Vážený pán riaditeľ, drahá pani triedna profesorka, ctený pedagogický zbor
a milí spolužiaci!
Pred štyrmi rokmi sme tu stáli ako malí prváci a teraz o štyri roky neskôr tu
stojíme a lúčime sa s vami. Prešli sme si mnohými prekážkami, aby sme tu dnes
mohli stáť a osláviť v duchu a skromne ,že sme konečne absolventmi. Ako tu
teraz stojíme, uvedomujeme si ako sme prekročili jeden prah. Prah dospelosti.
Pred necelými štyrmi rokmi sme nastúpili na túto školu, prišli sme sem
nesmelí, každý iný a zároveň všetci rovnakí. Prišli sme sem objaviť niečo nové
a nájsť samých seba a správny smer našich životov. Verím ,že sa to aspoň
väčšine z nás podarilo. Taktiež si uvedomujeme ,že týmto nekončíme. Lebo tam
vonku za bránami školy nás čaká niečo veľké a zatiaľ neznáme. A to je život
samotný bez ochranných krídiel našich rodičov a profesorov.
Milí profesori, videli ste nás rásť, padať, usmievať sa a aj plakať. Celá tá naša
cesta bola často kľukatá, nejasná, ale nakoniec sme sa predsa len dopracovali
až sem. V mene nás všetkých sa chcem zo srdca poďakovať našej triednej
Katke. Aj vďaka nej tu teraz môžeme všetci stáť. Pamätám si na prvý deň, keď
k nám vošla do triedy s obrovským úsmevom. Vyžarovala z nej láska, múdrosť
a neha. Od toho momentu si nás zobrala pod svoje ochranné krídla a chránila si
nás ako svoje vlastné deti. Samozrejme, my sme jej to nikdy neuľahčovali. Veď
to by sme predsa neboli my. Ale aj tak nech sa dialo čokoľvek, vždy tu bola pre
nás, aby si nás vypočula a pomohla nám. A zato jej patrí od nás všetkých jedno
obrovské ĎAKUJEM.
Taktiež patrí jedno veľké ďakujem celému vedeniu školy. Za to ,že nás pripravili
na naše náročné povolanie, a taktiež ,že v ťažkých časoch pandémie tu teraz
môžeme všetci spolu stáť. A v neposlednom rade chcem poďakovať všetkým
učiteľom, ktorý mali tú trpezlivosť sa s nami pasovať už od začiatkov. Sme si
vedomí ,že sme tvrdý oriešok, ale snažili sme sa vždy, aj keď to tak možno
nevyzeralo. Naučili ste nás oveľa viac, než si myslíte a to hlavne pomáhať,
milovať a bojovať. Ďakujeme.

