
Slovo imatrikulácia pochádza z latinského slova

„ In-Matricula“ č o v preklade do slovenč iny znamená zápis do

zoznamu. Zväč š a ide o úradný zoznam. Najč astejš ie sa vš ak

použ íva pre slávnostné prijatie š tudenta do prvého roč níka, č i

už na základnej, strednej č i dokonca na vysokej š kole.

Imatrikuláciou, sľ ubom a prevzatím imatrikulač ného listu sa

š tudenti stávajú pravými š tudentmi danej š koly. Na

imatrikulácií sa zúč astň ujú š tudenti š koly, uč itelia prípadne

profesori, vedenie š koly, iní zamestnanci š koly a, samozrejme,

imatrikulovaní ž iaci- prváci.

Na naš ej š kole sa imatrikulácia uskutoč nila v piatok 26.10.2018

po 3.vyuč ovacej hodine. Samozrejme, priestor, kde sa

imatrikulácia konala, sme si my- ž iaci 3.A ako organizátori

akcie pripravili vopred. Po skonč ení 2. vyuč ovacej hodiny sme

si odchytili prvákov, ktorých sme obliekli podľ a naš ej témy do

ž ltých jednorazových taš iek a opásali sme ich ž ltým vrecom do

koš a. Na hlavy sme im dali vopred pripravené „ oč i,“ ktoré boli

vyrobené z toaletných roliek, zlepené a aby drž ali na hlave, boli

spojené gumič kou. Struč ne sme ich oboznámili s programom a

boli sme pripravení zač ať už naostro.

Téma tohtoroč nej imatrikulácie bola „ MIMONI.“ Zač ali sme

celý imatrikulač ný ceremoniál tak rozprávkovo. Spoluž iač ka

Gabika sedela na kresle a z veľ kej rozprávkovej knihy č ítala

príbeh o mimoň och a o zmysle ich ž ivota. Bolo to prirovnanie

rozhodnutia a odhodlania naš ich prvákov o výbere š koly. Ď alej

č ítala mená prvákov, ktorí postupne vychádzali zo š atne v

prestrojení a s vankúš om v ruke, na ktorý si následne sadli. Po

poslednom „ prváckom mimoň ovi“ sme zač ali s programom.

Pokrač ovanie na ď alš ej strane...


