
6 | fonendoskop jeseň -zima 2010

IMATRIKULÁCIA
Prijímanie prvákov do cechu zdravoťákov sa 
konalo sa 19.októbra. Od prvého septembra to 
utieklo veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a bolo 
to tu. Na začiatku sme sa aj báli, (no veď kto by 
sa nebál), lebo sme nevedeli čo nás čaká. Ale 
neskôr sme sa už všetci zabávali na disciplínach, 
ktoré nám pripravili tretiaci. No, až kým sme tie 
disciplíny nemuseli plniť. No, aj tie plienky si 
mohli odpustiť, ale musím povedať že to vyz-
eralo celkom komicky. No, Ok. Vrátim sa k tým 
disciplínam. Ako napríklad obkresľovanie, tanec,  
spievanie, kŕmenie, hľadanie mincí v múke, hon 
za stoličkami, jedenie nie príliš chutných jedál, 
a nakoniec čierna listina a to bolo umývanie 
zubov “veľmi, ale veľmi chutnou” pastou. Najviac 
sa nám asi páčilo to kŕmenie. To nemalo chybu.
Dvaja ľudia mali zaviazané oči a museli sa kŕmiť 
jogurtom. Tie ksichty, čo tam rúcali, tak sme 
sa tam  rehotali. Dobre bolo asi aj to hľadanie 
mincí v múke, pokiaľ máte radi múku ako jedlo. 

MÁRIA ANTOINETTA
     Moje pocity z divadla Jonáša Záborského boli 
úplné super. Hneď od začiatku ako sme tam vošli, 
posadali sme sa a čakali čo sa bude diať. Neve-
deli sme nič bližšie, len to, že to bude o Marii 
Antoinette. Muzikál bol super. Maria Antoinetta 
bola francúzska kráľovná aj so svojím manželom 
Ľudovítom XVI. Maria Antoinetta si nevážila, že 
bola kráľovná a mala slúžiť ľuďom hlavne chu-
dobným a roľníkom. Kým ona rozhadzovala pe-
niaze, chudobým už zomierali deti, lebo nemali 
čo jesť. Táto situácia viedla až k revolúcii. Ľudovít 
XVI. a Maria Antoinetta boli nakoniec popravení. 
Muzikál sa nám páčil a tešíme sa na ďalší.

anonym

Ale dalo sa to prežiť. Nebolo to až také zlé, 
pokiaľ ste neboli na čiernej listine, to už nebolo 
také príjemné. Keď som počula s čím si museli 
umývať zuby, tak mi prišlo zle. Pasta urobená z 
majonézy cesnaku a maku, som myslela že … 
Radšej sa nevyjadrujem. Ale všetci sme to prežili 
v zdraví a bez psychickej ujmy. Ale asi najlepšia 
bola diskotéka nakoniec. Aspoň niečo na čom sa 
mohli zabaviť aj prváci bez toho, aby boli zahan-
bení. Bol to nezabudnuteľný zážitok . V slabších 
chvíľach mi vždy vylepší náladu. Dúfam, že tých  
zážitkov na škole bude ešte viac. 

andrea

ČO DôLEžITé SA UDIALO


