Construim poduri între
generații spre fericirea
tuturor copiilor
Săptămâna copilului se desfășoară anul
acesta sub sloganul ”Construim poduri
între generații spre fericirea tuturor
copiilor”. Centrul Românesc pentru
Instituțiile Democratice și Drepturile
Omului cu sediul la Novi Sad al cărui
președinte este Marcel Drăgan a
organizat la Torac în cadrul marcării
Săptămânii copilului, ediția a 9-a a
Coloniei de artă plastică generic
intitulată ”Lumea colorată a
copilăriei”. Ediția din acest an a avut
loc miercuri 4 octombrie.

Printre cei peste 100 de elevii veniți

din aproape toate școlile românești din
Voivodina s-au înscris și elevii școlii
primare Sfântul Gheorghe din Uzdin. De
la cursul inferior, însoțiți de
învățătoarea Florentina Puia au fost
prezenți Magdalena Spăriosu, elevă în
clasa a 2-a, Lidia Țăran, clasa a 3-a și
Melisa Ikonar clasa a 4-a. Xenia Bakoș
și Alexandru Fâra ambii din clasa a 6-a
precum și Gianina Spăriosu, elevă în
clasa a 8-a au fost însoțiți de
profesorul de arte plastice Daniel Susa.
În cadrul coloniei elevii participanți
au vizitat Casa bănățeană din Torac,
Biserica din lemn iar lucrările coloniei
s-au derulat în incinta școlii generale
George Coșbuc.
Și cadrele didactice de la școala
primară ”Sfântul Gheorghe” din Uzdin
împreună cu elevii au organizat în
această săptămână diferite manifestări
cu un conținut educativ, cultural,

sportiv și distractiv.
Săptămâna a debutat cu o zi sportivă
când elevii de la cursul inferior s-au
jucat de-a între două focuri, elevele de
la cursul superios au jucat volei iar
băieți fodbal. Marți a avut loc așa
numita Piața copiilor, iar mierucuri a
fost zi artistică cu desene și vizionare
de filme, joi a vut loc îndrăgită
acțiune elevii – profesori iar
evenimentul culminat este programul
cultural artistic în finalul căruia are
loc admiterea elevilor de clasa 1 în
Uniunea copiilor a Serbiei.
(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština
Kovačica)

