Koniec roku = koniec problemów (?)

Zaczęło się. Rokroczna pogoń za ocenamiU wyciskająca siódme poty ze zmęczonych nastolatkówU
którzy pracowali ciężko cały rokU aby „wycisnąć” na świadectwie wyższą notę niż rok temu.
Ten wyścig jest tradycją każdej szkołyU a tradycję należy kultywować. Więc nie zwlekajcie
Adłużej się już nie daI i ruszajcie w niesamowitą podróż po salach od chemiiU biologiiU geografiiU
historii czy angielskiego po lub przed godzinami lekcyjnymi.
JednakU gdy ostatnia czwórka zostanie ostatecznie napisanaU gdy ostatnia dwójka zostanie
wyproszona u nauczyciela chemiiU przyjdzie czas ukojenia… CzasU w którym problemy szkolne
„zasną” na czas wakacji i tak…. aż do września. W ten sposób zacznie się bajka pod tytułem „lato”.
Dla niektórych uczniów są to ostatnie miesiące w tej szkole. Jedni się ciesząU niektórzy nieU to już
kwestia charakteru… Nie ma się co martwićU albowiem w szkole ponadgimnazjalnej wreszcie
zaczyna się kształcenie w kierunkuU w którym chcemy się rozwijaćU bez wszystkich obowiązkowych
przedmiotówU realizujących treściU które nie przydadzą nam się w życiu dorosłym.
Apeluję też do ludzi młodych Atj. uczniów klas II i I IU abyście docenili starszych kolegów póki są.
WiemU że zazwyczaj docenia się dopiero toU co się straciU ale można zrobić wyjątek. Proponuję
noszenie książekU umilanie czasu i spełnianie stricte szkolnych zachcianek starszych kolegówU w celu
pokazania imU jak bardzo ich kochacie.
Na sam koniec pragnę życzyć wszystkim udanych wakacjiU kolejnych już i miejmy nadziejęU
że nie ostatnich. Proszę się nie łamaćU nie topićU nie obijaćU nie skręcaćU nie odurzać…
Chociaż w sumie tym sposobem można by w ogóle nie wychodzić z domu… Więc jedyną moją
prośbą pozostajeU abyście się dobrze bawili i nie zabili.
HURRA) Niech żyją wakacje)
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