NÁVOD AKO AKO SA ...
to príliš nepreháňajte, aby sa vám
ich veľmi veľa nezvýšilo. Stužkovú
si neviem predstaviť bez tortičiek
pre každého maturanta. Naša trieda
dala urobiť veľkú tortu aj pre triednu,
ktorá bola milo prekvapená. Nebola
však taká, ako naše malé tortičky,
ale úplne odlišná. Čo sa týka kvetov,
je dobré začať ich riešiť aspoň dva
mesiace pred stužkovou. Zistite si
presný počet učiteľov, ktorí prídu na
100% na stužkovú, počet mamiek
(nie každý žiak má mamku), dohodnite sa na type kvetov a podľa toho
objednajte finálny počet kvetov
(každý z menovaných má po jednom
kuse kvetu). Pre riaditeľa a triedneho profesora sa odporúča kytica.
Nemusí byť mohutná, stačí napr. päť
kvetov plus ozdoba.
DJ, kamera, fotograf
Toto treba tiež riešiť najlepšie už
v druhom/treťom ročníku, lebo
termíny sa rýchlo zapĺňajú. Kameramani ponúkajú väčšinou aj natáčanie
únosu triednej knihy za príplatok (je
fajn ho využiť - zasmejete sa, ako
kolektív sa zocelíte a najlepšie sú
pokazené scény). Fotografa by bolo
fajn mať rovnakého aj na fotenie na
oznamká aj na stužkovú, ale ak by
mal voľný len jeden termín, tak sa
nič nedeje. Buď ho zdvorilo odmietnite alebo ho vezmite a na stužkovú
si nájdite druhého.

Nuž, ako sa hovorí, po
vojne je každý generál,
takto to platí aj u mňa. Už
len stručne - dajte si pozor
na načasovanie, keď má
stužková začať o 17.00,
tak o takom čase nech aj
začne, keď sa z nejakého
dôvodu začiatok predĺži,
nezabudnite to ohlásiť
hosťom a ospravedlniť
sa, nenechávajte si medzi
jednotlivými časťami programu dlhé pauzy, všetko
si na generálke nacvičte,
aby to v deň D bolo na jednotku s hviezdičkou. Pridávam aj zopár fotografií
na ukážku a želám vám
všetkým, aby ste si svoju
stužkovú užili najlepšie,
ako sa len bude dať.
IVKA

Dar pre triedneho/triednu
Nie je povinný, ale je super, ak niečo
kúpite. Nemusí to byť nič veľké, stačí
maličkosť. Môže to byť hocičo, od
darčekových poukazov do kúpeľov,
cez pamätnú knihu až po šperk.
Ak viete, s kým váš triedny/triedna
vychádza super z učiteľov, tak sa
opýtajte daného učiteľa, či by vám
s výberom vhodného daru nepomohol, alebo aspoň nevyšpehoval
od triedneho, čo by chcel. Prípadne
môžete urobiť ako my darčekový
kôš, kde toho dáte viac.
Doklady
Dôležité je nechať si všetky bločky,
lístky, faktúry a zmluvy. Zapisujte si,
za čo ste kedy koľko platili, aby sa
nestalo, že vám budú chýbať peniaze, alebo sa môže stať, že niekto
z rodičov bude chcieť vidieť všetky
náklady spojené so stužkovou. Aj
keď budete kupovať len džbán alebo
sviečky k básničkám, aj z toho si
lístky odložte. Nikdy neviete, kedy to
budete potrebovať.
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