TŰNTETÉS


Az egész osztály részt vesz.

Nem kell nagy felhajtást csinálni a dolognak. Utcai ruhában, kezükben üres transzparensekkel bevonulnak a gyerekek. 

Felváltva kilépnek a tömegből és elmondják követeléseiket.


1: Követeljük, hogy az egyes legyen a legjobb osztályzat, mert abból nekünk nagyon sok van!

2: Ragaszkodunk ahhoz, hogy a matematika, fizika és kémia órákon a tanár ne vegyen részt!

3: Követeljük a heti 15 lyukas óra bevezetését!

4: Követeljük, hogy hivatalosan vegyék fel a tantárgyak közé a távolba nézést, az álmodozást és a mélyen hallgatást!

5: Ragaszkodunk a hatfogásos ebéd és az ötórai tea bevezetéséhez! Vagyis öt órán keresztül teázzunk, utána ebédeljünk!

6: Követeljük, hogy a tanárok hétfőn, kedden és szerdán otthon, csütörtökön és pénteken pedig ne zaklassanak minket!

7: Ragaszkodunk ahhoz, hogy a leckét apa vagy anya írja meg! Ha már annyira okosak, amikor kikérdeznek minket.

8: Követeljük, hogy az iskola összes emeletén ingyen cukrászda álljon a diákok rendelkezésére!

9: Követeljük, hogy az órákon minden diáknak joga legyen hallgatnia! Még akkor is, ha kérdezik.

10: Követeljük a 45 perces szünet, és a 10 perces órák bevezetését!

11: Követeljük a dolgozatírás és a feleltetés teljes eltörlését! 

12: Követeljük az órákon, a tévében használatos súgógép bevezetését! Lásd, Fábry showder.

13: Ragaszkodunk a heti három szombat, és négy vasárnap bevezetéséhez!  

14: Követeljük a menzán a spenót és a különféle levesek megszüntetését!

15: Azt akarjuk, hogy a tanárok adják írásba, hogy nem iratnak velünk több dolgozatot.

16: Követeljük a távoktatás bevezetését! Vagyis otthon a netről tudjuk követni az órák menetét.

17: Követeljük a szülő és tanár csúcstalálkozók megszüntetését!

18: Ragaszkodunk ahhoz, hogy nehéz iskolatáskáinkat az cipelje, aki telepakoltatja!

19: Adják írásba, hogy az óra elejét jelző csengőhangot a diák nem köteles meghallani!

20: Követeljük, hogy az óra végét jelző csengőt a tanár is meghallja!

21: Ragaszkodunk ahhoz, hogy minden tanár év közben vegye ki két és fél hónapi szabadságát! 

22: (Ezt egy fiú mondja) Követeljük, hogy a csajok rúzsozzák a szájukat, pirosra fessék körmüket, és miniszoknyában járjanak!

A fiúk éljeneznek!!!


23: (Ezt egy lány mondja) Követeljük, hogy a fiúk ne vihogjanak idétlenül, amikor meglátnak egy lányt!

24: (egy fiú mondja) Nem is vihogunk!

25: (lány) De vihogtok!

26: (fiú) De nem!

27: (lány) De igen!

Összevesznek, lökdösődnek a fiúk és a lányok.

Tanár be.

Tanár: Mi folyik itt gyerekek?

Egy fiú: Elégedetlenek vagyunk Feri bácsi, és tüntetünk! 

Tanár: Én úgy látom, nem tüntettek, hanem egymást püfölitek. Nyomás, befelé az osztályba. Ha nem hallottátok volna, becsöngettek!

A gyerekek elindulnak befelé. Egyikük odaszól a tanárnak.

Gyerek: Oké Feri bá! De mikor fognak kicsöngetni?

Teljesen homogén az anyag, bárhol lehet rajta változtatni!!!! 
    

