Noc v škole
Na prelome apríla a mája sa študenti prímy B rozhodli využiť voľný prvomájový deň.
Uprostred týždňa si v škole užili spoločnú noc plnú zaujímavých aktivít a veselých zážitkov.
Študenti sa začali zbiehať vo vestibule školy podvečer, okolo pol šiestej. Niektorí prišli
naľahko s karimatkou, spacákom a malým ruksakom s najnutnejšími hygienickými potrebami
a náhradným oblečením. Iní, sprevádzaní rodičmi, si priniesli výbavu hodnú zariadenia novej
detskej izby: nafukovacie postele, vankúše, prikrývky, plyšové hračky, reproduktory, lopty,
spoločenské hry a, samozrejme, kopec „zdravého“ vysoko kalorického jedla.
Keďže prestalo pršať, všetci plní energie vybehli na multifunkčné ihrisko, kde sa športovo
vyžili pri futbale, volejbale aj vybíjanej. Pár minút po pol ôsmej dorazila večera. Voňavé teplé
pizze všetkým veľmi chutili a chvíľu sa zdalo, že sa napchali tak veľmi, že odpadnú do
pripravených ležovísk a bude pokoj. To bola len chvíľková ilúzia, lebo o štvrť hodinku začala
prvá z nočných aktivít – schovávačka. V tmavých chodbách školy sa našlo veľa vhodných
zákutí, kde sa mohli ukryť, aj strašiť sa navzájom. A tak sa schovávačka plynule zmenila na
strašidelný zámok. Viete, ako nádherne sa ozýva výskot na chodbách nočnej školy? Energia
primánov bola nevyčerpateľná. Po schovávačke absolvovali diskotéku, vankúšovú vojnu aj
pokus o spoločné pozeranie filmu, ktorý trošku nevyšiel. To im vôbec nevadilo, lebo prišiel
čas na čerstvo pripravené pukance a na spoločenské hry, ktoré už absolvovali v sede alebo
v ľahu, ale jazyky neoddychovali ani chvíľku. A keďže chcel rozprávať úplne každý, ticho sa
do priestorov školy začalo vkrádať až okolo pol štvrtej nad ránom. Dobitie bateriek našim
primánom trvalo menej ako nabitie vybitého mobilného telefónu. O pol piatej už prvé slečny
absolvovali rannú hygienu. O šiestej už boli opäť všetci na nohách a pochutnávali si na
croissantových raňajkách s ovocným čajom. Prišla najťažšia a menej atraktívna časť tohto
nočného príbehu, upratovanie a balenie. Naši akční primáni aj túto časť zvládli, a tak po pol
deviatej postupne opúšťali školu a dozor konajúce pani profesorky.
Ak by ste si náhodou mysleli, že išli domov spať, tak ste na veľkom omyle. Mnohých čakali
športové súťaže či tréningy, na ktorých dostali poriadne zabrať. Naši najmladší študenti sú
skrátka nezničiteľní a my veríme, že na spoločne strávené nočné chvíle budú ešte dlho
spomínať.

