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CARNAVALUL ELEVILOR
vineri, 16 martie 2018

În fiecare an, trecerea de la iarn la primvar este marcat de srbtori menite s alunge spiritele rele i iarna, i s anune,
deopotriv, renaterea simbolic a lumii, asigurând prosperitatea comunitii. Astfel este i Fancul, care este o srbtoare popular
ce marcheaz începutul Postului Mare al Patelui, adic al unei perioade în care petrecerile sunt interzise _i în care oamenii
se reculeg înainte de Pa_te. Este momentul când fiecare se poate masca cum _i în ce vrea, totul depinzând de imaginacie.

Cu acest prilej, mari, 13 februarie, colarii i precolarii colii Generale nr. 2 din Caraova au organizat un bal mascat. De
buna desfurare a manifestrii s-au ocupat cadrele didactice, care au pregtit cu mult miestrie i druire întreg spectacolul.

Invitai la eveniment au fost, ca de fiecare dat, princii i bunicii copiilor, care au savurat fie-care moment, aplaudând dup
fiecare reprezentaie.

Costumai în diverse personaje de poveste _i de fantezie, ca de exemplu: princi, princese, zâne, Spider-Man, Omul Negru,
Dracula, Scufia Roie, Cenureasa, vântori, cowboy, ninja, poliiti, me-dici, soldai, cavaleri, mexicani, samurai, pisicue,
flutura_i, vulpe, dragon, robot, smiley, colarii i-au prezentat în faa publicului minunatele costume. S-a ascultat muzic, s-a
dansat i au avut loc diferite probe, care s ateste miestria participanilor, iar toat lumea s-a simit bine. Costumele au fost
închiriate sau reali-zate de mâinile miestre ale prinilor, iar prezentarea a fost fcut într-un program artistic întocmit special
pentru aceast ocazie. Micuii au reu_it s se pun în pielea personajelor pe care _i le-au ales _i au oferit un spectacol
minunat.

Drept recompens pentru participarea la aceast festivitate, fiecare copil a primit câte un mic cadou, oferit cu sprijinul
Uniunii Croailor din România.

Carnavalul a avut drept scop implicarea copiilor de la cele mai fragede vârste în cunoa_terea obiceiurilor _i tradiciilor
practicate din cele mai vechi timpuri cu diferite ocazii, precum i con_tientizarea importancei conservrii _i transmiterii
acestor tradiii populare.
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