
6 Kubove postrehy zo stužkových slávností Fonendoskop 

 

     Odporučil by som našim budúcim štvrtákom, aby sa 

venovali budúcej vlastnej stužkovej naozaj seriózne. Treba 

určite zachovať tradičné „povinné cviky", ale bolo by už 

vhodné prísť konečne s niečím novým, s nejakou netradičnou 

„voľnou jazdou", ktorá tu ešte nebola. Veď stužková je 

zároveň aj prierezom štyroch rokov života triedy v škole. Mali 

ste množstvo podujatí, kde ste mohli nafotiť stovky obrázkov, 

či už z bežného života triedy, z praxe v nemocnici, z koncertov, výletov, lyžiarskeho zájazdu, 

Kočap- u, zo športových podujatí, projektových stretnutí, prázdnin a milióna iných činností. 

Množstvo záberov je u kolegu Čopíka a na stránkach školy. Prístroj + plátno + dobre 

pripravený, humorný a trošku okorenený komentár = 

úspech ako hrom. 

Diskotanec s nejakou osvietenou myšlienkou pri voľbe 

úboru, alebo aerobik, ale seriózne nacvičený = úspech ako 

hrom. 

Odporučil by som mladším, ba i najmladším ročníkom 

zapisovať si „najskvelejšie výroky" svojich spolužiakov na 

hodinách- tie najväčšie „somariny", ktoré povedia a 

urobiť z toho šou na stužkovej = úspech ako hrom. 

     Stužková nie je na 100% len záležitosťou žiakov a 

rodičov. Je súčasne aj prezentáciou  triedneho učiteľa a pred zrakmi rodičov aj prezentáciou 

školy. Dajte si poradiť od triedneho, prípadne, predveďte takú malú predpremiéru pred 

triednym a opýtajte sa na jeho názor. Vyhnete sa zbytočným trápnym scénkam, kde ide len o 

to, aby sa spomenulo slovo šľapka, či k.....va. Rodičia klopia zrak, učitelia preglgajú naprázdno! 

Dohodnite si s džokejom časový limit na hudobné kolo, lebo keď hrá hudba 40- 45 minút 

tvrdé disko, na konci už tancujeme tanečný štýl „nočná mora pod lampou" a niektorí 

improvizujeme s technikou „epileptický záchvat“. Udržte si svojich stužkárov na uzde, pretože 

s pribúdajúcim časom majú niektorí pohľad zapadajúceho slnka alebo pozerajú na nás ako 

pedofil do kočíka. 

     Moje postrehy a rady vám predkladám nie preto, žeby som bol od 

vás múdrejší, ale som určite skúsenejší. Zo stužkovej budete mať 

kazetu alebo DVD- čko. A nebudete sa v tom musieť hrabať ako stará 

baba v kokse, aby ste našli niečo, čo sa vám páčilo. Vaše víťazstvo, ale 

i naše, bude v tom, že sa vám bude páčiť všetko. 

P.S.: Účasť na stužkovej nie je povinná. Vyjadruje však vzťah žiaka ku 

škole, spolužiakom aj učiteľom. Preto ak je táto škola pre vás len 

trápením, nepríjemným trávením voľného času medzi vašimi 

mimoškolskými povinnosťami a spolužiaci sú len banda, na ktorú sa môžete kedykoľvek vy......, 

nie ste na tej správnej škole. 

Peter KUBO Kubík 


