IMATRIKULÁCIA
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Cechovačka alebo
inak imatrikulácia.
Deň, ktorého sa
obávajú skoro
všetci prváci.
Ide o strápnenie
prvákov
tretiak-
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Že vraj
uvítanie. Bol
to deň plný
očakávania,
celý deň každý
hovoril o tom,
čo môže byť, čo by
robil radšej a čo by
vôbec nerobil. Niektorí natešení, iní zasa
nervózni. Najprv tento
deň začal obyčajne - škola,
hodiny, vyučovanie, atď. Potom to prišlo. Všetci prváci sme
sa stretli pred školou a pekne vo
dvojiciach za ručičky sme sa vydali k „pozemným stavbám“, kde nás
očakávali tretiaci. Na túto našu cechovačku sme si museli pripraviť trojminútový program a obliecť si nočné košele. Keď
sme sa všetci uvideli v nočných košeliach od
výmyslu sveta, začalo bláznovstvo. Všetci sme
sa smiali. Keď sme v týchto krásnych košieľkach
vstúpili dnu, tretiaci nás privítali potleskom, bolo
to čudné... Najprv nastali pokyny, uvítanie a potom
sme predviedli náš program. Išlo o Popolušku (Kiko),
dve škaredé sestry ( Miňo a Michal), dobrú vílu (Pali)
a najkrajšieho princa (Alexa). Myslím, že všetci sa
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na tom pobavili a bolo to celkom dobré vystúpenie.
Všetci sme sa nasmiali. Neskôr prišiel čas, kedy sme
si zasa všetci posadali a začalo „týranie“. Cechovačka
začala grimasami- išlo o to, že niektorí vyvolení mali
na tvári med a prilepené čokoládové mušličky, ktoré
museli pomocou grimasy zotriasť, čo bolo ukončené hlavou namočenou do múky. Ďalšia úloha
bola o luhovaní čaju, kedy mali vyvolení pripevnené čajové sáčky a bez pomoci rúk luhovať.
Túto úlohu schytal Alex. Vyzeralo to čudne
... Ďalšiu úlohu chytila Marianka a pár
ďalších vyvolených. Museli nájsť cukríky v múke a zjesť ich bez pomoci rúk.
Ďalšia bola ako kultúrna vložka, piati
vybratí spolužiaci museli zaspievať pieseň Zvonky štestí. Všetko
to bolo ukončené maskami jeden z dvojice mal zaviazané
oči a musel druhého namaľovať. Imatrikulácia bola
zábava, ale raz stačilo. V
závere sme recitovali
prísahu, pri ktorej
sme kľačali a prisahali pomoc tým,
ktorí ju budú
potrebovať
bez ohľadu
na to, aké
to pre
nás
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bude.
Celú
slávnosť
sme zavŕšili diskotékou.
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