
Moderátori Marek a Tadeáš uviedli prvú disciplínu ako nevydarený lietajúci koberec, a tak úlohou naš ich

imatrikulovaných mimoň ov bolo sadnúť si na uterák a prejsť na ň om urč itý úsek, avš ak bez pomoci rúk.

Mysleli sme si, ž e sa potrápia viac. No ž iaľ , naš i prváci sú š ikovní. Keď ž e banány sú pre mimoň ov

najobľ úbenejš ou pochúť kou, aj my sme si pre naš ich mimoň ov prichystali druhú disciplínu ako test na ich

chuť ové poháriky a tak nejedli nič iné ako maš krty z banánov. Č i už to bolo banánové mlieko, keks alebo

banány v č okoláde, mimoni si bez pochýb pochutili. Po dlhom prejedaní sme sa chvíľ ku zapotili pri disciplíne

s názvom „ presypacie hodiny,“ hodiny tvorili zlepené fľ aš e a namiesto piesku vo fľ aš i boli ž uvač ky v tvare

gule. Úlohou mimoň ov bolo presypať č o najrýchlejš ie tieto ž uvač ky z jednej fľ aš e do druhej a eš te raz. Keď

som napísala, ž e chvíľ ku zapotili, myslela som naozaj iba chvíľ ku, prváci nám aj pri tejto disciplíne dokázali,

ž e sú naozaj š ikovní a hodní náš ho gymnázia. Poriadni mimoni by mali byť v perfektnej fyzickej kondícií, ale

samozrejme aj pľ úca by mali mať v poriadku. Aby naš i prváci nezaostávali s trénovaním pľ úc, mali sme pre

nich pripravené nenafúkané balóny a plastové poháre. Ich úlohou bolo nafúkať si balón a s objemom

nafúkaného balónu sfúknuť poháre zo stola. Naozaj niekomu robilo problém nafúkať aj balón. Keď sa v

súť až iach vystriedali vš etci mimoni, spravili sme aj disciplínu, kde boli zapojení vš etci, no rozdelení do

skupiniek. Úlohou jednotlivých skupiniek bolo z lega postavať zaujímavý výrobok, ktorý potom mali

odprezentovať . Tu sa ukázala vynaliezavosť a š ikovnosť naš ich prvákov, vôbec sme neč akali ich reakcie a

opisy ich výrobkov. Boli sme poteš ení, ž e ich náš program ako- tak zaujímal. Pred samotným aktom

pasovania, sme si eš te zatancovali. Tri ochotné spoluž iač ky sa postavili dopredu a nauč ili naš ich prvákov

jednoduché kroky, ktoré postupne pripájali, až nakoniec vš etci spolu tancovali.

A pristúpili sme k samotnému pasovaniu. Prváci opäť pristupovali po jednom podľ a abecedy k š tyrom

dievč atám, ktoré im slávnostne gratulovali a „ prijali“ ich do naš ej veľ kej gymnaziálnej rodiny. Na pamiatku

na tento slávnostný deň , kedy sa koneč ne zaradili medzi nás, dostali banány. Jeden klasický banán a ten druhý

vo forme imatrikulač nej listiny. Naš im prvákom, samozrejme, aj naď alej prajeme veľ a úspechov a krásnych

chvíľ na naš ej š kole.
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