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Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu ...

Pred budovou našej školy...



Dňa 14.3. 2019 sa uskutočnilo vynášanie Moreny a Ďasa, ktoré pripravili
pedagógovia a žiaci druhého stupňa pre žiakov prvého stupňa. Ešte predtým, než

sme sa zoradili pred budovou, sme boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
našej „Morenovskej exkurzii“ po Petržalke. Prvá zastávka bola iba pár metrov od

budovy školy pri „našom“ strome, s ktorým máme v budúcnosti veľké plány...



... následne sme sa vydali okolo dostihovej dráhy...

... cez lesík...



... k jednej z najstarších zachovaných budov v Petržalke, bývalej horárni... je za
nami na pravej strane...

... ku kaplnke...



... následne sme cez Námestie hraničiarov, kde sa začala výstavba novodobej
Petržalky...

... prišli k budove polície...



... odtiaľ sme prešli cez „pontónový“ most...

... na Vlastenecké námestie, kde sme si my i Morena oddýchli ...



... následne sme sa vydali okolo Chorvátskeho ramena ...

... k budove, kde sídli Miestny úrad Petržalka.



Od budovy miestneho úradu sme sa vydali na „náš tradičný mostík“, pod ktorým sa
papierové modely Moreny a Ďasa stávali obeťou plameňa a vody... Ponúkame pohľad
na „reálneho“ Ďasa a Morenu, ktorí „upaľovanie ich papierových príbuzných vždy

znášajú veľmi zle“...



Na mostíku sme počkali na všetky triedy prvého stupňa, ktorých pedagógovia a žiaci
mali záujem vidieť, ako ukončujeme zimu. Pán učiteľ sa už počas cesty rozhodoval,
či budeme papierové makety páliť (pretože fúkal silný vietor) a až následne topiť.
Nakoniec sa rozhodol, že tento rok ich pred utopením neupálime, lebo vietor bol
ozaj silný a hrozilo, že nejaká časť papierovej Moreny alebo Ďasa môže zapáliť
okolité suché rákosie. Pán učiteľ nám ešte pred topením ( na jeho pomery ozaj

v stručnosti) porozprával o historických súvislostiach tohto dávneho zvyku.  Takto
vyzerali posledné prípravné práce pred topením Moreny...



...už je skoro vo vode...

... stále viac...

... a už nemá šancu.



Po Morene nasledoval Ďas...



Záverečné poznámky:

Tvorba a prípravné práce zabrali zhotoviteľom a organizátorom tejto akcie viac ako
10 popoludňajších hodín.

Žiadna čas makiet neznečistila životné prostredie,  pretože boli upevnené na
tenkých kovových lankách a po skončení „topenia“ boli vytiahnuté a environmentálne

zlikvidované.

Perfektné fotografie, ktoré boli použité v tomto čísle, vytvoril Filip Smíkal,  už
„dvorný fotograf“ Dejepisu extra.

Či budeme páliť a topiť Morénu a Ďasa aj nasledujúci rok, ukáže iba čas...


