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WITAJCIE!
To był dzień, jak co dzień. Trwała lekcja historii, czyli ostatnia
lekcja tego długiego dnia. Słowa nauczyciela zaczynały zlewać się w jedną
niezrozumiałą całość. Czułam, że głowa mi opada, a powieki stają się
coraz cięższe i cięższe... Aż tu nagle do klasy wbiegł jakiś uczeń i krzyknął:
– Uwaga, uwaga! Od dziś wszystkie lekcje będą cztery razy krótsze
i właśnie zaczyna się przerwa!
– Hurra! – wszyscy wybiegli z klasy na korytarz, na którym
dyżurowali uczniowie, a nie, jak zawsze, nauczyciele.
Można było biegać, można było używać telefonów. Okazało się
również, że od teraz to dzieci uczą dzieci i nie obowiązują żadne
wcześniejsze zasady. Było naprawdę fantastycznie!
Biegałam sobie szczęśliwa po całej szkole i nawet byłyśmy
z koleżankami w gabinecie dyrektora. Kręciłyśmy się na zmianę w jego
obrotowym fotelu i bawiłyśmy się w biuro.
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Ważne!!!
• o mnie
• o stronie
• dane kontaktowe

Jakby tego było mało, na przerwie obiadowej zamiast
prawdziwego obiadu podano... lody i ciastka!
Z początku bardzo, ale to bardzo mi się to wszystko podobało, ale
po jakimś tygodniu słodycze nieoczekiwanie mi się przejadły, zaczęła mnie boleć głowa od
krzyków na przerwach i nie byłam w stanie skupić się na niczym. Zakazany wcześniej telefon
śmiertelnie mnie nudził, a że wszyscy dokoła wgapiali się w komórki – nie miałam nawet z kim
pogadać.
W tej koszmarnej nudzie wytrzymałam tydzień. Doszłam do wniosku, że dawniej było
może mniej atrakcyjnie, ale ja sama... czułam się zdecydowanie lepiej. Po co nam szkoła, skoro
niczego się w niej nie uczymy?
Wtedy, dość nieoczekiwanie, usłyszałam ogromny hałas i huk. To był dzwonek na
przerwę! A więc to wszystko było jedynie snem? I chociaż wizja, która wciąż majaczyła mi
przed oczami, z początku wydawała się wspaniała, to szczerze się ucieszyłam, że jutro czekają
mnie zwyczajne lekcje w zwyczajnej szkole. Być może nie zawsze jest nam w niej łatwo
i przyjemnie, jednak zawsze uczymy się i doświadczamy czegoś nowego.
Pamiętajcie o tym...
Wasza Jadzia

