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Publicistika

Slavnostní vyřazení bylo opravdu slavnostní
Deváťáci obdrželi vysvědčení a po prázdninách
nastoupí do další životní
etapy.
� Antonín Zvěřina

Slavnostní vyřazení žáků devátých
tříd základních škol se stalo tradicí a nejinak tomu bylo u Základní
školy Bartuškova v Třebíči. Uskutečnilo se v kině Pasáž, a hlediště
praskalo ve švech, nikdo z rodičů
a dalších příbuzných či známých
si nechtěl nechat tuto slávu ujít. A
občas ukápla i slzička.
Nechybělo hudební vystoupení,
které zaštítil Martin Pašek, učitel
z třebíčské základní umělecké školy,
a svoje umění představil také jeho
žák Petr Novák. Zástupkyně ředitele pro druhý stupeň Hana Trnková se ujala moderování. Přivítala
ředitele školy Leoše Šedu a zástupce ředitele pro první stupeň Josefa
Ondráčka. Pak předala slovo řediteli Šedovi.
„Jsem rád, že se můžeme po třech
letech opět sejít bez jakýchkoli omezení. Máme konec června, ke kterému patří vysvědčení a překrásné dva
měsíce prázdnin. Dnes to pro vás
bude trochu jiné,“ řekl úvodem.

Poslední vysvědčení
„To vysvědčení, které obdržíte
z rukou svých třídních učitelů, bude
od nás poslední. Až budete opouštět
tento sál, budete už bývalými žáky této školy. Strávili jste na Základní škole Bartuškova devět let, to je více než
polovina vašeho dosavadního života,“
pokračoval Šeda.
„Prvního září roku 2013 jste coby
vystrašení prvňáčci v doprovodu
svých rodičů přišli do školy poprvé.
Dnes tu sedí mladí, skoro dospělí lidé,
kteří úspěšně zvládli všechny nástrahy školní docházky, získali základní vzdělání a jsou přijati na střední
školy nebo odborná učiliště,“ nastínil
ředitel.
„Moc dobře vím, že to nebylo vždy jednoduché. Prožili jste chvíle příjemné i méně příjemné. Chvíle připomínající někdy komedii, někdy spíš
horor. Přesto jsem přesvědčen, že na
svá školní léta budete vzpomínat po
celý život. Tak jako my všichni. Protože to nepříjemné se z paměti časem

JEDNOU z déváťaček byla i Pavla Petríková z 9. S.
vytratí a zůstane jen to pěkné. A toho
přece také nebylo málo,“ sdělil Šeda.
„Bohužel jsme společně prožili i
ty dva roky kvůli epidemii covidu,
na které asi jen tak nezapomeneme. Musíme věřit, že už se nikdy nic
podobného nebude opakovat. Dnes
vám tedy končí jedna životní etapa.
Dovedu si představit, jak je těžké se
najednou rozloučit se svými kamarády, se všemi, se kterými jste se dennodenně potkávali. I pro mě, pro nás
jsou to chvíle velice zvláštní a dojemné.
Protože i my jsme se společně s vámi
radovali z vašich úspěchů, prožívali
vaše neúspěchy a přemýšleli, jak vám
pomoci, když jste měli nějaké problémy. Neumíte si představit, jak jsme na
vás byli hrdí, když jste uspěli na různých soutěžích nebo olympiádách.
Nebo když jsme od cizích lidí slyšeli, že máme slušné a šikovné žáky. Při
takové slavnostní příležitosti, jako je
ta dnešní, se sluší poděkovat. Chtěl
bych poděkovat všem vašim učitelům
za to, co vás naučili. Děkuji všem dalším zaměstnancům školy a velký dík
patří vašim rodičům.
Za trpělivost, obětavost a lásku, kterou vám věnovali. Ať chceme, nebo
ne, všechno má svůj začátek a konec.
Říká se, že na každém konci je hezké,
že něco nového začíná. A já vám přeji
do toho nového života, do té vaší nové
životní etapy, upřímně a z celého srdce jen to nejlepší.
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Hodně zdraví, štěstí lásky a pohody. A až půjdete někdy kolem, přijďte nám říct, jak se vám daří. Moc rádi
vás uvidíme. Mějte se moc a moc hezky a prvního září vykročte tou správnou nohou,“ uzavřel svůj příspěvek
ředitel Šeda.

Všichni pokračují
Moderátorka poukázala, že v letošním školním roce školu opouští 79
žáků devátých tříd, z nichž 59 bylo
přijato na studijní obory s maturitou a 28 si vybralo obory učební.
Po hudebním vystoupení nastala
ona slavnostní chvíle vyřazování.
Nejprve na pódium nastoupila
třída 9. A s třídním učitelem Danielem Bernardym. „Tuto třídu navštěvovalo dvanáct žáků, čtyři děvčata a
osm chlapců,“ sdělila Trnková. Jako
další nastoupila třída 9. B s třídním
učitelem Vladimírem Halámkem.
„Tuto třídu navštěvovalo 25 žáků,
jedenáct děvčat a čtrnáct chlapců,“
informovala. Na pódiu následně
přišla na řadu třída 9. C s třídní učitelkou Zdenou Svobodovou. „Tuto
třídu navštěvovalo 23 žáků, jedenáct
děvčat a dvanáct chlapců,“ konstatovala Trnková.
Jako poslední nastoupila na pódium sportovní třída 9. S s třídní učitelkou Pavlínou Šabatovou. Tuto
třídu navštěvovalo 20 žáků, devět
děvčat a jedenáct chlapců. Všichni
žáci nejen z této třídy se nějakým
způsobem podíleli na chodu školy.
A zástupce všech tříd nezapomněli
květinami na třídní učitele, ředitele
i další učitele.

Poděkování žáků

Za žáky se pak rozloučila Nikola
Štorková: „Dnešním dnem nekončí
jen školní rok, ale celé naše studium
na této škole. 3. září 2018 jsme poprvé usedli do lavic na druhém stupni. Zpočátku jsme nevěděli, co druhý
stupeň obnáší. Postupem času jsme si
na vše zvykli, a než jsme se nadáli, je
konec.
Jistě mluvím za všechny deváťáky,
že na tyto čtyři strávené roky budeme rádi vzpomínat. A také bych ráda
za všechny třídy zmínila pár zážitků. Výlet na Březovou, Permonium,
lyžařské výcviky, spaní ve škole, Český
Krumlov, Prahu, Osvětim nebo výro-

bu penicilinu ve svačinové krabičce či
vyučovací den v pyžamech.
Jménem všech deváťáků bych chtěla poděkovat nejdříve našim třídním
učitelům, panu učiteli Bernardymu za
starostlivost, za vše, co nás naučil, za
ochotu poradit a pomoci. Panu učiteli Halámkovi, se kterým jsme zažili
výlet na Pekelňák a měl s námi vskutku pekelnou trpělivost, paní učitelce
Svobodové, která s námi nejednala
jako s dětmi, nýbrž jako s dospělými,
a paní učitelce Šabatové, která se o
nás starala jako o vlastní, vymýšlela
pro nás krásné výlety nebo nám nosila různé sladkosti.
Také bych chtěla z tohoto místa
poděkovat našim bývalým třídním
učitelům, paní Holíkové a Jindrové.
Zážitky si odnášíme nejen z výletů,
ale také ze samotné výuky. Například v angličtině za námi přijeli rodilí
mluvčí z Kanady, nebo jsme se dívali na Harryho Pottera, samozřejmě
v angličtině.
V češtině jsme hodně pracovali ve
skupinkách na zajímavých úkolech,
naučili jsme se spolupracovat. Všechny učitelky matematiky byly vždy
vtipné, někdy to skřípalo více, někdy
méně. Ale myslím, že jsme si to občas
hodně užili.
Ač příprava na příjmačky byla
složitá, paní učitelky byly ochotné se
nám věnovat a obětovat svůj osobní
čas. V hodinách chemie nás toho paní
učitelka hodně naučila, a to nejen ze
světa chemie, ale i z toho skutečného.
V němčinách a ruštinách jsme hráli
pexesa a jiné zajímavé hry. Děkujeme pánům učitelům z přírodopisu za
zajímavé poznatky a informace, které
bychom se jinak nedozvěděli.
Ve fyzice jsme prováděli zajímavé
laboratorní práce. Hodiny dějepisu
doprovázely dobové záběry skutečných událostí, které dodaly na autenticitě přednesu našich vyučujících. A
nikdy jsme se zde nenudili.
Ve výchovách nás doprovázela hudba, kresba, politické znalosti, znalosti v oblasti zdraví a domácí práce.
Nejvíce nás samozřejmě bavil tělocvik, kde jsme si užili hodně legrace
a zábavy, zahráli si různé hry, v zimě
jezdili na lyžařské výcviky nebo chodili bruslit.
Také děkujeme paním kuchařkám
za skvělé obědy. A paním uklízečkám,
že po nás uklidily občas i velký nepořádek. V neposlední řadě jsme velice vděčni panu řediteli, který s námi
někdy řešil opravdové průšvihy a vždy
je dokázal vyřešit s chladnou hlavou.
Nakonec to nejdůležitější, naši rodiče. Děkujeme vám všem za vaši podporu, výdrž, trpělivost a pomoc, kterou jsme doposud potřebovali a ještě
dlouho potřebovat budeme. Jedna
kapitola bohužel končí, ale jak se
říká, jiná začíná.
Za tyto čtyři roky jsme se s našimi
třídami sžili, našli kamarády a možná i přátelství na celý život. Další
kapitola bude možná o něco těžší, ale
věřím, že to všichni zvládneme. Od
dnešního dne budeme na základní
školu už jen vzpomínat.
Na to, co se nám podařilo, co jsme
vyvedli, na kamarádství i na vás, na
učitele. Nakonec bych chtěla popřát
nám všem hodně štěstí a především
pevných nervů do dalších let.“

