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Škola pre 21. storočie 

 

Oslavné potlesky 

 

Skvelé 

Tlesknite pri každom vyhláskovanom písmene slova, potom oprášte ramená so slovami 
„Skvelé, skvelé, DOKONALÉ!” a vytvorte písmeno T s dvomi rukami. 
 
Balón 

Nafúknite balón, roztiahnite ruky, urobte BANG!, tlesknite rukami alebo pusťte balón, 
aby vzduch z neho vyšiel sám, kým sa vy krčíte k zemi a fúkate pomedzi prsty. 
  
Strúhadlo na syr  

Zodvihnite kváder syra, zodvihnite strúhadlo a strúhajte syr na strúhadle so slovami 
„Skvelé, skvelé, skvelé (angl. great [grejtr])!” 
 
Burácanie na bubon 

Búchajte rukami po lavici; podľa pokynov dirigenta  bubon zaznie aj stíchne. 
  
Elvis 
Kolísavo mávajte mikrofónom trikrát s našpúlenými perami a otáčaním v bokoch, potom 
s výdychom vyslovte do mikrofónu: „Vďaka, vďaka, srdečná vďaka!” 
 
Hotovo 
Nastavte rozprašovač, strieknite (pšš, pšš, pšš), umyte okno a povedzte „Hotovo!” 
 
Prskavka 

Tlieskajte vo vzduchu a zavrťte prstami smerom nadol do zvuku padajúcich iskier 
„Ssssss” a do uznanlivého „Ááh”. 
 
Potlesk golfistu 

Švihnite palicou a zvolajte „Vpred!”  Zadržte a pozrite sa dolu na hracie pole so slovami 
„Výborne!” a jemne,  dôstojne zatlieskajte. 
  
Hip, Hip, Hurá!  

Plesknite po každom boku (angl. hip) so slovami „Hip, Hip, Hurá!”  Zopakujte ešte 
dvakrát. 
 
Mikrovlnka 

Drobná vlnka s malíčkom. 
  
Olé’  
Prstami mihajte vo vzduchu, počítajte do troch po španielsky (uno, dos, tres), pritom sa 
sami krúťte so slovami „Olé, olé, olé! 
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Škola pre 21. storočie 

 
Tľapkanie - Dobre som to urobil/a.  
Potľapkajte sa po chrbte so slovami „Dobre som to urobil/a”. (Prípadne potľapkajte 
ďalšiu osobu po chrbte so slovami „Aj ty si to dobre urobil/a.”) 
 
Lejak  
Zľahka si klopkajte po kolenách, potom klopkajte, ako keď búrka zosilnieva až do zvuku 
úderu hromu a napokon sa vracajte na začiatok. 
  
Horúčka sobotňajšej noci 
Pohybujte pravým prstom v smere zo vzduchu k vašej ľavej strane, pričom sa kolíšte a 
spievajte na melódiu “Stayin’ Alive”:   
     Ah, ah, ah, ah!!  Podarilo sa nám to!!  Podarilo sa nám to!! 
     Ah, ah, ah, ah!!   Podarilo sa nám to!! 
 
Morská korytnačka 
Položte ruky tak, že jedna je na vrchu druhej s dlaňami smerom nadol a palce 
vykonávajú pohyb ako pri plávaní. 
  
Tiché povzbudzovanie. 
POTICHU prejavené – vzrušenie a jasanie. 
 
Superman 

Ruky pred sebou smerom von od seba napodobňujúce jeho lietanie za zvuku stúpania 
do výšin. 
  
Otočka na štvrtiny 

Stáť a tlesknúť 3x, otočka ¼ a zadupotať 3x, otočka ¼ a tlesknutie 3x, otočka ¼ 
a zadupotať 3x. 
 
Pozdrav tiráka 

Rrrr (otáčaj volantom), tút-tút (húkaj ako klaksón), „Dobrá práca, kamoš” (do ručnej 
vysielačky). 
 
Stierač. 

Mávajte rukami sem a tam pred tvárou ako stierače predného skla auta za zvuku 
svišťania. 
 
Švung! 

Vyrazte s veľkou nádielkou energie oproti niekomu so slovami „Švung”. 
 

Prevzaté z All the Applauses We Could Find, autor: John L. Van Da Walker III & Friend,  
z drjean.com v mesačného informačného bulletinu a ukážky práce študentov  


