
SLAVNOSTNÍ ŘEČ MATURANTŮ PŘI PŘEDÁVÁNÍ  MATURITNÍHO ŽEZLA  

SEPTIMĚ  A  3.A 

8 let a 4 roky. Pro některé víc, pro některé míň. Někteří nás opustili a jiní přišli. Byla 

to cesta, po které bychom bez vzájemné pomoci k cíli nedošli. Moc zábavy jsme si 

jako 4.A nezažili, jediným "adrenalinem" nám byla distanční výuka a možná nějaká ta 

akce v prvním ročníku. Naopak oktáva si prožila spoustu výletů, které podpořily jejich 

kolektiv a na které doteď rádi vzpomínají. 

 

Vám, novým maturantům, tedy přejeme, abyste za vaše společné zážitky bojovali a 

aby jim nic nestálo v cestě. Je důležité užívat si veškeré společné momenty. 

Jakožto zkušení ,,gymhusťáci“, kteří si tady za těch pár let prošli milým i méně milým, 

bychom vám chtěli nabídnout pár našich postřehů, a proto jsme sepsali několik rad a 

pravidel, jak ten další rok zvládnout. 

 

1. Když máš možnost jet na výlet, který  GYMHUST nabízí, neváhej ani minutu! 

2. Čti knížky, dělej si rozbory; později to oceníš! 

3. S časem to není tak, jak to vypadá: je ho fakt málo a dělat věci na poslední chvíli 

se nevyplácí! 

4. Soustřeď se na předměty, ze kterých chceš maturovat. Však z těch ostatních stačí 

jen prolézt! 

5. Nikdy vám neumřela babička dostatečněkrát na to, aby se znovu nemohla stát 

vaší omluvenkou! 

6. Táhněte jako kolektiv za jeden provaz! 

7. I když si říkáte, že učitelé přehání a potřebovat to nebudete, poslouchejte je! 

8. Šetřete si absenci, ke konci je toho hodně! 

9. Nezoufejte, že se maturita blíží, protože po ní vás čekají ty nejdelší prázdniny, 

kterých se ani my už nemůžeme dočkat. 

A zakončíme to desátým bodem, který je vlastně ze všech nejdůležitější: Když nejde 

o život, jde o nic... Hlavně si to užijte, protože rok uteče jako voda a zjistíte, že těch 8 

let/4 roky nebyly tak hrozné jak se zdály. 

 

Tímto vám předáváme naše maturitní břemeno a přehazujeme na vás veškerou 

odpovědnost. Doufáme, že ho přijmete s úctou a hrdostí a předáte ho budoucím 

studentům čtvrtých ročníků a společně tak začneme novou tradici. 

Pasujeme vás na maturanty! 


