Slavnostní pasování do stavu deváťákovského – 25. 6. 2021
V pátek 25. června byli žáci osmé třídy slavnostně pasováni mečem v rukou Nicolase,
žáka současné devítky, do stavu „deváťákovského“. Akce se z důvodu nepřízně počasí konala
v tělocvičně. Zároveň se celá devítka loučila s mirovickou školkou a základkou. Děkovali
vyučujícím a dalším zaměstnancům. Nechybělo ani poděkování za spolupráci mezi devítkou a
první třídou.
Od září se pasovaná osmička stane na škole nejstarším ročníkem. Tato skutečnost je
tradičně spojena nejen s pomyslnými právy, ale především s milými povinnostmi. Budou
pořádat akce pro mladší spolužáky a připravovat se na ukončení školní docházky. V červnu i
oni budou pasovat své mladší spolužáky. Koloběh života je neúprosný.
Na pátek také žáci deváté třídy vyhlásili barevný den. Jednotlivé třídy si vylosovaly barvy
oblečení. Devítka využila svoji černou, osmička byla v bílém atd. Počítal se průměr kusů na
žáka. Nejpilnější byla pátá třída. Gratulujeme k vítězství.
„Pasování jsem si užil, byla to fajn akce. Škoda, že to můžu zažít v pozici hlavního
držitele meče jen jednou,“ říká Nicolas. „Ať si to v příštích letech užijí i další,“ dodává po
krátkém zamyšlení.
„Pasování se mi líbilo a moc nás všechny potěšilo, že na konec přišla i paní učitelka
Kotěšovská, dnes se jmenuje Rejlková. Bylo to sice nakonec ceremoniálu, ale vůbec to
nevadilo. Po skončení jsme společně vzpomínali na třetí a čtvrtou třídu. Neviděli jsme se přes
čtyři roky. Některé z nás nemohla poznat, na jiné si vzpomněla hned. Také nás potěšila
přítomnost paní vychovatelky Zárybnické. Její odpolední družiny byly pro nás moc zajímavé,“
hodnotí pasování v tělocvičně školy Julie. „Snad se nám povedlo i moderování. Měli jsme se
Štefanem trému,“ rychle doplňuje.
Ceremoniál pasování žáci devítky plánovali uskutečnit na školním hřišti, avšak noční
bouřky (na jižní Moravě spojené s ničivým tornádem) a ranní déšť účastníky zahnal dovnitř.
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