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Serbare de Craciun
joi, 15 februarie 2018

Cu câteva zile înainte de a intra în vacana de iarn, mai exact mari, 19 decembrie, într-o atmosfer plin de cldur _i linite
sufleteasc, precolarii i colarii de la coala General nr. 2 din Caraova au prezentat, în faa prinilor i a bunicilor, un minunat
spectacol dedicat srbtorilor de iarn. Cu acest prilej, copiii, îndrumai i coordonai de cadrele didactice, au pregtit cu mare
entuziasm, momente artistice care au cuprins dans, cântece, poezii i colinde, potrivit obiceiurilor _i tradiciilor specifice
srbtorii Na_terii Domnului.

&bdquo;În preajma srbtorilor sufletele noastre se deschid, tiind c la uile caselor noastre vor bate colindtorii cu picioarele
înzpezite i cu glasurile fierbini, purttori de urri ce nu-i pierd niciodat prospeimea, farmecul i fora lor. În ateptarea lui Mo
Crciun, copiii de la grdini au pregtit momente speciale, în prag de srbtoare, pentru Moul bun, care este alturi de noi, ca
întotdeauna, pentru prinii lor, care le asigur linitea i afeciunea de care au nevoie. S-i privim, s-i ascultm cu inimile
deschise, cu înelegere i dragoste!&rdquo;, au fost cuvintele de deschidere rostite de Ghera Ana Sabina, educatoarea
micuilor precolari. În acel moment i-a fcut apariia i Mo Crciun, dealtfel, cel mai ateptat moment.

La fel ca în fiecare an, btrânelul, ajutat de Uniunea Croailor din România, a sosit cu sacul plin, spre entuziasmul micuilor
care l-au ateptat aa cum se cuvine, cu bradul împodobit i cu sala de clas frumos ornat. Costumai în fulgi de nea i foarte
emoionai, cei mici s-au strduit s danseze, s recite poezii i s cânte cât mai bine cântecele pe care le-au pregtit împreun cu
educatoarea lor. Din program amintim: &bdquo;Dobro vecer&rdquo;, &bdquo;Svim na zemlji&rdquo;, &bdquo;Am plecat
s colindm&rdquo;, &bdquo;Mo Crciun cu plete dalbe&rdquo;, &bdquo;sta-i Crciunul&rdquo;, &bdquo;We Wish you a
Merry Christmas&rdquo;, o minunata selecie de colinde în limba croat, român i englez. La finalul serbrii copiii le-au urat
tuturor celor prezeni Crciun fericit i &ldquo;Sretan Boži&rdquo;. Bucuria i satisfacia a fost prezent atât pe feele micilor artiti,
cât i în sufletele spectatorilor, care au aplaudat îndelung evoluia micuilor. Moul, încântat i el de talentul prichindeilor, i-a rspltit
cu multe cadouri. Piticii s-au bucurat din plin de cele primite, mai ales c tiu precis c Moul le va mai face o vizit, în seara de
Ajun, i acas, pentru c au fost cumini i i-au trimis din timp listele cu dorinele lor speciale. A urmat sesiunea de poze, la
care Moul a scpat ieftin în acest an, nici unul dintre copii nu l-a tras de barb.

Dup ce a asistat la serbarea prichindeilor, Mo Crciun a poposit la colegii lor mai mari, care au pregtit i ei o serbare
similar, un spectacol de Crciun de excepie, realizat sub atenta supraveghere a învtoarelor Ana Filca i Aida Borcescu.

Magia serbrii s-a dezlncuit prin cântecul de colinde, recitalul de poezii i scenetele bine interpretate de tinerii arti_ti ai
_colii, care au oferit princilor, fracilor, bunicilor i invitacilor momente de mare sensibilitate, într-o serbare de cinut, cu o
costumacie care a impresionat asistenca. Din programul bogat oferit de colari amintim: &bdquo;Fulgi de nea&rdquo;,
&bdquo;Mo Crciun cu plete dalbe&rdquo;, &bdquo;Florile Dalbe&rdquo;, &bdquo;Iat Vin Colindtori&rdquo;, &bdquo;Astzi
s-a nscut Cristos&rdquo; etc.

Pe tot parcursul serbrii, prinii si bunicii au stat cu telefoanele i aparatele foto în mân, ca nu cumva s rateze vreo scen. La
final, toi copiii au primit, pe lâng cadouri, nenumrate aplauze de la cei aflai în sal.
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