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În Sala de festivități 
a Școlii Gimnaziale Nr. 2 
Fundeni au fost invita-
te bunicuțele din locali-
tate, pentru a-și admi-
ra nepoții emoționați. Ac-
tivitatea a devenit una cu 
tradiție în cadrul școlii, 
nefiind pentru prima da-
tă când bunicile primesc 
recunoștința nepoților, în 
acest mod artistic, de Ziua 
Internațională a Femeii.

Elevii de la învăță-
mântul primar și gimnazi-
al au încântat invitații cu 
momente artistice spe-
ciale. Alături de cele 45 
de bunicuțe au partici-
pat la eveniment inspec-
tor școlar Roxana Ga vri-
lă, de la Inspectoratul 
Școlar Județean Ilfov, dar 
și viceprimarul comunei 
Dobroești, Valentin Encu-
lescu.

Dragoste și Dragoste și 
recunoștință, recunoștință, 
pentru toate pentru toate 

mamelemamele
Luna martie ne îndeamnă pe toţi să 

spunem ”MAMA, LA MULŢI ANI!”

Și, pentru că ”pri-
măvara este mo-
dul prin care natura 
ne spune «Să petre-
cem!»” - (Robin Wili-
ams), elevii Școlii Gim-
naziale ”Prof. Ion Ioni-
ţă”, din Buriaș, comu-
na Periș, împreună cu 
învăţătoarele Andro-
nache Andreea, Trăis-
taru Florica, Ion Ilea-
na, Calciu Simona și 
cu profesoara Oprea 
Eugenia le-au invitat 
pe mămici, la Căminul 

cultural din localitate, 
pentru ”voie bună!”.

Doamnele au fost 
întâmpinate cu drag de 
copiii care au prezen-
tat, special pentru Zi-
ua Internațională a Fe-
meii, un un program ar-
tistic deosebit. Serbarea 
a culminat cu momen-
tul în care fiecare copil, 
de mână cu mama sa, a 
urcat pe scenă și în fața 
publicului, i-a mărturisit 
în versuri dragostea și 
recunoștinta.

Primăvară în suflete, Primăvară în suflete, 
pentru bunicuțele  pentru bunicuțele  

din Dobroeștidin Dobroești

După ce pe 27 și 28 februarie, Școala Gimnazială Nr. 
2 Fundeni, din comuna Dobroești, a organizat Târgul 
de mărţișoare, expunând spre vânzare creaţii unicat 
ale elevilor școlii (iar banii strânși au fost alocaţi unor 
demersuri caritabile), pentru ziua de 8 Martie, copiii 
s-au pregătit de spectacol.
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