
 

 

Dne 20. 3. 2015 se konal ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm 

maturitní ples naší školy. Představili se maturanti ze tříd ZI4A, ZI4B, PS4, ME4  

a PO4. K tanci hrála hudba Rivieras. Účast rodičů, příbuzných a přátel maturantů 

byla hojná. Tombola byla už tradičně bohatá a tak všichni odcházeli spokojeni, 

někteří až v brzkých ranních hodinách. 

A nyní několik postřehů našich maturantů: 

Dne 20.3 2015 pořádala naše škola maturitní ples. Vše vypuklo v 19 hodin 

seřazením maturujících tříd v sále Společenského  domu a průvodním slovem 

paní zástupkyně. Nyní přišel na řadu zpěv Gaudeamus, čili neoficiální studentské 

hymny. Všichni studenti byli odměněni mohutným potleskem všech přítomných 

učitelů, paní zástupkyně a zbývajících účastníků plesu. Následovalo představení 

jednotlivých tříd. K tomu máme několik výhrad. První třída, tedy ZI4B měla 

připravené video příliš dlouhé a nudně se táhlo, naopak naši třídu PS4 nikdo 

neslyšel kvůli technickým potížím s mikrofonem. Představení dalších tříd proběhlo 

už bez větších potíží a myslím, že všichni přítomní se nad míru bavili.  

K dobré atmosféře přispěla také hudební kulisa v podání kapely Rivieras  

a v restauraci Společenského domu hrála cimbálovka, aby si každý jednotlivec 

zavzpomínal na moravské písně.  

V průběhu večera jsme si mohli objednat večeři, ale také drink na některém ze tří 

barů. Celou akci zdokumentoval fotograf, který nám umožnil zvěčnit tento okamžik 

se svými nejbližšími. Z plesu jsme se rozcházeli okolo jedné hodiny ráno. 

                                                                                                              PS4 

 

Dne 20.3 2015 v 19.00 byl zahájen maturitní ples SŠIEŘ. Mnozí ze studentů se 

však objevili již hodinu předem. Studentky zde dávaly na obdiv své krásné plesové 

šaty, na které spořily již od prvního ročníku. I mnozí studenti dali přednost drahým 

oblekům a tak tento rok byla garderoba vskutku nad očekávání bohatá. Zahájení 

proběhlo se vší parádou a i každoroční zpěv studentské hymny Gaudeamus se 

studentům povedl. Následovala prezentace tříd, kdy se některé třídy představily  

i maturitním videem. V průběhu večera pokračoval volný program především  

s hudbou kapely Rivieras a několika tanci taneční školy Linie z Valašského 

Meziříčí. Přestože ceny restaurace a baru nebyly zcela příznivé, odcházela 

většina studentů pozdě večer ve velmi dobré náladě. 

                                                                                                              ZI4B 

 


