“Trick or Treat?”

Ziua de 2 noiembrie 2018 a fost o ocazie pentru elevii Școlii
Gimnaziale Nr. 26 de a se întâlni și de a se distra altfel decât o fac în mod
obișnuit.
Halloween nu este o sărbătoare specific românească dar studiind
limba și cultura britanică, am căzut de acord să organizăm o activitate pe
aceasta temă. Pentru ca această sărbatoare are “priză” la public, am avut
incă un motiv pentru a ne întâlni.
Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de
multe popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-se în secolul al
XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale
Americii. Ea este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși în unele
țări data sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este sărbătorită în
prima sâmbătă din noiembrie.

Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows' Even,
numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care
Halloweenul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul
occidental, catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine, ziua
tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie.
Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă
Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în
vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case întrebând „Trick
or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?). Dacă primesc dulciuri, persoanei
colindate i se va juca o farsă. În alte țări, Halloween este sărbătorit prin
parade și carnavaluri.
Astfel, am organizat și noi diferite probe de concurs: sculptare de
bostani, cel mai interesant dar și cel mai înfiorator costum, postere,
probe pentru care participantii au primit diplome.

Cel mai interesant
costum l-a avut elevul
Vicol Mihăiţă, cel mai
înspăimântător Ispas
Cristina, ambii de la
clasa a VI-a A, cel mai
bun poster Craciun
Emilia iar la concursul
“bobbing for apples”
lupta crâncena s-a dat
între singurii curajosi,
Vicol Mihăiţă și Zain
Ionela Mădălina.
Ceilalţi elevi au concurat la proba “reading comprehension”
unde s-au remarcat elevii : Chiper Andrei, Nechita Bogdan şi Toma
Cezar. Eleva Hu Quian Quian le-a citit colegilor despre Halloween.
Doamna profesor Simona Grigoraș a avut grijă ca atmosfera să fie
cât mai “inspăimântătoare”.
Le mulțumim tuturor elevilor participanți!
Prof. Simona Grigoras
Why is Dracula so
unpopular?
Because he’s a pain in
the neck!
Who did Frankenstein
take to the dance?
His ghoul friend!

