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>LATON .
ORGAN . FOR METROPOLITANSKOLEN

2.arg. 10. nr. 71 septmb 1955«

På et møde som blev afholdt fredag d. 2. ds. i 
den røde sag, og hvori der deltog et fyldigt ud
snit af skolens gymnasieelever og nogle enkelte 
fjerde-mellemer blev hele Metropolitanskolens for 
eningsliv reorganiseret. Det opnåede resultat , 
MDS, Metropolitanskolens disciple samfund vil vi
se sig at indebære vide perspektiver. I erkendel 
sen af dette, blev forslaget til oprettelse af
sådan en forening da 
dende flertal.

Da det var umuligt at 
holde generalforsamling

også vedtaget med overvæl-

af
for

MGS, og dermed ikke kunne væl 
ges nogen bestyrelse var den 
ne forenining i praksis sat 
ud af funktion„Da mange til
lige savnede et elevråd, et 
bindeled mellem skolens ele
ver og skolens ledelse, var 
springet til dannelse af en 
helt ny elevforening,som vå
de varetager MGS og et elev
råds opgaver ikke langt og 
blev da også son ovenfor om
talt. foretaget fredag kl. 15 
dansk normaltid. For at for
øge den nye forenings virke
felt gled Litteraturklubben 
tillige indenfor foreningens 
rammer. Tillige opstod der 
som et helt nyt led i skolens 
liv en diskussionsklub, også 
som underafdeling i MDS.

En kort
MBS'3

orientering over
opbygning vil her være

på sin plads; I alle klasser 
fru 4. mellem og opefter væl 
ges der 2 repræsentanter. Di s 
se personer, ialt 28, mødes 
derpå og udvælger blandt de
res egne 3 personer ( mand , 
kvinder, alt efter son man er 
ridderlig eller har lyst til 
at tage fat.) Disse 3 perso
ner udgør centralbestyrelsen

og fungerer som elevråd og 
skal alle gå i Gymnasiet. 
Centralbestyrelsen udpeger 
derefter et vist antal ar- 
rangenentsråd å 2 personer 
(mænd, kvinder o.s,v.),som 
hver har en særlig slags e- 
levarrangementer som spe
ciale,, Et arrangements r å d 
tager sig f.eks, af Litte
raturklub + foredrag. En 
anden af diskussionsaftener 
o.s.v.. Alle elever fra 4. 
nellem og opefter kan ved 
betaling af et fast årligt 
beløb opnå prisreduktioner 
ved MDS" arrangementer„

i1!! bestyrelse blev valgt 
Ole Jepsen III ns, Wester- 
gård II ks, og Marianne II

Til de forskellige arran 
gementsråd blev følgende ud 
peget: DikussionsldubbenrO 
Norling-Christensen, Gud
run Carlsen, begge I.ks„b. 
Karsten Fledelius. Littera 
turklubbens ledelse blev 
Møllehave, som mange havde 
fastsat i forvejen.Den an-
den medarbojde 
ikke udvalgt.

Nu er det

er endnu

bestyrelsens
håb, at eleverne vil støt- 
de dens bestræbelser,på at 
skabe en udbytterig vinter«, 

-ph.

REDAKTIONELT
Asker Larsens bil hol

der. Flåten kommer sta
dig og disciplene syn
ger stadig morgensang. 
Alt er ved det gamle- og 
dog. Ikke helt. Har I 
ikke bemærket at Pla- 
ton har ændret siglivis 
ikke, skal vi røbe det 
Dele af den gamle re
daktion er begyndt at 
gå i skole og desårsag 
er bladet blevet meget 
bedre. Ikke så meget 
fordi de går i skole , 
som fordi de ikke mere 
er ved bladet. En fre
delig paladsrevolution 
er gennemført og en re 
daktion for det meste 
bestående af gamle med 
arbejder , som er trådt 
frem på nye poster. En 
En nyhed kan vi dog by 
de på. Bladet har fået 
to kvindelige medarbej 
dere. Vi har ikke fun
det noget så prosaisk 
som en titel til dem, , 
men blot det at de er 
der kan vel friste nog 
le af deres med s ø re 
til at købe bladet. De 
andre elever hell e r 
ikke at holde sig til
bage.

Alle de nye elever øn 
sker vi velkomne vel
komne i håbet om at de 
vil synes om vort blad.

red.
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Årets første læserbre v neds

M A N L D l N j S D E-
Redaktionen bar modtaget et i 

laserbrev, årets første, fra I 
Ole Norling Christensen 1 læ. 
b. Brevet berører et interes 
sant emne, son man ved dvi ipe 
opbygning af skolens fore- 
ningeliv søger at bOGfeftige 
sig mere ned. Forfatteren af 
brevet er da også straks ble 
vet knyttet til LID3’“ diskuø 
sionsafdeling.

Et nyt skoleår er begyndt. 
Skolens liv er ved at falde 
i de vante folder igen.

Noget af det interessante- 
ste og morsomste, son der fo 
regik her på skolen uden for 
skoletiden (sidste år rod, ) 
på elevernes initiativ, var 
de diskussionsaftoner,son en 
sjælden gang blev afholdt.Et 
udmærket eksempel på en sådan 
aften, er diskussionen æi re
ligionsundervisningen , af - 
holdt i efteråret, og hvor det 
viste sig, at en gymnasiedis- 
kussion udmærket kan munde ni 
i et virkelige positivt for
slag; i dette tilfælde,at rs 
ligion, oltidslændskab smit 
ev„ en af natur! ærGttaerae^rul- 
le, skulle slås sammen til et 
fag, "Kulturhistorie1' ,somm.n 
vist roligt kunne spå on suc
ces hos alle gymnasiaster.

Moningen med dette indlæg 
er at foreslå oprettelsen af 
en diskussionsklub ved sko
len med faste møder.Det skal 
blot være organiserede dis
kussioner, hvor enhver i for
vejen kan melde sig sos ind
leder ned et eme, soan® ne
ner har dimen interesse.

Undertegnede vil geine,hvis 
der er tilstrækkelig interes 
se for sagen, og det må der 
da næsten være, påtage åg at 
arrangere første mode.

Man vælger tre mennesker , 
der kan påtage sig femtidige 
arrangementer« Måske kan nan 
også an gang imellem indby
de sagkyndige til at indlede 

g deltage. Er der nogen i’>- 
teresee, skal Jeg ned glæde
påtage mig 
omo.

det rent prakti-
0 JL -C-

SKOLENS ihEKKVmRLlGHEDEB

Man høsted' i år kun det halve, 
af det man engang havde sået, 
men det er selvfølgelig bedre 
end slet ingenting at ha' fået.

Nu er vores ferie forbi, og 
den herlige tid er nu gået, 
men det er selvfølgelig bedre 
end slet ingenting at ha' fået.

Først fik vi forkortede timer, 
så blev de forlængede noget, 
men det ex* selvfølgelig bedre 
end slet ingenting at ha* fået.

Før ferien da fik jeg den gule 
kuvert med sit: IKKE BESTÅET, 
men det er selvfølgelig bedre, 
end slet ingenting at ha’ fået..

Jeg ønskede mig et par bukser, 
men kun til et slips fik vi råd, 
men det er selvfølgelig bedre 
end slet ingenting at ha' fået.

En cykelplads skulle jeg søge
- jeg fik en, hvor cyklen bli’r våd, 
men det er selvfølgelig bedre 
end slet ingenting at ha' fået.

- - På eet punkt der må man dog kikke
en smule mer negativt på 'et:
Ked hensyn til alle de piger 
son første K.~ N. nu har fået.

Clas.
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Et indblik i hvilke tanker fire af vore søde 
1. G ér gør sig ved indledningen til et treårigt 
studium i et næsten rent drengegymnasium.

Vi sidder i et klasse
lokale efter skoletid,cg
selvom d _
kan tro,at det indbyder 
til hyggeligt samvær så 
lykkedes det for inter 
vieweren at få en for- 
nøj elig ef t ermiddag, ja 
endda særdeles opliven
de, hvilket så absolut 
er en kompliment til de 
nydelige repræsentanter 
for skolens nye kvinde
lige gymnasiaster.

Luften er svanger med go
de ideer og sprudlende ind 
fald fra begge sider med 
den owAke hensigt at fin
de et fuldgyldigt udtryk 
for deres tilfredshed ned 
de nye forhold og give ind
tryk af den viden og intel
ligens > som har skaffet dem 
ind på en så gammel og ag
tet drengeskole. Men jeg 
præsenterer; Lone, Grundt- 
vigsskolen, I ns., der var 
tilfreds ned eleverne, hvad 
hun så ellers kunne mene 
med det - Jette,Fuglevangs 
vej, I ks,bo, som mente som 
de andre, men alligevelhjv- 
de sin egen uforlignelige 
måde at sige det på - Aase 
Grundtvigsskolen, i ns. om 
havde det bedste indtryk af 
skolen, - og Inger, Nørre 
G., I ks.a., der var alders 
præsident, fordi hun først 
havde taget realeksamen.; og 
dernæst havde været et år 
i huset.

Ingen vil giftes før 
s tu di e.ru e, er afsluttede

Jeg smiler bordet rundt 
de smiler igen, jeg føler 
inspirationen svigte mig 
eller rettere sagt kan jeg 
ikke give udtryk for mine 
følelser og reddør alene s- 
ren ved hjælp af et af de 
spørgsmål, jeg har skrevet 

op: Var der andre grunde æd 
de rent sproglige, der fik 
jer til at vælge denne sko
le - og improviserer ved en 
heldig indskydelse , tror jag 
-- regner I med at blive' 
gift umiddelbart efter at 
være studenter eller måske 
før - og smiler atter i håb 
om tilfredsstillende svar. 
Lone: Grunden til, at jeg 
valgte dette gymnasium vår 
at det var det E?^meste, og 
havde et godt rygte
Jette: Også fordi det lå 
i nærheden - og så fordi dat 
er det ene af de to gymna
sier, der har .klassisk 
sproglige piger. Angåenbdd 
sidste kan jeg lam sige, at 
jeg ikke cr forlovet og ik
ke repner med at blive det 
for studierne er omme.
Aase: Det var på grund af 
døn korte vej - og jeg vil 
også ferst have overstået 
studierne.
Inger: Jeg ønskede at blive 
klassisk-sproglig student 
og selvom det ikke er let 
at omstille sig efter at ha. 
ve været 1 år i huset med 
løn og eget værelse er jeg 
nu begyndt på gymnasiet og 
valgte Me trope1i tansko1en 
på grund af det gode om
dømme den har. Fe r øvrigt ten
der jog også nogen,der har 
gået her på skolen. Jeg 
skal også have studierne o 
verstået, før jeg tænker på
at gifte mig - tror jeg 

Og de andre nikkel’
bliver enige mod sig selv. Går I i 
om, at man aldrig skal si-jLone: Ja, 
ge aldrig. (Jettes Ja

Og hvad vil I bruge jeres'neriet!

får den? 
Lone: Ve
een det bliver nok beghand.

?.©d meget bestem

Jette: Jamen, det har jeg da 
også altid villet være lige 
fra lille af.

jAase s Nej, jeg ved det ikke. 
Inger: Bibliotekar,

Meget naturligt.
Jeg forklarer dem,at de øv

rige år her de nye piger al
tid har givet udtryk for at 
følte de første dage som et 
dyrskue - og forhører or? de 
synes dot samme.

Næh, det synes de ikke er 
tilfældet - og dog.Jette me
ner da at det ikke er såslemt 
at dot generer - og at det er 
ganske naturligt!

Jeg spørger, hvad dc synes 
om eleverne og lærerne. 
Lone: De er vældig søde.

Det ryger hendo ud af mun
den og hun ser helt brødebe- 
tymget ud, men jeg forsikrer 
om, at alle kun vil blive gla
de. •
Jette: De er såmænd meget flin
ke , efter hvad jeg kender til 
dem.
Aase s Der er da ikke noget i 
vejen. Heller ikke med lærer 
ne.
Ingers Udmærkede,

Lektierne er syserere for 
pigerne o synes pigerne.

Hvorfor er pigerne så flit 
tige med deres skolesager. 
Jette: Jeg tror aten væsent
lig årsag er, at det er svæ
rere for pigerne at følge med 
Drengene ex- mere frække. De 
læser ikke og' klarer sig end 
da. Vi må læse hver ere®«;te
dag, hvis vi vil klare op 
hæderligt. Til gængæld erdet 
nemmere for os ved eksamen,- 
ihvertfald på en fællesskole 
sekunderer Inger.

og ^Ikke pa^jiaJ^ri et ”
i-.?

sen ikke på gal«

I engangiAa.se: Ja 
i ballet.

dramatik og

Ja, tit. IhvertfaldInger
hver anden måned 

da, ja..

n i d.

e.ru
engangiAa.se
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Fire pi ger,. .
(fortsat, fra side 3.)

Bare Rektor ville...
Hvad aed rejser?
Stor tilslutning. Alle reg 

ner ned at komne til udlån-i 
det cn ikke fer så efter stu- 
dentereksaiaen „ England og 
Frankrig er nålet. Inger hå
ber, at rektor vil arrangere 
en tur til Italien son det el
sket før og sca hun har ind
tryk af har været vellykket.

Tanken on ferie og^kknlards- 
rejser sætter samtalen igang 
og udkast til rejser forelæg 
ges og forlades. Eet gode 
vejr inspirerer - solen fri
ster - og vi opgiver at blive 
siddende inde i Idas sevær elset 
som minder os om sko lens krav. 
Pigerne smiler og nu føler 
jeg mig inspireret.

-pt.

"ÅBENT HUS"i aften
Som et led i skolensitE’- 

bindelse med Kristelig } 
gymnasiastbevægelse ar- | 
rangerer J.Møllehave isf- [ 
ten det første"Åbne hus” 
på MctropolitanskoleivDer 
vil blive, holdt et fore- ' 
drag af hr.Juul,som Stu-: 
denterforeningen har ud
lånt’. Aftenens emne er : 
'"Kristendom og Eksisten- 
tialisme"Efter,foredra 
get vil der blive lejlig-' 
hed til at diskutere em
net .

Ideen med "Åbent hus ” 
har fået stor succes på 
flere skoler landet over 
bl.a. Set»Jørgens gymna
sium.Pen går ganske sim
pelt ud på ,at man ind
byder en fagmand til at 
tale over et bestemt em- 
ne,som regel af kulturel 
karakter,og derefter gi
ves ordet frit.
Det er naturligvis for

skelligt landet over , 
hvorledes eleverne stil
ler sig til arrangemen - 
ter af denne art,men her
på skolen skulle der u - 
den tvivl være interesse } 
for dette eksperiment. ~ph i

K 1 H 9 4 *1Nu ska I vs i
Som et første udslag af 

Danske gymnasiasters fæl
lesråds arbejde er det 
lykkedes at skaffe billi
ge teaterbilletter oghil- 
ligere koncertbilletter. 
Dette er muliggjort gen
nem en ordning med teater- 
og musikorganisationen , 
ARTE.Alle gymnasiaster i 
Danmark bliver tilslut - 
tet kollektivt, således at 
gymnasiasterne-i modsæt
ning til ARTE315.000 an
dre medlemmer-ikke skal 
betale kontingent ,£m for 
øjeblikket er kr.3.oo.
Praktisk vil det blive 

ordnet således at en til
lidsmand fra hver skole 
indgiver bestilling på 
det antal billetter sko
len ønsker, hvorefter AR ■ 
TE (tilsender) tilsender 
tillidsmanden - forment
lig gymnasieformanden 
billetterne til vidrerfer 
deling®- Ialt vil ARTE ar 
rangere 6 teaterforestil | 
linger og 4 koncerter- 2 
solist og 2 orkesterkon
certer - i løbet af sæso 
nen 1955-56.

ARTE er en upolitisk ibr 
ening, som ved hjælp af } 
bilotter til reduc exe d e j 
priser søger at støtte in i 
teressen for teater og mu ! 
sik, og herved bidragetil} 
den kulturelle virksomhed ! 
i hovedstaden.

For at give et indtryk 
af priserne ved arrange
menterne kan nævnes,at de 
dyreste billetter i tea- 
t er abonnement koster 5,50 i 
kr. og at priserne till 
koncerterne, som foregår 
i Odd Fellow-palæet,lig
ger på 1,50 - 2,50 - og 
3,50 kr. I almindelighed 
regner ARTE med at kunne 
yde medlemmerne en rabat 
på 40%, men der er mulig 
hed for at gymnasiaster
ne i lighed med seminar! 
sterne kan få yderligere 
nedsættelse.

teatret.
q

ARTE1 virksomhed 
tilrettelægges af de 
kunstneriske udvalg 
der blandt deres med- 
lemmerhardirektør Kaj 
Holm (fhv. formand 
for skuespillerfor— 
bundet), instruktø - 
ren Sam Besekow, red 
Sven Erichen, red. ’ 
Karl Bjarn Hof, kom
ponisten Flemming* 
Weis og pianisten Vic
tor Schiøler.Der kan 
vel derfor garante - 
res for arrangement
ernes kunstneriske kva 
litet.

0.0. —

RØDOVRE

BOGTRYKKERI.

v/ Glenny Nielsen.

Ejbyvej 127.

RØ 589.

Alt i tryksager.
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ÆRLIGT Ta L T —
En gang on året i mange år 

har der varet afholdt en ud- 
atilling af de tegninger som* 
mellemskoleeleverne har pro
duceret igennem en lang vin
ter, Det er måske nok inter
essant for kunstnerne* selv 
at gå rundt i ncrgensangsa - 
len og beundre deres vækker 
sen iøvrigt tit kan være gan 
ske morsomme„ For os andre e- 
levcr er der imidlertid ikke 
noget videre opsøftende end
sige inspirerende ved at be
tragte disse fedtede papir
ark, ned mønstre og vaser og 
hvad der ellers kræves . lavet.

Det skal derfor på dette 
sted foreslås, at man ganske 
enkelt stryger denne udstil-* 
ling, hvis det eneste po
sitive resultat er, at et 
vist antal elever kan beskyt 
te sig mod den bidende for- 
årskulde i frikvarterene, ved 
at søge ly node i udstillings- 
aalen. Til erstatning for det 
te traditionelle arrangement 
kunne man passende arrangere 
en virkelig hobbyudstilling 
som der ville blive udvistin 
teresse for fra anden side

Vi opfordrer den nye elev
forening MBS til at påtage 
sig denne opgave,Der kan ik
ke være tvivl om, at en æu - 
dring eon den foreslåede 
ville ville medføre at nan- 

, ge flere, også uden for sko
len ville møde cp. En sådan 
udstilling ville samtidigt 
give et mere alsidigt ind
tryk af elevernes interesser 
uden for skoletiden

-ph.

Det bhr vist sig at skolens 
g^Laastiklærere har for me
get arbejde og derfor træn
ger til at aflastes.Af den 
grund er der blevet ansat en 
ny lærer ved skolen?hrB Lott 
Petersen.Han skal også vir - 
ke som historielærervVi by - 
der herned hr ,L.Petersen ve 1 
kommen. „<r.

Når en afskolens " æl
dre" disciple tager or
det og forsøgsvis giver 
sig til at kritisere or
ganisationen, indskræn - 
ker de mod hvem kritik
ken er rettet sig i reg
len til at mumle noget 
om at vedkommende er i 
den opsætssige alder , 
hvor man tror,at man er 
klogere end den hele ver 
den,For således at give 
mine ord mere vægt vil 
jeg med det samme under
strege at nedenstående 
udgydelse er essensen af 
de ærgrelser, jeg hvert 
år i juni måned har måt
tet dele med mine kam. - 
merater både i og uden 
for klassen.
Alle er enige om at &cs- 

amen(omend den vel er 
nyttig)er en ubehagelig 
opfindelse. At den ikke 
af den grund tages min
dre alvorligt er v el og
så klart ;hvorf oi' så'gø
re det vanskeskelige r e 
for eksaminanderne end 
strengt nødvendigt, ved 
at lade os stå i kø u- 
denfor eksamenslokaler
ne i timevis inden der 
sker noget?Hvis Platon 
savnede stof ville det 
være en let sag at fyl
de en spalte eller ot
te med eksempler på di
sciple/ der har til - 
bragt anseelige brøk - 
dele af deres ungdom i 
spændt venten, ikke på 
resultatet men over
hovedet at komme i il
de..
Eele forestil lin g en 

minder ofte mere om in- 
kvisitienens berygtede 
afhøringsteknik end om 
en fornem overhøringpå 
en kulturend højborg^ 
Den psykiske nedbryd
ning der foregår i et
hvert normalt menneske 

, der i et par -timer får 
j lov at stå reb foran 

en hvidkalket mur kan 
sammenlignes med den 
stemning der opstår hos 
eksaminanden i nogen 
tid er henvist til at 
studere fyldningerne! 
den gråmalede dør,som 
skiller dem fra det fa
møse grønne bord.

Spørger man om moti
vet for denne åndeli
ge tortur,kan man med 
rette henvise til den 
der har tilsagt os.
Lektor Jensen erklæ

rer, at vi må væregla- 
de for ikke allesam - 
men at skulle møde kL. 
800 og tilføjer , at 
man nødigt ser at folk 
kommer forsent "til eks
amen. Men det er er - 
faringsmæssigt meget 

j vanskeligere for folk 
at glemme,at man skal 
op til eksamen på en 
bestemt dato og på et 
bestemt klokkesletend 
f.eks. at huske at man 
skal være i skole kl. 
?58 ];lver dag åretrundt

SKAKOPGAVE

• Hvid begynder og gør' 
mat i to træk.
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Ungdowrigsdagen eller Kø
benhavns ungdoms kommunalbe
styrelse, son vi tidligerehar 
ontalt her i bladet, har nu 
afsluttet de praktiske forbe 
redeiser til sin oprettelse. 
Det første møde skal atkoldes 
lørdag, d3 lo og søndag d.ll 
september i Københavns tjråds 
sal. Medlemmerne or udvalgt 
blandt skoleelever, nedlem- 
aor af politiets ungdomsklub 
bor, modi esner af de upoliti 
ske og de politiske ungdoms
foreninger og blandt mcdlen- 
merno af faglig ungdom.På ebi 
første møde skal fccsmlingen 
naturligvis først konstituere 
sig.

Det første møde vil blive 
det afgørende. *‘Knald eller 
fald" har ea af stifterne ud 
trykt. Hele den københavnske 
dagspresse er derfor anmodet 
om at nøde op.

Rent personligt kan man jo 
tillade sig at tvivle på fo- 
retageuets berettigelse.- Dot 
er jo, son erklæret, neningen 
at debattere alle problemer 
som angår ungdomen og som 
behandles i folketinget, og 
derefter at forfatte en reso
lution son nan så håber po- 
litikcsEO vil rette sig efter. 
Når man ved, hvor mange re
solutioner, der daglig udsen
des indeholdende opfordrin
ger til folketinget on at fo
retage sit dét og dét i for
bindelse nod et vigtigt pro
blems løsning, og nan vedbrør 
sjældent dette rotter sig ef 
ter disse resolutioner,bar - 
man lov til at have en tiis tan
ke on, at værdien af de ud
talelser, rian agter at vedta 
go, er lig nul.

Uanset hvad man imiuler 
tid mener, vil det første 
nøde altså blive afholdt 
på lørdag-søndag,og alle- j 
rede der vil det vise sig | 
om man nærer interesse for 
forétagenet blandt ungdom 
men.

Vi tvivler.
Dagsordnen på det første

। nøco b1i ver i øvri gi s 
Lørdags bl.a. ''Ungdommens 
uddannelse,"
Søndags bl.a. "Boxiolts før 
slag contra Venstres."

-ph .

NBsTil rigsdagens første 
møde vil der foruden re- 
presentantor for den dan
ske ungdom også være mødt 
gæster fra alle de nor - 
diske lande op„Ideen med 
oprettelse af en sådan for
samling har vakt interes
se i alle de nordiske læ- 
do og to af gæsterne,red. 
Hans JSrnsted,Sverige,og 
redBruun Jlorgo,agter beg 
ge at .skabe lignende or - 
ganisvtioner i deres hjem 
UandooDot endelige nål or 
at få oprettet et nordisk 
ungdomsråd,cea som en af 
stifterne af den danske 
ungdongri gs dag, er?
dci<xo ostou kun s ød frem- 
tidesrasikc
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De københavnske skolers- 
idrætsdag afholdes iår d« 
13 septemberoDer or endnu 
ikke fremkommet planer on 
arrangementet9

-nb.

_ __,/ . o6_pt_«

j ! 'Kr! ; Bør < r ~

v/Platon 
----------- * ■----------- .
Fra engelskbøgen: All 

lights out at ten o'clock 
in Polchester of thirty 
years ago.
Vi?Stakkels dem.Har ikke 
haft lys de sidste 3o år

*

Læreren:Hvad er en hykv 
ler? ♦
ElevensDet er en elev / 
som kommer smilende i s ko
le.

*
Man hører ofte klager 

over,at eleverne ikke ta
ler ret højt i modsæt
ning til lærerne.
Vi mindes det gamle ord: 
Tomme tønder buldrer mest.

*
Fra en kemitime: 

Kvælstof er en smagløs 
luftart.

*

"Nå,lille Peter.hvad sy
nes du så om skolen?"
feter: "Det er såmærdme
get rart,men lærerind - 
erne er noget nærkeligé' 
"Såh,hvordan det?"
"Jo,for en gang imellem 
spørger de sådan,at man 
ikke ved hvad man skal 
svare."

*

Ugens b emærkning:
Søren Sørensen udtalte 
på mødet i fredags:"Jqg 
har ikke flere ambitio
ner.Det stadium er æeaf- 
stået."
Vi:Ja,vi forståi-, spore
ne skræmmer."
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