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Poznámka tvorcu – všetky fotografie majú „malé“ rozmery, aby bolo PDF ľahko otvoriteľné aj pri
nižšej rýchlosti pripojenia na internet.

Vážení čitatelia,
naša škola je povestná tým, že robí aj netradičné aktivity ako jediná v Petržalke. Medzi takéto
patrí aj naša posledná akcia - vynášanie Moreny, ktorá sa konala dňa 20.3. 2015. Tento starý ľudový
zvyk, ktorým sa „končila“ zima, pravdepodobne pochádza ešte z predkresťanského obdobia. Dnes
prešiel do folklórnych tradícií.
Petržalka bola ešte pred 40 rokmi dedinou, do ktorej sa po vybudovaní panelového sídliska
nasťahovali väčšinou ľudia z oblastí mimo Bratislavy. Mnohí pochádzali z dedín, kde určite takéto
zvyky boli a určite v niektorých pretrvávajú dodnes.
I preto sa žiaci našej školy rozhodli takýto zvyk obnoviť. Spojili sme svoje sily: žiacky
parlament, dejepisný krúžok a naše speváčky s láskavou podporou vedenia školy. Najskôr bolo
potrebné Morenu vytvoriť. Jej hlavnými tvorkyňami boli žiačky Paulína Rajtáková, Alžbeta Szabová
a Natália Baranová. Dielo pomohli dokončiť (pod vedením pána Majerského) aj ďalšie žiačky 5., 8. a
9. ročníka. Ako Morena vyzerala, si môžete pozrieť na nasledujúcom obrázku. Okolo Moreny je ešte
pracovný neporiadok, ktorý sme potom, samozrejme, upratali. Morena bola v životnej veľkosti - ako
mierka slúži ruka jednej z tvorkýň.

Okrem „veľkej“ Moreny žiačky 8. a 9. ročníka vyrobili ešte malé - čisto drevené „Morenky“, ktoré si
potom žiaci 4. ročníka sami vyfarbili podľa svojej fantázie. Takto sme opätovne prepojili žiakov
prvého a druhého stupňa.

Jedna z už vyfarbených mini Moreniek
Prípravné práce na vynášanie Moreny ( hoci by sa vám to nezdalo) trvali asi týždeň a to hlavne
v poobednom čase, po vyučovaní.
Keď konečne nastal deň M, žiaci našej školy sa rozdelili do dvoch skupín: jednu tvorili žiaci druhého
stupňa, ktorí priložili ruku k dielu a tí, ktorí sa nejakým iným spôsobom zapojili do poobedňajších
(nepovinných) aktivít a spolu s nimi sa vydali na dlhú cestu po Petržalke aj žiaci 4. ročníka. Druhú
skupinu tvorili menší žiaci 1. stupňa, ktorí sa šli pozrieť iba na samotné ukončenie akcie, „upálenie
a utopenie zlej Moreny“, symbolu zimy.
Prvá skupina sa vydala na svoju „púť“ už o 9-tej hodine. Tak ako to bolo tradíciou na dedine, aj my
sme sa snažili navštíviť viaceré významné, alebo zaujímavé miesta, samozrejme, že nie všetky, lebo
naša mestská časť už nie je malou dedinkou. Kam všade sme zavítali sa dozviete, keď budete ďalej
pozorne čítať. Počas cesty sme chceli zbierať plastové fľaše, ale čuduj sa svete,“ nestretli“ sme ani
jedinú. Od našej školy sme šili povedľa Dostihovej dráhy k petržalskej kaplnke. Bolo nás tak veľa, že
sme sa tu ani poriadne do jedného záberu nevošli.

Pri kaplnke, ktorá je postavená vedľa bývalej horárne, sme sa dozvedeli zaujímavosti o tom, kedy
a prečo ju postavili, a aj to, že v minulosti dokonca v niektorých regiónoch Slovenska chodievali
s Morenou aj do kostola, potom to však cirkev zakázala. Pred kaplnkou sa prvýkrát prezentovala naša
„hudobná skupina“, ktorá zaspievala ľudové pesničky viažuce sa k jarnému zvykoslovnému obdobiu.
Mali taký úspech, že sme sa pred kaplnkou ani neodfotografovali, tak ponúkame pre tých, ktorí tam
ešte náhodou neboli, aspoň fotografiu z internetu.

Následne sme sa presunuli na Námestie hraničiarov. Viete, prečo by sa každý z nás mal ísť niekedy na
Námestie hraničiarov pozrieť? Bol tu základný kameň „panelákového sídliska“. Momentálne nie je na
svojom mieste – prebieha parková úprava, všetci však dúfame, že sa táto historická pamiatka
dochová. My si ale vieme vždy pomôcť - mali sme pripravenú aspoň fotografiu.

Z Námestia hraničiarov je iba kúsok k policajnej stanici, ktorú považujeme za ďalšiu veľmi dôležitú
budovu v našej mestskej časti, veď policajti ( vo voľnom preklade z gréčtiny „muži mesta“ )
dohliadajú na poriadok a my sme ozaj počas celej cesty nevideli nič, čo by verejný poriadok
narušovalo.

Od policajnej stanice sme prešli „pár metrov“ a čakal nás prvý most cez Chorvátske rameno. Most
sme pre potreby nášho putovania nazvali “pontónový“.

Dôvod názvu bol nasledujúci: prvý „ozajstný niekoľko rokov trvajúci“ most, ktorý viedol cez hlavné
koryto Dunaja bol postavený tak, že jeho „vozovka“ bola vybudovaná na loďkách, ktoré plávali na
Dunaji a obrátené loďky nám pripomínali „sudy“, na ktorých je most. Keď sme prešli na druhú stranu,
dozvedeli sme sa o mostoch cez Dunaj omnoho viac. Napríklad aj to, že prvý drevený most bol pod
hradom pravdepodobne už v 13. storočí, ale aj to, že hlavným nepriateľom drevených mostov boli
ľadové kryhy, ktoré plávali po Dunaji a preto žiaden drevený most dlhodobejšie nevydržal. Mali sme
možnosť vidieť aj zaujímavú mapu, ktorá nám ukázala, ako vyzeralo územie Petržalky v minulosti.

Následne sme sa presunuli k ďalšiemu mostu cez Chorvátske rameno.

Tu si už niektorí štvrtáci mysleli, že príde k „upáleniu a utopeniu“ Moreny, ale čakala nás ešte
pomerne dlhá cesta - najskôr k budove, v ktorej sídli vedenie Petržalskej mestskej časti.

Od budovy mestskej časti sme konečne prišli k mostu, kde sa cesta s Morenou skončí.

Počas celej cesty ( možno ste si to na fotografiách všimli) nás sprevádzala aj naša bývalá žiačka Lucia,
teraz už študentka Pedagogickej vysokej školy - na fotografii je s jednou z hlavných „staviteliek“
Moreny.

Po ceste od budovy mestskej časti sa k nám pridali aj druháci a tretiaci, prváci už čakali pri
stanovenom moste. Viete, milí čitatelia, naplniť ľudovú tradíciu, upálenie/utopenie Moreny nie je
také jednoduché. Netreba ju iba „zostrojiť“, ale treba dodržať viaceré zákonné postupy. Či už je to
hlásenie kontrolovaného horenia Hasičskému a záchrannému zboru, ale tiež treba oznámiť správcovi
toku, že sa deje takáto akcia a v neposlednom rade o tom treba upovedomiť mestskú časť Petržalka.
Všetky tieto „technické“ záležitosti vybavila pani riaditeľka Závodná, za čo jej ešte raz touto cestou
ďakujeme. Pri moste sa teda zhromaždilo skoro 200 žiakov našej školy, zároveň množstvo náhodných
okoloidúcich a aj obyvatelia okolitých panelákov sa zo svojich okien dívali na túto „ atrakciu“ - ani
okoloidúcich, ani obyvateľov panelákov sme nefotografovali. Ponúkame aspoň dve momentky na
našich prizerajúcich sa, hoci niektorých žiakov prvého stupňa veľmi cez zábradlie nevidieť.

Ešte predtým, než prišlo k samotnému zapáleniu a utopeniu Moreny, sme sa všetci dozvedeli, že
v niektorých oblastiach Slovenska Morenu iba upaľujú, v niektorých iba topia, dokonca sú aj také
oblasti, v ktorých nemá bábka figurínu ženy, ale muža. V Petržalke žijú ľudia z rôznych regiónov, tak
sme naše ukončenie púte Moreny skombinovali. Jej zapálenie privítali žiaci s veľkým nadšením,
mobilné telefóny nahrávali videá, či robili sa fotografie. Pri pálení Moreny zaspievala naša „hudobná
skupina“ a žiaci prvého stupňa (pod vedením pani učiteľky Lampertovej) ľudové piesne jarného cyklu.
Podľa slov žiakov sa im upálenie Morény veľmi páčilo, škoda iba, že trvalo tak krátko. Ešte jedna
poznámka: Morenu sme mali pripojenú na drôte a to, čo z nej nezhorelo, sme dali do odpadového
kontajnera, teda iba minimum jej častí dopadlo na vodnú hladinu.

Na všetko odborným pohľadom dohliadal aj pracovník správy toku, ktorý vyjadril spokojnosť
s priebehom akcie. Žiaci prvého stupňa sa potom vrátili späť do školy.
Žiaci druhého stupňa sa vybrali na neďalekú Lúku vďaky, ktorú chceli vyčistiť od plastových fliaš. Na
naše veľké prekvapenie bola však Lúku vďaky úplne čistá.

Jediné, čo nás „rozosmutnilo“ bolo, že tam chýbal strom Mariky Gombitovej - tak sme sa následne aj
my vrátili do školy. Po ceste sme sa rozprávali, že aj budúci rok budeme pokračovať v upaľovaní
a topení Moreny, uctíme si ľudové tradície a po ceste navštívime iné významné miesta Petržalky a
dozvieme zas niečo nové o mieste, kde žijeme.

