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Tốt nghiệp trường phổ thông trung học Haupt- und
Oberschule

Nếu học sinh học trường phổ thông trung học - Hauptschule, thời gian học tập sẽ kết thúc
sau lớp chín . Nếu học trường trung học - Oberschule, học sinh sẽ học hết lớp 10 . Hoàn
thành việc học tập là tại trường phổ thông là một sự kiện lớn đối với thanh niên. Sự kiện này
được chuẩn bị kỹ càng trước khi năm học kết thúc . Ví dụ , sẽ ra Tờ báo tốt nghiệp, ngày cuối
cùng đến trường và liên hoan kết thúc học tập.

Tờ báo tốt nghiệp
Hầu hết các lớp và khóa học đều tự làm một Tờ báo tốt nghiệp ghi lại những kỷ niệm đẹp
thời học trò. Thường thường, tờ báo sẽ được thiết kế trình bày bởi một nhóm học sinh.
Nội dung trong Tờ báo tốt nghiệp?
• Một tấm ảnh tất cả học sinh trong lớp (trên trang tiêu đề).
• Một lý lịch học sinh (họ tên, ngày sinh, sở thích, môn học yêu thích, nguyện vọng nghề
nghiệp… ).
• Một tấm ảnh của học sinh.
• Kỷ niệm và giai thoại vui ( ví dụ các chuyến đi học ngoại khóa)
• Những câu nói hài hước thú vị mà giáo viên và học sinh đã nói.
Tờ báo tốt nghiệp là cái gì đó rất vui và hài hước. Đặc biệt khi mai ngày lớn tuổi và không còn
đi học nữa , sẽ rất thú vị khi xem lại tờ báo. Có nhiều lớp học mà sau 10 năm hội ngộ, cùng
nhau xem lại Tờ báo tốt nghiệp và nhớ lại kỷ niệm đẹp đẽ thời học trò.
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“Ngày đến trường cuối cùng“
Sau khi tất cả các kỳ thi kết thúc, học sinh sẽ vui mừng liên hoan " ngày đi học cuối cùng " . Ví
dụ, một số lớp chuẩn bị một chương trình nhỏ trong sân trường cho học sinh lớp dưới. Đôi
khi học sinh làm các trò đùa vui mà thầy cô giáo cùng tham gia vui vẻ.
Một số lớp làm áo thun đồng bộ cho ngày đi học cuối cùng đặc biệt này để tất cả học sinh
cùng mặc giống nhau. Trên áo thun, thường in một câu nói hài hước . Ví dụ, "Ai đã quay
ngược kim đồng hồ, đã muộn như thế rồi ư? " Câu nói như thể hiện thời gian đi học dường
trôi rất nhanh quá.

Liên hoan tốt nghiệp
Ở nước Đức sẽ có buổi liên hoan mừng tốt nghiệp cho học sinh ra trường. Trong ngày vui
này, thầy cô Hiệu trường phát biểu và chúc học sinh nhiều may mắn thành công trong tương
lai và phát Bằng tốt nghiệp.

Tất cả giáo viên cùng phụ huynh, ông bà và anh chị em của học sinh tham gia liên hoan mừng
tốt nghiệp.
Ngày này cũng là một sự kiện tuyệt vời cho học sinh tốt nghiệp . Họ mặc áo quần thật sang
trọng. Các cô gái diện váy đẹp và con trai mặc áo sơ mi trang trọng . Học sinh sẽ được nhà
trường tặng những món quà nhỏ hoặc bó hoa.
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