V Základnej škole pochovali basu
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Masky, smiech, zábava, chutné jedlo a príjemné posedenie v kruhu známych. Utorok 9. februára 2016 trávili v
Dlhom Poli fašiangy tak, ako sa patrí. ZŠ s MŠ pripravila program pre všetky vekové kategórie.
Veselé predpoludnie
Predpoludním sa deti z prvého stupňa vyšantili na karnevale v telocvični. Medzi princezné, rytierov a zvieratká
rôzneho druhu zavítal aj Juraj Jánošík, ktorý si odniesol za svoju masku hlavnú cenu. Medzitým sa žiaci 9. tried
chystali na Fašiangový sprievod po obci. Výskanie, trúbenie a hlasný spev z voza ťahaného dvoma koňmi bolo
počuť do ďaleka. Navštívili obecný úrad, miestne pohostinstvá aj deti z materskej školy. Tie boli z netradičného
zážitku doslova očarené.
Kultúrne popoludnie
Hlavný program spojený s tradičným Pochovávaním basy vypukol v priestoroch Základnej školy o 16.00 hodine. Po
príhovore riaditeľky ZŠ s MŠ Ľubice Heinrichovej a starostky obce Dany Veveričíkovej sa postupne predstavili
všetky triedy. Opäť sa spievalo, tancovalo a zabávalo na moderný spôsob i ľudovú nôtu. Diváci nadšene tlieskali a
vystrkovali hlavy, aby uvideli či odfotili svoju ratolesť. Žiaci predviedli latino rytmy, hip - hop, lúčne hry, kreatívne
trávenie prestávky, svieži tanec i pop spev. Že regionálna výchova má v škole silné základy dokázali žiaci
navštevujúci hudobno - dramatický krúžok a publikum mohlo očiť nechať na krojoch zvŕtajúcich sa v ľudových
tancoch. Ušiam zase ulahodili melódie akordeónu a krásnych ťahavých piesní. Po pestrom vystúpení si mohli
účinkujúci s divákmi pochutiť na dlhopoľských špecialitách. Na stole voňali domáce buchty a rôzne koláče, ale aj
zabíjačkové špeciality.
Zábavný podvečer
Po 18.00 hodine zavítala do školy smrť s kosou. Hneď za ňou sa tiahol smútočný sprievod typický pre
Pochovávanie basy. "Dolores, dolores, naučia ťa v pekle móres..." znelo chodbami školy a tradičné predstavenie
parodujúce skutočný pohreb pritiahlo pohľady všetkých divákov. Nikto si nechcel nechať ujsť poslednú možnosť
zábavy pred pôstom. Vtipné scénky rozosmiali nejedného v publiku a keď basu odprevadili na večný odpočinok, jej
miesto zaplnili deti čakajúce na diskotéku. Do rytmu obľúbených hitov sa vlnili aj najmenšie a rodičia, jedným
očkom pokukujúc na tie svoje, debatovali s priateľmi a známymi. Múry školy ešte dlho načúvali hlasnej hudbe a
okná v diaľke ešte hodnú chvíľu svietili. To svedčilo o tom, že organizátori mohli byť s úspešnou akciou maximálne
spokojní.

