POSLEDNÍ ZVONĚNÍ OČIMA MLADŠÍCH ROČNÍKŮ

POSLEDNÍ?
Poslední zvonění. Opravdu poslední? Jak pro koho. Všechny tři šesté třídy našeho gymnázia jsou
podle všeho připraveny lyžařskými, tanečními a vodáckými kurzy do života. Skutečně jsou ale
připraveny? Nebo se to tak jen tak říká, aby se zakryl ten strach a obavy ze skutečného života
kvetoucího mimo školní lavice?
Jako každý rok jsme se po mokrém rituálu před vyučováním na den posledního zvonění vydali
zhlédnout tři slavnostní programy našich šesťáků. Trocha strkání, hledání místa k usednutí pro několik
tříd a pak už to začalo. O humor a ničím nezkalenou zábavu bylo postaráno. Mezi salvami smíchu
ovšem také občas problesklo pár teskných pohledů a snad i smutku z toho, co končí. Zato ale
nefalšované nadšení z vykonané práce a z toho, co začíná. Roztřesená nadějná nejistota příštích dní a
poté i let.
Milé fotky prozradily mnoho o jednotlivých třídách a učitelé se jistě s humorem poznali ve svých
mladších podobách- parodiích. Se všemi zaběhlými zvyky a někdy i zlozvyky.
Nám nezbývá, než popřát mnoho zdaru do nadcházejících životních zkoušek. Zdaleka to nebudou jen
ty nejdůležitější a nejtěžší v životě. Za čas se z nich jistě poučíme i my. Nikdo nás ale nemůže naučit,
jak žít. To umí pouze ten nejlepší učitel ze všech- pan profesor Život.
Tak za pár let na vašem místě…
Kerstin Valíčková, 3.B
__________________________________________________________________________________

VELKÁ ČÁST ŽIVOTA
Každý z nás z našeho ústavu jednou odejde. Většinou s velkou parádou, tak, jak jsme dnes viděli.
Tři velké a šťastné rodiny, které drží pospolu, protože ví, že je to jeden z posledních momentů, který
spolu stráví, než se každý vydá svou vlastní cestou. Je možná až kruté donutit 30 lidí vytvořit si vztah,
který se pak během chvíle rozpadne. Na druhou stranu jim tato škola darovala vzpomínky, které se jen
tak neztratí. I při pohledu na fotky z různých akcí se jim do očí derou slzy.
Šest let je velká část života a mnoho z nich se za tu dobu změnilo k nepoznání. A to možná hlavně
díky těm, se kterými se brzy budou muset rozloučit…
Kateřina Špoková, 3.B
__________________________________________________________________________________

