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«SUNT ROMÂN ȘI MĂ MÂNDRESC!» O g l i n d a f e r m e c a t ă
Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, preșcolarii de
la Grădinița P.N. Mândruloc au făcut primii
pași în cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor noastre populare, care s-au păstrat datorită permanenței și continuității spirituale ale oamenilor satului.
Prin intermediul folclorului copiilor, al cântecelor
populare, al dansurilor populare și confecționarea
unor obiecte artizanale s-a dovedit fondul de valori al creației populare, știut fiind faptul că un
popor care nu păstrează și nu-și cultivă tradițiile,

își pierde identitatea.
Din dorința de a salva de la uitare neprețuitele
comori ale folclorului, considerăm că este necesară îmbinarea acestor activități pentru a contribui la cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor din
străbuni și la receptarea frumosului din arta populară. Folclorul este un tezaur uman viu, cu valorile lui nepieritoare!
Text și foto:
Prof. înv. preșcolar, PAULA PERJARIU
Grădinița P.N. Mândruloc

Am venit să colindăm...

a lui Moș Crăciun

Haideţi să lăsăm la o parte, pentru o clipă, toate grijile şi să ne lăsăm
cuprinşi de frumuseţa sărbătorilor de iarnă, pentru că în curând vor
răsuna clinchetele de clopoţei şi glasurile cristaline ale copiilor colindători. Celor care vin să vă coloinde să le deschideţi porţile voastre cu
dragoste şi înţelegere.
MOŞ CRĂCIUN există! Există aşa cum există iubirea, mărinimia,
cinstea, credinţa, sinceritatea și respectarea cuvântului dat. Şi
pentru că toate acestea există, viaţa noastră este mai fumoasă si mai
senină.
Fără MOŞ CRĂCIUN, lumea ar fi atât de întunecată! Fără el nu ar mai
exista nici credinţa, nici poezia! Nu ar mai exista absolut nimic din ceea
ce ne-ar face viaţa mai frumoasă. Abia dacă s-ar mai distinge un licăr de
frumuseţe. Chiar şi lumina copilăriei, cea care face lumea să
strălucească, s-ar stinge.
MOŞ CRĂCIUN există, altfel nu am mai putea crede în minunatele
basme. MOŞ CRĂCIUN traieşte și va trăi veşnic. Va exista și peste zeci de
mii de ani, pentru a umple de bucurie pe toţi copiii, pe dumneavoastră şi
fiecare inimă primitoare.
MOŞ CRĂCIUN există! Există pur şi simplu! Şi va exista atâta vreme
cât pe lumea asta vor exista copii!
În aşteptarea lui MOŞ CRĂCIUN, elevii Clasei Pregătitoare şi Clasei
a III-a de la ŞCOALA PRIMARĂ MÂNDRULOC, sub îndrumarea d-nei
prof. înv. primar Mihaela Sturza, au pregătit momente speciale în
prag de sărbătoare, pentru că moşul bun este alături de noi întotdeauna.
Sufletele inocente ale acestor copii minunaţi ne-au transmis bucuria
sărbătorilor de Crăciun. CRĂCIUN FERICIT!
Prof. înv. primar MIHAELA STURZA,
Şcoala Primară Mândruloc

În prezența
primarului
Ioan Crișan,
a viceprimarului
Mihai Mag și a
angajaților
instituției, elevii
din Corul Școlii
Gimnaziale
Vladimirescu,
coordonați de prof.
Nicoleta Mich,
au prezentat un
program de colinde
la Primăria
Vladimirescu

Noul an se aşterne înaintea
noastră ca un volum nescris,
cu 366 de pagini goale. Vă urăm
să le scrieţi numai cu lucruri
bune, împliniri şi fericire,
pentru ca la sfârşitul volumului
să-l citiţi cu bucurie!
Redacția ziarului local “Vladimirescu Săptămână de săptămână

Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea
celor dragi în suflet să le aducă elevilor, cadrelor didactice
şi personalului administratic de la Grădiniţele şi Şcolile
din comuna Vladimirescu împlinire, iubire şi fericire.
SĂRBĂTORI FERICITE! LA MULŢI ANI!
Prof. Daniela Tomoiagă (director)
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