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Аз съм един от многото тийнейджъри, които ползват
високите технологии. Имам компютър, мобилен телефон,
електронни игри и достатъчно свободно време да се занимавам с
тях. Забравих да спомена, че имам и куче на име Бари. С моето
смемейство сме толкова наясно с кибер- пространството, че дори
кучето ми има профил в нашумялата социална мрежа Facebook.
В един скучен неделен следобед, при липсата на всякакви
забавления, ме връхлетя идеята да направя Facebook-страница на
моя клас. В нея реших да опиша момчетата и момичетата,
класната стая, учителите и нашите взаимоотношения. Мислех, че
ще е лесно и забавно. Да, ама не. Оказа се, че се изисква малко
повече усилие и мисловна дейност.
Проблем номер едно: Какво да е заглавието? Каква дума
може да опише нашия клас? Дали сме „умниците“ от шести „А“ ?
Казах си: „Не. Много е претенциозно и не отговаря на истината.“
А може би сме „палавниците от третия етаж“ ? – Май звучи

много детско. Започнах да разсъждавам. Името трябва да
отговаря на истината и да е забавно, както и да мога да го събера
в 2-3 думи. Понеже сме много различни, реших, че най-точното
име за нашия клас е „3 в 1“. Всеки един от нас е част от трите
вида групи: „Агенция Клю-Клю“, „Бързи и яростни“ и
„Комиците“.
Следваше основната информация:
1. Колко сме на брой? Ние сме 29 души, като от тях 16 са
момичета, а останалите 13 сме момчетата.
2. „Прибави снимки.“ Понеже не разполагах с нужния
материал, в параграфа „снимки“ въведох надпис: „Симпатични
сме! Без особени белези.“ Другите данни останаха без коментар.
Мисля си, че момичетата няма да останат доволни, ако
опиша подробно как всяко междучасие се събират на групички и
се смеят по момичешки без причина, и слушат силно песента „На
инат“ на Поли Генова и разни други „женски“ песни. Аз не
харесвам тази музика, но нали споделяме една стая, трябва да съм
толерантен.
Ако реша да изляза в коридора, ще налетя на другата група,
която наричам „Бързи и яростни“ Както се подразбира, това са
момчета с МНОГО изтъркани грайфери на обувките (поради
ежедневното

пързаляне). Там има голяма опасност да бъдеш

блъснат, съборен, влачен и други „приятни“ неща, освен

единствено ако не си още по-бърз и яростен от тях. Винаги
съчувствам на дежурните учители в коридора. Все пак те не са
защитени от ПКП (Пътно Коридорно Произшествие). Мисля си,
че тези мои съученици няма да са щастливи ако опиша подвизите
им във Facebook.
Третата група „Комиците“ също заслужава внимание. Ами
те точно това искат! Всички сме чували техните остроумия в час
и сме се смяли на физиономиите, които правят. Учителите дълго
се опитват да въведат ред и тишина след техните изпълнения.
Трудно бих описал техните изяви, затова и тях няма да
документирам в страницата. Ами то не остана много за писане!
Май трябва да сменя посоката на мислене , защото не съм
въвел още много неща – описанието на хубавия и приятен „шести
А“ клас.
Всеки мои съученик има своите добри страни. Едни от тях
са добри по математика, други обичат да рисуват, трети са добри
спортисти. Аз искам всеки един от тях да развие своите
възможности и да постигне мечтите си. Имам свои приятели с
които се подкрепяме, ходим на кино и споделяме общи интереси.
Забавно е, когато ходим с класа на екскурзия или си разменяме
подаръци за Коледа. Обединяваме се винаги, когато ходим на
състезания и защитаваме честта на класа. Всички дружно
треперим преди родителска среща или предстояща класна работа.

Колкото и да сме различни, шести „А“ ни обединява. В тези
отношения роля имат и учителите. Ние ги уважаваме и се стараем
да бъдем дисциплинирани, макар че не ни се отдава много. Тази
година имаме нов класен ръководител и тя се опитва да ни
направи колектив и да ни сплоти още повече. Искам да споделям
само добри неща за класа.
Осъзнах, че най-добре е страницата в момента да остане
празна и от утре всички постепенно да я попълним заедно. Така
ще е по-забавно и полезно за всички ни, а нали това е нашата
обща цел в училище –да учим, да се забавляваме и да бъдем
приятели.

