DEN MATEK
Matka, máma, maminka… Nejbližší člověk, kterého máme, aniž si to
někdy uvědomujeme. Matka je ta, která nám dala život, to nejcennější, co
máme. Naučila nás první slovíčka, doprovázela nás u našich prvních krůčků.
Naučila nás vnímat svět kolem sebe.
Vodila nás do školky a slavnostně nás doprovázela i v náš slavný první
školní den. Pomáhala nám s přípravou na vyučování, bedlivě sledovala naši
školní práci a spolu s námi se radovala ze všech úspěchů. Snažila se vyplňovat
náš volný čas příjemnými okamžiky.
Školní léta se pomalu naplnila a na obzoru se začal objevovat opravdový
život. Teď bylo třeba vzít rozum do hrsti a naplánovat si svoji další cestu. Na
jakou profesi se připravit? Kdo nám s tím pomůže? Naše maminka.
Nastalo období osamostatňování, kdy jsme si mysleli, že už svoji matku
nepotřebujeme. Ale to byla velká mýlka! Viděli jsme svět svýma vlastníma
očima a neuvědomovali si, že nám naše maminka stojí za zády a starostlivě a
nezištně dál pomáhá. Dospěli jsme a konečně jsme pochopili, že ona měla
vždycky pravdu.
Přes všechnu lásku, kterou nám maminka věnovala, a které si nesmírně
vážíme, přijde jednou doba, kdy vylétneme z rodného hnízda, s maminkou se
rozloučíme a půjdeme vlastní cestou, cestou života. Maminko, díky!
Tato slova se stala průvodcem při oslavě Dne matek na naší škole, která
se uskutečnila 10. 5. odpoledne. Mezi jednotlivými pasážemi zazpívali žáci a
žákyně 2. stupně za kytarového doprovodu ilustrační písně Večerníček, Okoř,
Hlídač krav, Blues folsomské věznice a Rodné údolí.
V předcházejícím pásmu vystoupily děti z 1. stupně a speciální třídy
s krásnými básničkami a písničkami pro svoje maminky, kterých se v naší malé
tělocvičně sešlo opravdu hojné množství. Byla na nich vidět hrdost na své
ratolesti, které jim svým uměním udělaly viditelnou radost. V závěru 1. části
vystoupení byla odehrána za bedlivého dozoru vychovatelky školní družiny i
vtipná pohádka o nezbedném kotěti. I její děj byl vyjádřen zpěvem za hudebního
klávesového doprovodu.
Na závěr vystoupili mladší i starší žáci a žákyně společně. Přišla řada na
country taneček při zpěvu známé písně Zlatokop Tom. Stejně jako po skončení
předchozích vystoupení následoval i nyní zasloužený aplaus přítomných.
Ale to pravé vyvrcholení celého vystoupení mělo teprve přijít na řadu.
Rodičům bylo nabídnuto chutné občerstvení a osvěžení. Po krátké přestávce se

dočkali. Na scéně se objevil sultán s fakírem a po chvilce i 2 břišní tanečnice a
začal pravý taneční rej. Toto vystoupení se stane trumfem naší školy na
akademiích ostatních 2 blatenských základních škol, kam jsme pravidelně zváni
jako hosté. Všichni přihlížející se nechali vtáhnout do děje a v některých
okamžicích snad ani nedýchali. Srdečný potlesk vyjadřoval obdiv k právě
skončenému číslu. A nebylo se co divit, když byl vyžádán přídavek a taneční
vystoupení se opakovalo.
Děti měly pro své maminky díky paní ředitelce vkusný dárek i krásnou
květinu. Teď přišel ten nejvhodnější okamžik na jejich předávání. Nikdo se
nedivil, když se na mnoha tvářích objevily slzy dojetí. Nikdo jistě nelitoval, že si
tento den prodloužil svoji přítomnost v budově školy. Dospělí i jejich děti
prožívali v daný okamžik chvíle společného štěstí a ještě chvíli trvalo, než se
odebrali do svých domovů.
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