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Succes al elevilor de la Şcoala nr. 8 la spectacolul „Florile Copilăriei”
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Sala mare a Casei de Cultură s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei care au dorit să fie prezenţi
vineri, la spectacolul „Florile copilăriei”, oferit de elevii Şcolii Generale nr. 8 din Suceava. Ajuns la
cea de-a V-a ediţie, spectacolul este organizat pe 1 iunie pentru „cele mai frumoase flori, copii
noştri”, aşa cum a declarat directoarea şcolii, Carmen Sima. Fie că a fost vorba despre părinţi, fraţi
surori, sau prieteni, toţi cei veniţi vineri la spectacolul „Florile Copilăriei” au ţinut să fie prezenţi
lângă micii elevi artişti ai acestei şcoli, pentru a asista la dansuri moderne, recitaluri de muzică,
dansuri moderne şi populare sau la parada măştilor. Printre cei care au ţinut să fie prezenţi la
sărbătoarea elevilor de la Şcoala Generală nr. 8 s-au numărat primarul Sucevei, Ion Lungu,
consilierul local Gheorghe Onofrei, acesta din urmă fiind şi membru în Consiliul de Administraţiei
al Şcolii.
„Cu multă dragoste am pregătit împreună cu elevii şcolii acest spectacol, care a intrat în tradiţia
şcolii noastre, şi nu vom renunţa la el pentru că este un prilej să ne întâlnim toţi cei care iubim
copiii, cele mai frumoase flori, cele mai curate suflete. Este o sărbătoare deosebită pentru noi,
pentru că iată, ne cunoaştem, mai aflăm din realizările noastre şi din succesele copiilor noştri”, a
ţinut să precizeze directoarea şcolii.
Înainte de începerea spectacolului, primarul Ion Lungu, a ţinut să precizeze că a venit cu mare
plăcere la toate evenimentele organizate de această şcoală, atunci când a fost invitat. Ion Lungu a
precizat că a fost alături de această şcoală ori de câte ori a fost nevoie, adăugând că „aşa cum se ştie
s-au făcut eforturi deosebite, deşi încă mai avem multe de rezolvat la şcoala numărul 8, dar această
şcoală astăzi nu se diferă cu nimic de o şcoală din Uniunea europeană. Trebuie felicitat colectivul
de cadre didactice, în frunte cu doamna director, care a ştiut să facă performanţă. Mă aflu aici din
respect pentru performanţa de la Şcoala Generală nr. 8 şi din respect pentru copii şi pentru părinţii
lor”, a spus Lungu. Nu în ultimul rând, consilierul local Gheorghe Onofrei le-a transmis părinţilor
că îşi doreşte ca această şcoală să devină una de renume la nivelul Sucevei. „Cu permisiunea
dumneavoastră, vreau să spun că nu aş fi putut să fiu alături de dumneavoastră dacă domnul primar
Ion Lungu nu îmi dădea şansa să lucrez în echipa dumnealui. La fel aş vrea să-i mulţumesc doamnei
director Sima pentru munca pe care o depune ca şi manager la această şcoală”, a spus Gheorghe
Onofrei.
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