
Školní akademie 2018 

Je středa 20. června a do konce školního roku zbývá jen týden.  V kulturním domě v Lubenci je 

narváno k prasknutí a dle počtu lidí, potlesku a emocí můžeme soudit, že se koná nejúspěšnější akce 

roku v tomto sále.  

Žáci devátého ročníku určili téma letošní akademie. Tím byla „cesta“. Úkolem každé třídy bylo 

připravit vlastní pojetí „cesty“ a představit ho ostatním. Deváťáků se toto téma samozřejmě dotýká 

nejvíce, stojí totiž právě na jedné z nejdůležitějších křižovatek jejich životní cesty. Devět let se 

setkávali a trávili čas v úzkém kolektivu třídy, kde se formovaly jejich názory, znalosti, zkušenosti a 

celkově jejich osobnosti. Jejich základní vzdělání končí a oni se musí rozejít. Na své cestě už půjdou 

jiným směrem a každý zvlášť.  

Zahájení proběhlo v zatemněném sále, protože prvním představením byla stínohra devátého 

ročníku. Dalo by se říci, že příběhem byla cesta života. Úroveň zpracování stínohry byla ohromující, 

laťka byla nastavena hodně vysoko hned od začátku.  

Holky a kluci z devítky si akademii užívali. Rozhodli se ji celou protančit. Mezi jednotlivými 

vystoupeními tříd předvedli ruského kozáčka, sambu z Brazílie, irské tance nebo americký country 

taneček. Nebáli si udělat legraci sami ze sebe, a tak taneček australských domorodců, při kterém 

někteří nechali schválně rozvlnit i kila navíc, sklidil bouřlivý potlesk.   

Roztomilí prvňáčci představili pohádku O neposlušných kůzlátkách. Cesta druháků byla na Okoř a 

následně přítomné dojali společným přednesem Cestičky k domovu od Karla Václava Raise. Třeťáci 

byli nejlepší, na tom se shodli snad všichni. Pod vedením Mgr. Dagmar Halámkové nacvičili výpravnou 

show, při které nás vzali letadlem k moři.  Letušky a pilot měli uniformy propracované do detailu a 

letadlo bylo obří! Když letělo nad mraky, tak jsme si všichni vzpomněli, jak jsme let prožívali jako děti, 

jak je letadlo a létání úžasná a krásná záležitost. Po přistání nám potápěči, kluci z třetí třídy, svým 

tancem dovezli přímořskou pohodovou letní atmosféru. Holčičky ohromovaly kluky, ale i nás všechny 

dováděním s barevnými, nádhernými, medúzovými paraplíčky. Nakonec radovánky u moře propukly 

v rozradostněný tanec vítající LÉTO 2018. Těžko se popisuje, jakou atmosféru se třeťákům podařilo 

vykouzlit, lidé nadšeně tleskali v průběhu celého představení, sál byl plný dojatých a šťastných 

rodičů… A pokud jste se rozhlédli ještě víc, viděli jste samé uslzené oči. 

A co jste mohli vidět dále? Čtvrťáci nás vzali na Nový Zéland, s páťáky jsme jeli autobusem po 

Evropě. Podšálky nechyběly. Šestý a sedmý ročník svedl v Kauflandu bitvu o máslo. Osmáci přišli s 

televizním zpravodajstvím. V něm jsme na projekčním plátně viděli soutěž v pojídání knedlíků ve 

školní jídelně, výlov jesetera Kohouta z místního rybníka anebo návštěvu Karla Gotta ve Včelíně.  

Nakonec byla zveřejněna reportáž o pokusu z hodiny chemie, po kterém shořela celá Masarykova 

škola v Lubenci. 

A nakonec přišla slavnostní chvíle, kdy ředitelka školy, Ing. Mgr. Klimentová, ostužkovala 

deváťáky. A to byla asi poslední chvíle, kdy jsme je mohli vidět pohromadě na veřejnosti. Nezbývá než 

jim popřát hodně štěstí na jejich cestě.  

 

 



 

 

 



 

 

 

   

 


