V Liberci 12. června 2014

Tisková zpráva
Budoucí prvňáčky přivítal sám
učitel národů Jan Ámos Komenský
Putovní bonsaj jako symbol pevnosti a stálosti dosaženého vzdělání si převzali v obřadní síni
liberecké radnice z rukou primátorky města Martiny Rosenbergové budoucí prvňáčci liberecké ZŠ
Doctrina. Na řádné žáky je pasoval sám učitel národů Jan Ámos Komenský.
Na důkaz toho, že důstojně vkročili do vzdělávacího systému jako průpravy pro život v dospělém
věku, byl každý z budoucích prvňáčků ověnčen bílou šerpou. Součástí slavnostního přivítání na škole
se ve středu 11. června v obřadní síni radnice jako u každé správné imatrikulace stal slib budoucích
žáčků, že se budou učit a chovat tak, aby šířili dobré jméno školy a dělali radost svým rodičům.
„Čeká vás hra, která na žádné škole nesmí chybět, hra, při níž poprvé zažijete pocit vítězství i pachuť
prohry. Ta vás však nesmí od dalšího úsilí odradit,“ promluvil k budoucím prvňáčkům učitel národů
Jan Ámos Komenský.
Hodně vytrvalosti popřála žákům i primátorka města Martina Rosenbergová. „Jednou budete sedět
na místech, kde dnes sedí deváťáci, kteří se nyní se základní školou loučí. Přeji vám hodně úspěchů, a
aby vás učení bavilo. Vybrali jste si skvělou školu, a bude záležet na každém z vás, jestli bude vynikat
v matematice, fyzice nebo jiném předmětu – tak, jak se to podařilo dětem před vámi,“ podotkla
primátorka.
Štafetu dvaadvaceti budoucím prvňáčkům předalo 24 deváťáků, s nimiž se vedení školy naopak
během obřadu na radnici naopak loučilo. Také deváťáci si oblékli bílé šerpy. K tomu si každý z nich
odnesl pamětní medaili, která jim bude připomínat léta, prožitá na ZŠ a MŠ Doctrina. Hodně zdaru
jim do dalšího studia na střední škole popřál vedle Jana Ámose Komenského a primátorky města také
ředitel školy Jiří Paclt.
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