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MATURANTSKI PLES

Ustvarjamo spomine
Energija, napetost 
in visoka pričako-
vanja. Za nami je 
nepozaben večer, za 
nami je 17. februar 
2017, dan, ki si ga 
bomo maturantje 
Šolskega centra 
Rogaška Slatina za 
vedno zapomnili.
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Eden izmed zadnjih sprošče-
nih večerov četrtih letnikov, a 
večer, ki ga mora zares doži-
veti vsak maturant. Za en dan 
smo od sebe tako odmaknili 
vse skrbi in se osredotočili na 
nas in naše bližnje. Vprašanja 
o prihodnosti »Kje nadaljevati 
svojo šolsko pot? Kako se bom 
odrezal na maturi?« so bila za 
ta večer pozabljena, živeli smo 
namreč le za sedanjost, le za ta 
trenutek.

Večmesečne priprave so se 

sedaj odvijale na odru. Biti 
samozavesten in prepričan v 
to, kar predstavljaš pred vse-
mi gosti, potrebuje kar nekaj 
priprav in poguma. A tega nam 
ta dan ni primanjkovalo. Pol-
ni energije in dobre volje smo 
pričakovali otvoritveno točko. 
Lucijan Tramšek je večer pri-
čel z igro na cimbale, nato pa 
smo na oder stopili še ostali. 
Žarometi, kamere ter oči vseh 
gostov so bile usmerjene v nas. 
Zares smo bili zvezde večera. 

Da ne bi ta dan samo plesali, 
smo zapeli himno Gaudeamus, 
prisluhnili besedam gospe 
ravnateljice mag. Dubravke 
Berc Prah ter gospoda župana 
mag. Branka Kidriča, večer 
pa smo zaznamovali tudi z 
zahvalami, ki smo jih izrekli 
vsem, ki so nam ta dan stali ob 
strani – našim razredničarkam, 
profesorjem in staršem. Brez 
pomoči naših razredničark, ki 
so nam skozi priprave bile v 
veliko pomoč in podporo, ta 
dan namreč ne bi mogli tako 
pogumno stati pred našimi 
gosti. Dobre želje za prihodnost. 
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Vprašanja o 
prihodnosti »Kje 

nadaljevati svojo šolsko 
pot? Kako se bom odrezal 
na maturi?« so bila za ta 

večer pozabljena, živeli smo 
namreč le za sedanjost, 

le za ta trenutek.
Maturanti in profesorji ŠCRS. 

Komaj čakali na ples
A za uvodnim delom so nas 

naše pete že pošteno srbele in 
želeli smo si le plesati. Naša 
želja se je uresničila, saj se je 
v naslednjih trenutkih že pričel 
plesni del programa, ki smo ga 
otvorili z znamenito četvorko, 
kasneje pa smo zaplesali še vse 
od tanga pa do swinga. Da je 
vse potekalo brezhibno, smo 
morali priprave na ta večer 
začeti že kar nekaj mesecev 
pred samim plesom. Enkrat 
na teden smo se tako družili z 
našim plesnim učiteljem Mar-
kom Vlahom, ki je poskrbel, 
da je ples zlezel pod kožo še 
največjemu neplesalcu. 

In splačalo se je, energija na 
plesišču je pritegnila tudi na-
še starše, profesorje in ostale 
goste, da so se nam pridružili. 
Ob igranju glasbene skupine 
Karneval smo plesišče polnili 
vse do jutranjih ur. Maturantski 
ples je tako minil kot bi mignil 
in nov spomin je bil ustvarjen. 
Imeli smo se čudovito, zares 
nepozabno. Skupinski ples, ki so se ga učili kar nekaj časa.


