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PRIJATIE DO CECHU ZDRAVOTNÍCKEHO,
ALEBO AKO SI TO TRETIACI UŽILI
Prešli sme tým všetci a neminulo to ani ich. Tretiaci sľúbili
nezabudnuteľný zážitok. To sú predsa slová do bitky, a tak sme si
to nemohli nechať ujsť.
Na úvod znela tradičná, a pritom stále jedinečná
„Sestrička z Kramárov.“ „Klasika!“ poviete si, ale v podaní 3.A
a 3.B bola fakt úžasná.
Pesnička dospievaná – cecha sa
môže začať. Ako vždy aj teraz začínala programom, ktorým mali
prváci
zabaviť
tretiakov. A tak sme
sa ich tesne pred začiatkom opýtali prvákov z Áčky: „Bojíte
sa?“ Odpoveď bola: „Niéééé!!!“ Druhá otázka: „Ako ste na tom
s programom?“ Odpoveď: „Nóó, už ho vieme.“ Rovnaké otázky
sme položili Béčkarom prvákom. Na otázku o strachu znela
odpoveď: „Nie...trošku...ÁÁÁ......“. No a čo ich program, na to
odpovedali: „Máme, a bude NAJkrajší!!!“
Program ako prví predviedli Áčkari. Bola to módna
prehliadka
s fakt
lukratívnymi
modelmi.
Chlapci
v podprsenkách , pančuchách a krátkych sukničkách boli fakt chutníííí (a postavy im mnohé baby mohli
len ticho závidieť ☺. Béčka si pripravila list pre rodičov so skutočne zaujímavým obsahom a krátku
scénku o rómskej rodinke.
Po programoch prvákov sa to všetko začalo. Prváci
obsiahli plienky a cumle a začali disciplíny:
1.disciplína:
Baby si ľahli na zem v puse mali keks
a chalani nad nimi robili kliky a keksík
pekne pusou z pusy vybrali a spapkali.
2.disciplína:
Napodobňovanie profesorov: 1. Kubík, 2.
teta Zdenka, 3. Škodyová, 4. Tomková
3.disciplína:
Piť z detskej fľaštičky a popritom vrtieť
zadočkami.
4.disciplína:
Baby sedeli oproti sebe so zaviazanými
očkami a navzájom sa kŕmili jogurtom –
a z prváčikov sme mali na chvíľu prasiatka.
5. disciplína: Šesť dievčat muselo v tanieri so soľou jazykom nájsť lentilky a následne ich spapkať.
A mám taký pocit, že im vôbec nechutili ☺
6. disciplína: Štyria chalani, štyri baby. Balóny na pánskych kolenách a baby na balónoch. Fakt
zaujímavý pohľad.
7. disciplína: Mňam, mňam, mňam – čerešničky v čokoláde, alebo vlastne čili papričky? ☺
Tým sa to však pre šesticu báb vôbec nekončilo, ešte museli predviesť ukážkovú
pantomímu na fakt kreatívne témy ako napr. kohút na sliepke, zdochnutý pes či radiátor.
8.disciplína:
Reklama na prezervatív
Baby odviedli do zákulisia a povedali im, že majú spraviť reklamu na kokteil. Takže
počúvať s akým nadšením a chúťkami o ňom rozprávajú bolo fakt zábavné.
9. disciplína: Prváčky si pekne zobrali nožík a cibuľku a .... plakali a plakali. Tretiačky im zatiaľ spravili
účes na romantický letný večer. A takto vyparádené si zaspievali...SI KOČKA...

