Najlepšia stužková
Heja hou, „najlepšia stužková za posledných 10 rokov.” A to nie, že som si vymyslel ja, ale
takúto poctu sme dostali od samotného pána riaditeľa osobne, a to je čo povedať. Už pred
stužkovou nám vraveli, že máme predpoklady na dobrú stužkovú. Problém bol v tom, že naša
stužková nebola dobrá, ale úžasne neopakovateľná. Všetci učitelia sa zabávali a nevedeli si
vynachváliť náš program. Keď prichádzali prví rodičia a učitelia, každý bol troška zdržanlivý,
ale potom... Potom sa na plátne pustilo video, ktoré ukazovalo, ako bežíme do Stamartu
a vtedy to naozaj začalo. Naša stužková. Ťažko sa o tom píše, pretože kto to nezažil,
nepochopí. Program sme urobili tak, aby vystihoval našich 8 rokov bytia v škole, ale aj to, kto
naozaj sme. Trieda so špecifickým humorom, nesmiernou charizmou a chuťou do života.
Nechýbali scénky zo školského prostredia, náhodné „prkotiny“, či nádherné spevy.
Programom sprevádzala dvojica zvaná Dubči&Nika, ktorí sa postarali o zábavu a o plynulý
prechod medzi scénkami. Na parkete to vrelo ako koložvárska kapusta v našej jedálni.
Diskdžokej nesklamal a zrobil takú party, akú ani v Strojári nevidno. Nechýbala ani tombola,
ktorá bola, samozrejme, zadarmo. Tombola zadarmo? Že čože?! Tak to teda áno. Ceny boli,
ako inak, originálne a priamo od srdiečka. Najhodnotnejšia bola asi cena – vrúcne objatie
oktávou A. Ďalej tričko vokálno-inštrumentálnej kapely „Mymo ritmu“, ktorá sa postarala
o roztancovanie publika. Ako povedal sám líder kapely, úspech majú hlavne preto, lebo hrajú
bez platne. Aká by to bola stužková, keby tam netancovali dvaja chlapci, pričom jeden vyzerá
ako žena?? Toto tradičné číslo nechýbalo ani u nás a rozosmialo nejednu tvár sediacu za
stolom. Prečo? Pretože toto každoročne opakované číslo sme dotiahli k dokonalosti! Nedá sa
nespomenúť, že naša pani bývalá triedna nám dala dlho sľubovaný rapový náklad. Avšak
najviac dojal, samozrejme, prejav našej súčasnej a najlepšej triednej s veľkým T, ktorý chytil
za srdce každého jedného z nás a donútil nás zamyslieť sa nad našimi prežitými rokmi. Pán
riaditeľ tiež nesklamal a veľmi trefne okomentoval náš čas strávený v škole, za čo mu tiež
patrí veľká vďaka.
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