiedzi. Bo
pomagamy sobie nawzajem i dziêki temu mo¿emy zrobiæ wszystko.
W klasie III D panuje zasada trzech muszkieterów jeden za wszystkich i wszyscy za jednego.
Oczywiœcie ma to swoje plusy i minusy, choæ plusów naliczyliœmy zdecydowanie wiêcej. Jeœli kilka
osób w klasie postanowi pomóc w walce o czyst¹ planetê, reszta tak¿e chêtnie w³¹cza siê do tego
pomys³u. Nawet jak ktoœ jest chory to ubiera siê ciep³o i przychodzi do nas, ¿eby wspólnie
obmyœleñ jakiœ projekt. mówi wychowawczyni klasy. Jeœli nie mo¿e wzi¹æ w nim udzia³u osobiœcie,
trzyma za nas kciuki.
Nie wy³amuj¹ siê nawet najwiêksi chuligani. W³aœciwie czemu byœmy nie mieli braæ udzia³u w
akcjach organizowanych przez klasê? pyta klasowy chuligan Tomek. Mo¿e nie bardzo obchodz¹
mnie jakieœ akcje i obok wielu rzeczy przechodzê obojêtnie, ale akcja równa siê zabawa. A ja lubiê
siê bawiæ, lubiê jak jest weso³o. O wiele bardziej lubiê braæ udzia³ w jakimœ projekcie
organizowanym przez kolegów z klasy, ni¿ siedzieæ na nudnych lekcjach.
Uczniowie klasy III D mieli pomys³y oryginalne i dziwaczne. ¯eby zachêciæ mieszkañców miasta
do udzia³u w wyborach, poprzebierali siê za znanych z historii dyktatorów i przechadzali po
mieœcie, wykrzykuj¹c nieparlamentarne s³owa. Kiedyœ zorganizowali te¿ akcjê popularyzuj¹c¹
recykling. Has³o ich kampanii brzmia³o: „Nie sortujesz? A za***aæ ci?”
Klasa III D bierze udzia³ w wielu akcjach spo³ecznych. Nikt ich do tego nie zmusza, sami siê
zg³aszaj¹. Powiedzia³ dziennikarzom naszej gazety dyrektor szko³y, Waldemar Wodecki. Tylko
martwi mnie trochê to, ¿e z powodu uczestnictwa w tych wszystkich akcjach m³odzie¿ opuszcza
za du¿o godzin lekcyjnych. Co mnie jeszcze martwi? Ano to, ¿e mimo tego, ¿e m³odzie¿ nie chodzi
na lekcje, to ma same pi¹tki. Jak to siê dzieje? pyta dyrektor.
Same pi¹tki i czwórki w dzienniku to tajemnica klasy III D. Choæ na lekcje nie uczêszczaj¹, s¹
najlepsz¹ klas¹ nie tylko w szkole, ale i w województwie! Rodziców uczniów rozpiera duma a
nauczyciele zastanawiaj¹ siê, jak to mo¿liwe. My im nie folgujemy. zapewnia³a redaktorów gazety
sroga nauczycielka chemii. My jako grono pedagogiczne wymagamy od nich wiêcej gdy ju¿
zdecyduj¹ siê pojawiæ na lekcji, zadajemy im podchwytliwe pytania. Czekamy, ciesz¹c siê w
œrodku, ¿e zaraz postawimy im z³¹ ocen¹ i… oni odpowiadaj¹. Nie mam pojêcia, sk¹d znaj¹
odpowiedzi.
O tej klasie z pewnoœci¹ jeszcze poinformujemy pañstwa na stronach naszej gazety.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

