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„Balul Toamnei” la Scoala Generala din Clocotici
joi, 29 noiembrie 2012

Dup ce doi ani la rând redaccia ziarului bilingv româno-croat &bdquo;Hrvatska Granica&rdquo; a participat la organizarea
acciunilor extra_colare la ^cola General din Lupac cu prilejul mult mediatizatului eveniment &bdquo;Haloween&rdquo;,
care pucin câte pucin î_i face loc _i în comunitatea noastr, de_i nu ne este caracteristic, anul acesta, o surpriz deosebit de
plcut a venit din partea conducerii ^colii Generele din Clocotici, invitându-ne la &bdquo;Balul Toamnei&rsquo;&rdquo;.
Pre_colarii _i elevii cls. I-IV, împreun cu coordonatoarele proiectului, educatoarea Butric Milena, învctoarea Chincea
Mariana _i învctoarea Ursul Dana, au organizat pe 25 octombrie 2012 o superb activitate educativ specific srbtoririi
recoltei sub genericul &bdquo;Balul Toamnei&rdquo;, dedicat frumosului _i bogatului anotimp toamna _i nu Halloweenului, o alt activitate serbat pe 31 noiembrie în foarte multe _coli.

Programul a început la ora 11:00, cu o frumoas prezentare a anotimpului
toamna de ctre Butric Milica-Angeline, elev în cls. a IV-a,
continuând cu poezii si cântece pregtite de ctre grupa combinat de la
grdinic, iar mai apoi elevii claselor I-IV au recitat poezii _i au
spus ghicitori dedicate bogatului anotimp &bdquo;toamna&rdquo;, un anotimp plin de
culoare, farmec _i schimbare. Copiii de la grdinic _i elevii claselor
I-IV au avut de pregtit fiecare câte o lucrare despre anotimpul toamna.
Cei de la grupa combinat au avut de desenat un &bdquo;bebe toamna&rdquo;
respectând nuancele frunzelor de la trunchi, mâini _i picioare, iar
elevii claselor simultane I _i a III-a, au avut de confeccionat fiecare
un arici din cartof _i scobitori. În sfâr_it, cei de la clasa a II-a _i a
IV-a au avut de lipit pe o coal alb frunzele adunate cu o zi înainte,
realizând astfel o creacie unic _i multicolor datorat nuancei
diferitelor tipuri de frunze. Dup terminarea lucrrilor, a urmat o
expozicie cu prezentarea creaciilor _i nu în ultimul rând felicitarea
pre_colarilor _i elevilor pentru originalitate _i implicarea atât
material, cât _i sufleteasc pentru realizarea acestei activitci.

Dup terminarea expoziciei a urmat un meniu copios realizat cu
sprijinul mmicilor pre_colarilor _i elevilor, culminând cu o distraccie
binemeritat _i ritmat pe muzica aleas de îns_i elevii cls. I-IV.
Mai târziu au urmat _i recitaluri de cântece _i dansuri tradicionale
acompaniate la acordeon de binecunoscutul Birta Petru, instructorul mai
multor copii din _coal dornici s învece s cânte la acordeon.

Prin pregtirea intens a elevilor pentru acest activitate (care
merit s devin o tradicie), învcând cântece _i poezii, desenând _i
confeccionând elemente de decor specifice sezonului, coordonatoarele
activitcii au reu_it s îmbogcesc _i s consolideze cuno_tincele
pre_colarilor _i _colarilor referitoare la caracteristicile acestui
minunat anotimp, sensibilizându-i, totodat, pentru a percepe, respecta
_i admira natura _i neprecuitele ei bogcii.
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