
Ako kaž dý rok, tak aj tento sa na naš om gymnáziu uskutoč nila tradič ná prijímacia slávnosť
prvákov, č iž e imatrikulácia. Tento krát sme sa preniesli do č arovného sveta Harryho Pottera.
Tento nápad vznikol v naš ich hlavách, hlavách tretiakov, hneď potom, ako nám pani profesorka
triedna pripomenula, ž e je č as zač ať sa pripravovať na imatrikuláciu.

Keď sme sa vš etci zhodli na téme, zač ali sme vymýš ľ ať disciplíny, ktoré by naš i mladš í
kolegovia mohli zvládnuť . Vznikol vš ak problém - naš e myš lienky sa krútili iba okolo toho, aké
hnusné veci by mohli prváci ochutnať . Keď ž e sme sa o nich báli a nechceli sme, aby mali
ž alúdoč né problémy :D, tieto disciplíny sme postupne zredukovali. Zaradili sme viac
„ pohybových aktivít“ , ako napríklad metlobal, č i tanec na novinách. Postupne sme vymýš ľ ali
kulisy a naš e š ikovné dievč atá dali dokopy sľ ubnú výzdobu. Naš li sme medzi sebou aj dvoch
vtipných a výreč ných moderátorov (Tomáš a a Jakuba), ktorí pobavili celú š kolu. Blíž il sa „ deň
D“ a my sme tŕ pli, ako dopadne prvá š kolská akcia v naš ej réž ií.

V tento deň sa naš e gymnázium premenilo na č arodejnícku š kolu Gymfort a na prvom
poschodí sa objavila zázrač ná stena zo stanoviš tia 9 ¾. Vš etko bolo pripravené a prijímacia
slávnosť sa mohla zač ať . Naš e obavy sa vyparili hneď po prvej disciplíne. Zabávali sme so
spolu s publikom a úč inkujúcimi. Prváci ukázali svoje statoč né duš e a tiež , ž e sa nič oho neboja,
č ím potvrdili, ž e môž u naplno zač ať š tudovať na Gymforte.

Po skonč ení tejto show, sme si vyslúž ili pochvalu od naš ej pani profesorky triednej, č o nás
veľ mi poteš ilo. S radosť ou v duš i sme odchádzali zo š koly na jesenné prázdniny.

Anita Cmariková 3. A


