Žiaci a kultúra
My Slováci sme vždy boli kultúrnym národom. Dnešná doba ale prináša množstvo prekážok,
o akých sme pri výchove kedysi ani nechyrovali. Je to napríklad internet, ktorého ponuka často
odkláňa mladých z tej správnej cesty. Iste, zvedavosť v spojení s prekračovaním hraníc k detskému
veku určite patria, no absencia zodpovedného sprievodcu prináša neželané následky. Neustály zhon,
povinnosti a pracovná vyťaženosť rodičov limitujú možnosti rodiny, ktorej materiálne zabezpečenie
odsúva výchovu často na okraj. Aj vplyv médií kedysi ponúkajúcich vzory čestných a zodpovedných
ľudí je dnes orientovaný skôr na ľudské slabosti, ktoré majú s kultúrou iba málo spoločného. Čo však
vzdelaný človek spravidla odsúdi, býva pre mladých príkladom a vzorom. Do škôl tak neprichádzajú
deti s dušou čistou ako nepopísaný list, kde pedagóg svojich žiakov učí správny tvar a sklon písma
zvaného život. Dnes je učiteľ viac opravár so snahou zachrániť, čo sa ešte dá...
Aj preto sú školy vždy vďačné za pomocnú ruku svojho okolia. O to viac, ak ide o známu
osobnosť, lebo pozitívnych vzorov veru nenájdeme veľa. Že ale existujú, potvrdili niektorým školám
IMT Smile v podobe možnosti zúčastniť sa spoločného projektu hviezdnej skupiny so súborom
Lúčnica v priestoroch košickej STEEL ARENY. Za naše mesto to boli práve žiaci ZŠ, Námestie arm. gen.
L. Svobodu, ktorí sa stali súčasťou koncertnej šnúry spomínaných hudobných telies. Ide pritom už
o druhý koncert IMT Smile, ktorý takto žiaci z Vinbargu navštívili! Veľká obľúbenosť hudobníkov sa
ukázala ako opodstatnená, pretože nesklamali. Skôr naopak. Podali až neuveriteľne presvedčivý
výkon, ktorý v spojení s anjelskými hlasmi, úžasnou choreografiou a technickou dokonalosťou Lúčnice
posunul tento projekt k udalostiam roka 2015. Prídavnou hodnotou bol tiež fakt, že spojenie súčasnej
hudby s ľudovou pripomenulo aj kultúrne hodnoty života našich predkov a našej minulosti. Veď
čistota, farebnosť i krása ľudových tradícii priam vyrážala dych. Myslím, že títo mladí diváci už viac
nebudú hľadieť na folklór len pomedzi prsty a možno tak skôr dokážu rozpoznať v záplave podnetov
či informácií to, čo má hodnotu.
Za žiakov a učiteľov našej školy chcem preto poďakovať milým hudobníkom skupiny IMT
Smile, že práve nám poskytli možnosť účasti na tomto jedinečnom podujatí.
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