
Naše gymnázium slaví Den studentstva po svém… 
 

K výročí 17. listopadu se na třebovském gymnáziu konala další z mnoha již tradičních akcí. Tentokrát se 

jednalo o Gaudeamus, který se letos „odehrál“ v pátek 14. listopadu. Nejedná se o burzu škol (jako je tomu 

například v Brně), ale o volejbalový turnaj všech tříd v maskách. Každoročně si žáci zvolí téma, které každá 

třída pojme svým vlastním jedinečným způsobem. Co si já pamatuji, převlékali jsme se např. za pohádkové 

či filmové postavy. Tento rok byla ovšem námětem celého klání povolání. 

Tentokrát jsme tedy nepotkávali na chodbách školy naše spolužáky, ale letušky, klauny, dělníky, baletky, 

mimy, plavčíky, kominíky i vojáky. Tradici ovšem nedodržují jen žáci. S každým týmem hraje i jeden učitel, 

taktéž „navlečený“ (leckdy nedobrovolně) do příslušného kostýmu, zpravidla vymyšleného jeho spoluhráči. 

Na vysvětlenou... Tento počin je někdy brán jako taková malá satisfakce za léta testů, zkoušení a domácích 

úkolů. 

Ačkoli je volejbal sport, ve kterém musí být jak vítězů, tak poražených, považujeme tuto akci spíše za zábavu 

a přiznávám i za malý odpočinek od studia. Jako každý rok i letos byly týmy rozděleny do dvou skupin, kde 

hrál „každý s každým“ jeden set do patnácti bodů. Z každé skupiny pak postoupily týmy dva, které spolu 

poté soutěžily o nejvyšší příčky. Letos už počtvrté zvítězila třída 4.C, která se převlékla za vojáky. Druzí pak 

byli plavčíci z 1. C a bronzovou medaili dostaly baletky z 5.A. Ohodnocena však musí být i kreativita a nápad! 

A právě proto byla oceněna i třída s nejlepším kostýmem – odměnu oprávněně získala 7.A se svými 

veselými klauny. Za úspěch ovšem nezískáte jen diplom. Čekali byste snad navíc pár sušenek, čokoládu 

nebo bonboniéru? Ale ne! Kdepak! Gymnázium na svých studentech nikdy nešetřilo. Každý dostal 

nefalšovaný krémový čokoládový dort s marcipánem! A nejen kvůli němu, ale i kvůli dobré náladě, kterou 

sport přináší, se nám každý rok vyplatí padat, odbíjet i smečovat. 

 
Dominika Kubištová, 8.A 

 



   



     



    

 

 

 

    

 


