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Čím se baví gympláci

Sport

Kulturní vložka

Rok.
365 dní
52 týdnů
12 měsíců
Jaro, léto, podzim, zima.
Maturitní ples, lyžařský kurz,
pololetní vysvědčení, jarní
prázdniny, maturitní zkoušky,
studijní cesty, exkurze, výlety,
závěrečné vysvědčení, hlavní
prázdniny, začátek školního
roku. Akce střídá akci, události
jdou jedna za druhou a už je tu
opět adventní čas, Vánoce,
začátek dalšího roku.
Čas vánoční a novoroční je
jednak časem bilancování,
jednak časem nových
předsevzetí.
Bilancování mívá zpravidla
dvě stránky – posouzení
úspěchů a neúspěchů.
Příjemnější je hodnotit
úspěchy, to co se zdařilo,
z čeho jsme měli radost, co
pěkného rok přinesl. A toho
bylo skutečně dost. Od
dobrých výsledků většiny
z vás, od umístění na předních
místech v různých soutěžích až
po výsledky maturitních
zkoušek. První místo mezi
krajskými gymnázii nás
skutečně potěšilo. Maturitní

zkoušky probíhaly novým
způsobem, nikdo nevěděl,
podle jakých kritérií bude
hodnocení společné části
maturitní zkoušky probíhat,
podle čeho budou školy
srovnávány. Kvůli tomu je
umístění tak cenné, ale
současně zavazující. A proto
mě jedna věc na současné
maturanty mrzí. Přestože jsou
chytří, schopní, jdou cestou
nejmenšího odporu a v
převážné většině si ve společné
části volí základní úroveň.
Naopak je třeba ocenit ty, kteří
se nebojí úrovně vyšší, zavrhli
průměrnou šeď a jdou do toho.

Dobře proběhly i letní
prázdniny – všichni se do školy
vrátili zdraví, s novými silami
a elánem. Žáci prvních
ročníků a primy s očekáváním,
co jim nová škola přinese.
Velkou radost jsme měli
z umístění našeho školního
časopisu. Po roce práce je to
nevídaný úspěch a celé redakci
za to patří obrovské
poděkování.
Ke konci roku nás zasáhl
smutek nad úmrtím bývalého
prezidenta pana Václava

Havla. Ale takový už život je.
Radost se střídá se smutkem,
zdar s nezdarem, dobré dny se
špatnými, dobré výsledky s
horšími.
A tady se nabízí místo pro
předsevzetí. Přijměme rok
2012 jako výzvu a snažme se,
aby více dní bylo radostných,
úspěšných, aby převládaly věci
zdařilé nad nezdary, abychom
měli častěj i náladu dobrou než
pochmurnou, abychom k sobě
byli slušnější a přívětivější.
Samo to ovšem nepřijde, nelze
spoléhat stále na něčí pomoc,
nelze sedět se založenýma
rukama, je třeba konat, činit.
K tomu vám přeji hodně síly,
optimismu, přej i vám dobré
přátele, oporu v rodině. Přej i
vám, abyste si mohli v klidu
užívat studentský život, ale
přitom nezapomínali na
povinnosti. V neposlední řadě
pak vám přeji dobré zdraví,
radost a lásku.
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PhDr. Zdeňka Kutínová
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