
Ocenění žáků 2017 

 

Jeden z posledních úkolů, které museli vaši třídní učitelé splnit, mnohým z nich zamotal hlavu. 

V některých případech je volba žáka či žákyně k ocenění jednoznačnou záležitostí, někdy je to ale 

velmi těžké rozhodnutí. My zde nyní přivítáme šest žáků, kteří byli vyvoleni, ale jsem si jistá, že 

ve všech třídách by se jistě našla spousta dalších a většina třídních učitelů si nalezla další 

způsoby, jak je ocenit. 

 

Můžeme považovat za náhodu, že oba ocenění žáci ze třídy IX. A mají příjmení začínající na 

písmenko Z. Náhodou ale určitě nebude, že je to právě slečna Izabela Zbořilová a  pan Jiří 

Zvoníček. 

Obě tyto významné osobnosti matematické třídy se nesmazatelně zapsaly do síně slávy školy 

Slovan, a to nejen svými významnými úspěchy.  

Izabela získává ocenění formou knižních poukázek od předmětové komise dějepisu za postup a 

účast v celostátním kole dějepisné olympiády, a my přidáváme poděkování za reprezentaci školy 

v celé řadě dalších soutěží.  

Jiří získává ocenění třídy a třídní učitelky za obětavost, vstřícnost, práci pro třídu a také za 

mnohonásobnou reprezentaci školy v celé řadě vědomostních, dovednostních i sportovních 

soutěží. Oběma děkujeme a blahopřejeme. 

 

Aby k nám dívka oceněná ve třídě IX. B nemusela sama, poprosíme žáka, který zde bude 

reprezentovat třídu IX.D, aby ji doprovodil na podium. Potlesk nyní patří slečně Simoně Miklíkové 

a panu Filipu Hrabalovi. 

Simona, i když by se na první pohled mohla jevit jako tichá a nenápadná dívka, nás mnohokrát 

přesvědčila o nezdolnosti a odhodlanosti. Ať už se to týkalo jejich výkonů při reprezentaci školy ve 

volejbale, nebo v rámci jejího druhého sportu – karate, v němž patří mezi nejlepší juniorky v České 

republice. Paní učitelka oceňuje její práci pro třídu, kde zvláště v poslední době plní nelehkou roli 

organizátora třídních akcí. 

Při volbě Filipa si paní učitelka třídní nechala poradit od jeho spolužáků, kteří o něm říkají, že je 

…cituji….šikovný, hodný, chytrý, pracovitý, společenský, kamarádský a spolehlivý, umí uklidnit 

třídu, dokáže bránit a chránit slabší a je spravedlivý. Je jasné, že je její oporou a zaslouží si ocenění 

za třídu IX.D.  

 

 Také zástupci třídy IX. C si při doprovodu na podium vystačí sami. Paní učitelka se ani při největší 

snaze nemohla rozhodnout, a proto sem zveme dva zástupce třídy: slečnu Vendulu Spáčilovou a 

pana Václava Dobeše. 

Vendula a Václav získávají ocenění za vynikající studijní výsledky, aktivní přístup k plnění školních i 

mimoškolních úkolů, spolehlivost, nadhled a kamarádské vystupování během celé školní docházky. 

Oběma přejeme, aby se jim i na střední škole dařilo držet tento vysoký standart. 

 

Nejen všem oceněným ještě jednou přeji hodně úspěchů a splnění všech velkých cílů, které si 

v životě budou dávat. 


