NAŠI MATURANTI

ako sa nezblázniť zo stužkovej
... stručný návod na prežitie ...

POZNÁMKY O TOM, ČO JE
STUŽKOVÁ, KEDY VZNIKLA A
PODOBNE VYNECHÁME, LEBO
POVEDZME SI ÚPRIMNE, DNEŠNÚ
GENERÁCIU TO URČITE NEBUDE
ZAUJÍMAŤ. RADŠEJ VÁM NAPÍŠEM
PÁR TIPOV (A VLASTNÝCH
SKÚSENOSTÍ), AKO SI PORADIŤ S
PRÍPRAVAMI NA STUŽKOVÚ.
V PRVOM RADE SI Z TRIEDY
VYBERTE ŠTYRI - PÄŤ FAKT
SPOĽAHLIVÝCH ĽUDÍ, KTORÍ
BUDÚ VYBAVOVAŤ VŠETKO
OKOLO STUŽKOVEJ. ČO SA TÝKA
ZVYŠKU TRIEDY, NEMYSLITE SI, ŽE
TÍ VYVOLENÍ BUDÚ VYBAVOVAŤ
A VY NEPOHNETE ANI PRSTOM,
NIE, TAKTO TO NEFUNGUJE
- JE TO NEVĎAČNOSŤ VOČI
SPOLUŽIAKOM. TAKŽE, STUŽKOVÁ
JE VÝSLEDOK CELEJ TRIEDY, NA
TO NEZABÚDAJTE. POĎME NA
JEDNOTLIVÉ BODY.
Výber sály, výzdoby, jedla
Vyberať sálu je najlepšie už v prvom
ročníku, najneskôr v druhom, aby
boli voľné termíny. Keď už budete mať vybratú sálu, je čas sa
dohodnúť na farbe výzdoby (neverili by ste, aké sú hádky kvôli takej
maličkosti) a na výbere jedla. Vyberajte tak, aby boli všetci spokojní,
samozrejme je možné si dať napr.
aj vegetariánske jedlo alebo bezlepkové. Hneď sa môžete aj dohodnúť,
či si budete na stoly dávať menovky
alebo nie.

Zasadací plán
Áno, aj kvôli tomuto sú hádky.
V každej triede sa nájde zopár
spolužiakov, ktorí sa navzájom
„nemusia“. Skúste ich dať všetkých k
jednému stolu a uvidíte ten cirkus a
bordel (fakt bez srandy). Takže zasadací podľa možnosti plánujte všetci
spoločne, aby ste boli spokojní. Tak,
ako si urobíte zasadací pre seba, tak
sa väčšinou necháva aj pre rodičov.
Program
V každej triede sa nájdu zaujímavé
ľudské bytosti. Rátajte s tým, že
minimálne traja - štyria spolužiaci
vám hneď na začiatku oznámia, že
v programe jednoducho nebudú
účinkovať, čo je dosť blbé, keďže
stužková je o celej triede. V každom
prípade, väčšia časť stužkovej je
založená práve na programe, čiže je
dobré, ak sa začnete vážne zaoberať
programom už v treťom ročníku,
samozrejme môžete aj skôr. Od
prvého ročníka sa medzi sebou už
ako tak poznáte, približne viete,
kto by sa do ktorej časti programu
hodil, zase na druhej strane je to o
slobodnej vôli každého jedinca. Čím
viac programu si prichystáte, tým
lepšie, avšak nemusí to byť trojhodinový program. Hlavne, aby sa hostia
zabávali (verte, že ak sa budú zabávať
rodičia, učitelia a stužkári, budete
mať super pocit). Program nenechávajte len na tých hlavných, ten
riešte spolu celá trieda. Starostlivo si
rozdeľte úlohy na jednotlivé scény,
prichystajte si oblečenie, kostýmy,
kulisy, prípadne
pomôcky. Ak
toto budete
mať nacvičené
na 100%, máte
vyhrané. Zvyšok
príprav na
stužkovú už
pôjde ľahučko.
Oznamká,
stužky, šerpy,
poháre,
pozvánky,
vankúšik, pergameny
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Dopredu si prichystajte zoznam
učiteľov, ktorých na 100% chcete
pozvať. Podľa toho si potom objednávajte počet pozvánok (pre istotu
vezmite do zásoby aspoň jednu dve pozvánky). Taktiež je fajn, ak sa
dohodnete či poháre chcete alebo
nie. Buď všetci alebo nikto; ak už sa
rozhodnete, že chcete, tak sa skúste
dohodnúť na jednom type pohára
(u nás mali z dvadsiatich deviatich
žiakov poháre jedenásti - vyzeralo
to hrozne, pretože sme mali až tri
typy pohárov, lebo sme sa nevedeli
zhodnúť na jednom type). Šerpy
sa dávajú robiť väčšinou pre triedneho profesora a riaditeľa školy,
ale samozrejme dá sa urobiť aj pre
zástupcu školy (ak vám na stužkovú
príde). Čo sa týka oznamok a stužiek,
odporúčam urobiť si jednoduchú
tabuľku, kde si napíšete do jedného
stĺpca mená spolužiakov, do druhého
počet oznamok u jednotlivých osôb,
do tretieho, aké meno chce daná
osoba na stužku a do posledného,
aké meno chce na tortičku. Tiež
sa dohodnite, či si vezmete jednu
stužku alebo si dáte urobiť po dve
pre každého. Niektoré internetové
stránky ponúkajú na výber aj farbu
vankúšikov - môžete ostať pri klasickej červenej, alebo môžete skúsiť
aj iné farby, napríklad my sme si
vybrali tmavomodrý. Ak si budete
vymýšľať básne na polnočný program, vymedzte si na to dosť času
a nenechávajte to na jedného. Čím
viac hláv sa spojí, tým kreatívnejšie
básne budete mať. Následné prepisovanie básní na pergameny by bolo
fajn nechať už len na jedného, aby to
bolo písané jedným typom písma.
Zákusky, tortičky, kvety
Správny výber cukrárne, ktorá vám
zabezpečí koláče, treba hľadať
v priebehu tretieho ročníka, aby
sa vám nestalo, že na váš dátum
stužkovej už bude všade obsadené.
Skúste hľadať najskôr medzi sebou
v triede, či nemá niekto kontakt na
známeho cukrára alebo v rodine - ak
áno, tak máte výhodu, lebo takto
vám väčšinou vedia urobiť aj zľavu
z výslednej sumy. S počtom koláčov

