Maturita je prvním velkým krokem v životě mladého člověka. Tím, že jsme schopni se na čas vzdát
našich koníčků, nebo je alespoň omezit, že místo odpoledne stráveného u PC či televize strávíme s
filozofy 20. století, s Pythagorovou větou či na bojištích středověké Evropy dokazuje, že se z nás
stávají dospělí lidé schopní zodpovědně přistupovat k zadané práci, která nás zase posunuje o schod
blíže našim snům a novým životním zkušenostem.
Letos byla poprvé spuštěna nová verze maturity. Myslím, že právě toto nepřidalo už tak dost
stresovaným studentům. Naštěstí jsme se brzy začali v mezích možností nás a našich vyučujících
orientovat v systému státních maturit a dokázali jsme se jím propracovat až k ústním zkouškám.
Období před samotnými zkouškami nás, jako každoročně stovky jiných studentů, provázely
záchvaty pláče, hysterie, utěšování a následné uklidňování tím, že v září jsou učitelé odpočatí.
Když přišel den D, tak jsem zjistila, že předchozí zoufalství nebylo na místě. Za sebe musím říct, že
to prostředí a atmosféra, která byla na potítku a pak u samotného zkoušení na mě vůbec nepůsobila
stresově, ale naopak. Všechno to ze mě spadlo, cítila jsem podporu ze strany učitelů a ještě víc mi
pomáhalo, že se všichni usmívali. Angličtinu jsem už brala jen jako příjemné zpestření dne. Nikdy
by mě nenapadlo, že se budu u zkoušky smát.
Myslím, že my studenti jsme sice odvedli kus práce, ale poděkování z naší strany všem učitelům je
také na místě.
Teď nás všechny čeká týden, kdy budeme načerpávat síly do dalšího kola. Ze strany studentů to
bude několik hodin a několik dní zkoušek, ze strany učitelů, paní sekretářky a vedení školy to bude
období papírování a vyčerpávajících hodin práce. Proto přeji všem studentům i učitelům gymnázia
v Rájci-Jestřebí úspěšné zvládnutí poslední části maturity, pevné nervy a šťastné setkání při
předávání vysvědčení 20. června.
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