ZAPTSKI

Z DUZEJ PRZERWY
Przerwa. Nareszcie można się wyszaleć. Jest to jednak przywilej tylko tych, którzy
zdążyti odrobić lekcje w domu.

Klasa zaraz po dzwonku dzieli się na dwie grupyJedna grupa pędzi na złanranie
karku (chodnik rzeczywiście jest wyboisty) do internatu. Druga grupa błyskawicznie
przemieszcza się do świetlicy,by zająć stolik i dobre miejsce w kolejce do sklepiku.
Nasza k]asa składa się z29 cbłopaklw i tylko trzech dziewczyn, o których profeso_
rowie najczęściej zapominają. W rozmowach najczęściejsię słyszy: ''panowie'' albo
''koledzy''. No cóż, trudno się dziwić.
lrkcje w tej klasie rzadko bywają nudne.

Polski _ zdobyta wiedza umożliwia rozwiązywaniekrzyŻiwek.7.darza się takze,
że gdzieś tajnie zatopiono już nie jeden tńjmasfiowiec.
-

- Fizyka - stoicki spokój i powaga.

- Historia - przed lekcją niektórzy wznosą błagalnie oczy ku górze, aby ich

''klepanie'' było z woli nieba wyżej ocenione.
- PTKiM - Czy wiecie co oznacza ten skrót? Standardowe pytanie: jakie rrunrerki

były w Totku? Następnie koło fońuny' Niestety też mi się zdarzyło wykręcić
bankruta.

- Elektrotechnika - (Elektra), odlotowa ! Były juŹ krótkie spięcia. Niektórzy
|ądowali z hukiem za drzwiami, alę ostatnio wszystko wróciło do normy.
_ Po - na topie sztuczne oddychanie (pozorowane oczywiście)
Z.aopatrzenle lepsze niż w niejednym szpitalu.

i

bandażowanie'

- wF - chłopcy wytrwale pracują nad swoją tęŻyznąfizyczną, a dziewczyny są
rzadkimi gośćmina sali gimnastycznej.
- Religia - szlifowanie naszych nieokieŁnaych dusz i poruszanie naszego sumienia.
- Chemia - ostatnie 5 minut w piątek, pełna gotowość'Dzwone k jest sygnałem do
startu. Gorączkowo tłucze się myśl:."z'dĘę na ten... jakiśtam środeklokomocji, czy
nie" ?
Teraz jużwiecie jak wyglądają zajęcia lekcyjne naszej klasy. Cbcecie nas poznać ?
Poszukajcie Ik.
Agata Sikorska.

Gazetę zredagowali uczniowie lk: Agata Sikorska, Kamil Dobies i Bartosz Drożdż.

Listy do nas prosimy składać w Sekretariacie Szkoły.
Wydawca: Zespćł Szkd Mechanicznych i Elektrycznych w Toruniu.
Nakład: 20o egz.

