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1/ Co se Ti vybaví, když se řekne G KM,
2/ Na koho nejvíce vzpomínáš ze studentských dob ?
3/ Měla jsi nějaký přestupek proti školnímu řádu / lumpárničku / ? Nemusíš uvádět tu
dlouhou řadu …
4/ Co bys vzkázala dnešním studentům ?

1) Vybaví se mi mládí a pohodová doba studia bez větších problémů, v celku přátelské
ovzduší mezi námi studenty i námi a vyučujícími. Také „přívětivé kouzlo“ budovy
gymnázia, které na mne působilo od počátku a stále přetrvává, když školu navštívím.
2) Vzpomínám na spolužáky a na naši oblíbenou třídní PhDr. R. Černou,
nezapomenutelnou profesorku fyziky Mgr. V. Benovou a také Mgr. M. Šulcovou,
která mne naučila matematiku tak, že mne bavila. Ale můj život ovlivnil učitel
dějepisu Mgr. J. Mikeš. V jeho podání byly dějiny velkým dobrodružství, plným
zajímavostí i záhad. Naučil nás poslouchat a dělat si poznámky, vyhledávat
informace a zaujal nás tak, že jsme se soustředili celou vyučovací hodinu, zkoušení
nebyl stres a už vůbec jsme nepsali písemky...Dodnes si mnohé z jeho hodin pamatuji
a ještě dlouho jsem při studiu historie čerpala ze znalostí, získaných na kroměřížském
gymnáziu…
3) Myslím, že jsme byli dobrá třída, která měla jak úspěšné chvíle, tak i průšvihy. Jeden
si ale vždy vybavím, protože pak museli rodiče do školy. A co se stalo – místo toho,
abychom spěchali do vyučování po povinné návštěvě zubaře (sídlil v budově
nynějšího arcibiskupského gymnázia), zamířili jsme do kostela sv. Mořice. Naším
cílem bylo „přežít“ neoblíbenou hodinu v poklidu kostela. Zapomněli jsme, že jsme
poslední skupina (konec abecedy) a ostatní přišli mnohem dříve než my…..Vše
skončilo bez důtky, snížené známky z chování, ale v paměti mi tato příhoda zůstala
dodnes.
4) Vzkázala bych, aby si užívali každý školní den a že čas prověřil pravdivost slov,
kterým jsme nechtěli věřit, ale… že už nikdy nebudeme mít tolik volného času, jako
ve škole, že nic v životě nejde zopakovat nebo opravit tak lehce jako známky či
zkoušky ve škole, že nikdy už nebudeme tak svobodní a volní jako ve studentských
časech….

