Co i jak?
Wakacje się skończyły,
lecz nie jest to powód do płaczu.
Bo oto wychodzi nowy numer
"Pół żartem, pół serio".
Powinniśmy się cieszyć i radować,
że możemy poznawać nową wiedzę,
zdobywać cenne umiejętności
i czytać naszą wspaniałą gazetkę.
Jednak szkoła nie zawsze jest „wesoła”.
Od pierwszych dni września
niektórzy nauczyciele postanowili wprowadzić reżim. I tak zamiast powolnego
przystosowywania się do rytmu szkolnego, trzeba pracować i uczyć się jakby
był koniec roku. Testy, kartkówki, pytanie,
prace domowe. To wszystko potraﬁ
człowieka dobić. Osobiście jestem za tym,
żeby każdy w pierwszej kolejności
uczył się tego, czego sam chce, a dopiero
później tego co musi. Jednak trzeba
odłożyć na bok dobrą książkę i "kuć"
te nudne rzeczy, podczas gdy w wakacje
moglibyśmy na przykład leżeć i czytać
książkę.
Warto przypomnieć, iż w naszej
szkole powstały nowe łazienki. Powinniśmy
o nie dbać i je szanować, bo znów zmięnią się
w śmierdzące fekaliami, papierosami
i czymś... niezidentyﬁkowanym... i chyba nikt
nie chciałby tego identyﬁkować.
Na razie pozostają piękne, czyste
i pachnące. Czas pokaże jak zmienią się
do końca roku.
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Dla uczniów klas I na pewno nastąpił szok.
Jaka duża ta szkoła, czyż nie? A ile pracy...
Nie martwcie się, liceum jest większe,
a pracy jest 2 razy tyle. Lecz to dla was
za 3 lata... "świetlne".
Zaczyna się również okres odsypiania
na ławkach po rannym wstawaniu
nocnych marków. Nauczyciele tego
nie cierpią, nie dajcie się złapać!
Śpijcie w ławkach na zmianę,
raz Ty, raz "współlokator".
W razie "niebezpieczeństwa" można
uratować się z opresji.
To już koniec wspaniałości
i "niewspaniałości", lecz gwoli ścisłości
szkoła to szkoła, a łóżko to łóżko
i nikt nie powinien tego zmieniać.
Z ostatniej chwili...
W środę 23.09.2015 w Publicznym Gimnazjum
numer 3 w Radomiu odbyły się wybory
do Rady Uczniowskiej i do Parlamentu
Młodzieży Miasta Radomia. Przewodniczącą
szkoły została Klaudia Kwiatkowska
z klasy 3a, zaś do PMMR traﬁły Anita Czyż
oraz Julia Miszczyk. Miejmy nadzieję,
iż będziemy dumni z naszych decyzji,
i że te osoby rzeczywiście zmienią coś na lepsze.
Osobiście pragnę przypomnieć, że ekipa
„Pół żartem, pół serio”
będzie bacznie przykładała oko do pracy
naszych liderów oraz rozliczy ich
ze wszystkich obietnic przedwyborczych.
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