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Časopis nie len pre tých, ktorí majú radi históriu ...

Na námestí vo Vajnoroch nás čakal aj takýto „transparent“...

Podľa usporiadateľov na celom Slovensku maľovalo ľudové ornamenty

8 938 žiakov.



Bol pekný slnečný deň, 26. jún 2018, a žiaci 5. A sa vydali do malebnej mestskej časti
Bratislavy – do Vajnor. Po približne hodinovej ceste (od budovy našej školy) sme konečne
vystúpili na hlavnej Vajnorskej ulici, kde nás privítala (skoro 200 ročná) socha jedného

z veľmi „populárnych“ svätcov minulosti, ktorý mal na starosti ochranu obcí pred požiarom.
Viete, ako sa volá?

Od sochy svätého ...?.... sme prešli krátkou uličkou na námestie, ktorého dominantami boli
viac ako 700 rokov starý (viackrát prestavovaný) kostol...



... a budova, na ktorej sú namaľované tradičné vajnorské ornamenty,...

... ale ani jedna z týchto stavieb nebola našim cieľom. To, prečo sme sa do Vajnor vybrali,
bolo medzi oboma stavbami na námestí (ktoré už bolo plné detí). Konal sa tu pokus o zápis
do knihy rekordov v počte namaľovaných ľudových ornamentov. Aj preto nebolo jednoduché
nájsť si miesto na našu výtvarnú činnosť. Ale my si vždy dokážeme pomôcť. Ponúkame viac

pohľadov na nás a naše kresliarske snaženie...





Napokon sa všetkým podarilo, čo - to „stvoriť“. Pán učiteľ naše práce vyzbieral,
odniesol organizátorom a my sme si medzitým pozreli výtvory našej konkurencie,

ktoré už boli rozvešané medzi stromami na okraji námestia...

Žiaľ, v súvislosti s novým zákonom o zverejňovaní sme sa rozhodli nedať pohľad na
námestie plné detí, lebo by sme museli ich tváre začierniť, prípadne zahmliť a aj
predchádzajúca fotografia bola preto urobená vtedy, keď sa naša „konkurencia“

bola občerstvovať.



Následne sme si boli prevziať pamätný list...

... a po nevyhnutnom nákupe zmrzliny sme sa šli ( spolu s pani sprievodkyňou)
pozrieť do domu ľudových tradícií vo Vajnoroch.



V ňom sme videli ako taký tradičný dom vyzeral - ponúkame pohľad na jeho
maketu. V pozadí sú krásne (teraz iba jednofarebné) ornamenty z Vajnor.

Dodnes sa, žiaľ, takýchto domov veľa nezachovalo a aj ten, v ktorom je „múzeum“,
potrebuje ešte veľa práce, aby sa zaskvel v pôvodnej kráse. Ponúkame pohľad

priestorov, ktoré sa budú ešte obnovovať...



... i do tých, ktoré sú už obnovené.



V obnovených priestoroch sú tiež vystavené mužské i ženské slávnostné kroje.
Vyzerajú ozaj nádherne. Ich fotografie však zámerne neponúkame. Choďte si ich

pozrieť aj vy!

Po návšteve domu ľudových tradícií nás už čakala iba cesta domov.

Záverečná poznámka:

Za návštevu „múzea“ sme nič neplatili, preto chceme poďakovať pani sprievodkyni
za jej čas i odborný výklad.

Účasťou na pokuse o rekord v maľovaní ornamentov a návštevou domu ľudových
tradícií sa naše tohtoročné aktivity skončili. Čo nás čaká nasledujúci rok? Dozviete

sa, keď príde ten správny čas!

Počas celej návštevy Vajnor intenzívne svietilo slniečko a tak sme sa (aj pri čakaní
na autobus) radi skryli pod korunami stromov.


