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Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu ...



Dňa 16. 3. 2017 sme sa rozhodli pokračovať v našej tradícii vynášania Moreny a Ďasa a tak ukončiť
dlhú a studenú zimu. Rozhodli sme sa navštíviť niektoré zaujímavé miesta v našej mestskej časti. Po
zoradení sa pred našou školou (obrázok na prvej strane) sme okolo dostihovej dráhy ...

... prišli k budove kaplnky. Tu nás vidíte všetkých spolu: žiaci 4. A a 4. B boli doplnení „veľkáčmi“ z
druhého stupňa. Tu sme sa dozvedeli viacero zaujímavostí nielen o petržalskej kaplnke, ale aj o
histórii Petržalky do doby, než sa nestala panelovým sídliskom.



Od kaplnky sme sa presunuli cez lesík ...

na Námestie hraničiarov, ...

... kde sa začala výstavba novodobej sídliskovej Petržalky. V priestoroch pekne obnoveného
parčíka - neďaleko od základného kameňa - sme sa dozvedeli „naše“ najnovšie dejiny.

Kto by povedal, že obe fotografie na tejto strane oddeľuje iba pár desiatok metrov....



Z Námestia hraničiarov sme sa presunuli pred budovu polície....

... a odtiaľ cez „pontónový most“ ....



.... na Vlastenecké námestie. Tu sme si spravili „veľkú prestávku“- hlavne deviataci, ktorí niesli
veľké figuríny, toho mali už dosť. Potom sme sa vybrali k ďalšej významnej budove - k Pedagogickej
knižnici. Kým minulý rok sme boli iba vonku, dnes sme sa mohli (po predchádzajúcej dohode s jej
pracovníkmi) pozrieť aj do vnútra...

... zhodou šťastných okolností, práve v čase našej návštevy v knižnici, študovala jedna naša bývalá
žiačka (budúca pani učiteľka), ktorá mala z našej návštevy určite nefalšovanú radosť ...



Od Pedagogickej knižnice sme sa vydali okolo Chorvátskeho ramena- toto bolo v minulosti hlavným
tokom Dunaja, v čase, keď ešte meandroval a jeho tok nebol regulovaný ....

... k ďalšej (už porevolučnej) dominante – modernému katolíckemu kostolu.



Následne sme prešli okolo budovy Technopolu k fontáne - tu bola „malá prestávka“ pred samotným
utopením a pálením Moreny.

Pri fontáne sa k nám pridali ďalší prvostupniari, ktorí si pod vedením pani vychovávateľky Levickej
nacvičili niekoľko piesní jarného zvykoslovia a tak sme spievajúc prišli k „upaľovaciemu“ mostu.
Folklórne pásmo doplnil pán učiteľ informáciami o niektorých zvykoch spojených s vynášaním
Moreny. Potom to konečne prišlo! Morenu práve priväzujeme na tenké kovové lanko, ktoré skoro na
obrázku nevidíte a na ňom - už horiacu - ju budeme spúšťať do vody...



...už horí ....

(zdroj obrázku webová stránka Petržalky)

... a dohorieva.



To, čo z Moreny ostalo, sme – samozrejme - vytiahli a skončilo to v kontajneroch...

Po skončení pálenia Moreny viacerí „druhostupniari“ aspoň trochu vyčistili okolie mosta, hoci my
sme tam neporiadok nezanechali. Ponúkame pohľad na aktívne siedmačky.

Na záver chceme poďakovať: vedeniu Pedagogickej knižnice za to, že nám umožnilo vstup do jej
priestorov, Povodiu Dunaja – jeho pracovníkom, ktorí na nás pri pálení a topení Moreny dohliadali,
predstaviteľom Mestskej časti Petržalka, ktorí túto akciu podporili, pani učiteľkám Lampertovej
a Gilovej, ktoré s nami absolvovali celú cestu, pani vychovávateľke Levickej, ktorá nacvičila
folklórne pásmo a podieľala sa aj na výtvarnom spracovaní papierových modelov Moreny a Ďasa,
pani učiteľkám z materských škôlok, ktoré na pálenie Moreny priviedli svojich žiačikov, Martine
Moučkovej z 9. A triedy, od ktorej (s výnimkou jednej) pochádzajú všetky fotografie a v
neposlednom rade vedeniu ZŠ Dudova 2, ktoré nás vždy podporovalo.


