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Aniversare

Trei decenii de carte pe băncile Şcolii
Generale nr. 8 Oana ALPHONSO
Sărbătoare plină de emoţii, ieri, la Şcoala Generală nr. 8 din Suceava. Foşti şi actuali dascăli, elevi şi
părinţi, oficialităţi locale, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Suceava, cu toţii au venit să serbeze 30
de ani de la înfiinţarea şcolii.
Clopoţelul a sunat pentru prima oară în „şcoala de lângă pădure”, aşa cum era cunoscută Şcoala Generală
nr. 8, în toamna anului 1977, iar echipa cu care s-a pornit la drum era formată din 22 de cadre didactice,
care predau elevilor din zece clase primare şi trei clase de gimnaziu. Anii au trecut, generaţiile s-au
schimbat, oamenii au venit şi au plecat, însă Şcoala Generală nr. 8 a dăinuit peste vremuri şi ieri a
sărbătorit cea de-a 30-a aniversare. O zi încărcată de trăiri intense şi de amintiri încă vii pentru foştii şi
actualii dascăli, pentru foştii şi actualii elevi ai şcolii, care au participat la evenimentul festiv.

Zilele Şcolii Generale nr. 8 se vor încheia mâine cu o întâlnire între generaţii
Zilele Şcolii Generale nr. 8 din Suceava au debutat ieri cu deschiderea oficială a evenimentului, la care au
participat oficialităţi locale, inspectori şcolari, cadre didactice, elevi şi părinţi. A urmat apoi un „moment
scris” de aducere aminte, şi anume lansarea monografiei Şcolii Generale nr.8, un volum de istorie a şcolii,
material realizat de către profesorul Magdalena Rangu şi de către institutorul Greta Airinei.
30 de ani, cuprinşi în 200 de pagini. Dascăli, elevi, oameni care au sfinţit locul pe unde au trecut, cu toţii
se regăsesc acum pe paginile monografiei intitulate sugestiv „Arc peste timp”.
Sărbătoarea şcolii continuă şi astăzi cu întreceri sportive, meciuri de fotbal între echipele mai multor şcoli
din municipiu şi cu un moment artistic „Cânt şi joc la ceas aniversar”.
Zilele Şcolii Generale nr. 8 se vor încheia mâine cu o întâlnire între generaţii. Profesori de ieri şi elevi de
ieri, cu toţii şi-au dat întâlnire din nou la şcoală, pentru a marca trecerea anilor şi pentru a se întoarce cu
gândul şi a retrăi pentru câteva clipe, anii petrecuţi la Şcoala Generală nr. 8.
„Privind înspre viitor, nu-mi rămâne decât să adresez şcolii străvechea urare: Vivat! Crescat! Floreat”, lea urat tuturor celor prezenţi la sărbătoare, directorul şcolii, profesorul Carmen Sima.
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