Лептирићи на Међународном карневалу у Раковици

Предшколска установа „Лептирић“ и ове године учествовала је на међународном
Раковичком карневалу, четвртом по реду. Ове године карневал траје три дана, од 1. до
3. априла, а 2. априла је био Дечји карневал. Припремна предшколска група у сарадњи
са млађом васпитном групом извела је карневалску тачку „Чоколада“, док су лептирићи
чоколадице и карневалска група старије васпитне групе под називом „Чарлстон
лептирићи“ извели чарлстон. Чоколадице су спремале васпитачице Дајана Танић,
Биљана Савковић, Мира Тодоровић и Гордана Селенић, а чарлстон Јасмина Петровић,
Милица Марковић и Јелена Петровић. Најмлађи учесници овог карневала покупили су
све симпатије и аплаузе публике!

Раковачки карневал окупио је велики број учесника и гледалаца и дефинитивно је то
велики празник за ову београдску општину. Традиционално су најмлађи симпатични и
привлаче велику пажњу. Улицама је одјекивала музика, летеле конфете, свуда
насмејани костимирани малишани – права карневалска атмосфера. А лајковачки
предшколци још једном су показали да се сналазе на свим сценама, и отвореним и
затвореним, захваљујући управи установе, васпитачима и родитељима, који заједно увек
усказују спремност да их припремају и воде на престижне дечје манифестације.
Малишани из осам раковичких вртића су отворили манифестацију, затим су на сцену су
ступили и ђаци из осам основних школа Раковице. Бубамарице, оловкице, јагодице,
слова - само су неки од костима који су се могли видети на Видиковцу. Карневалу су се
придружили и малишани из Лајковца, једна група маскирана у чоколадице, а друга у
прелепим костимима правих плесача уз звуке чарлстона. Фестивал је такмичарског
карактера тако да ће у недељу судије ће прогласити победнике Дечјег карневала.
Наступало је 33 група, те жири чека тежак посао.
Након проглашења победника Дечијег карневала, почиње Међународни карневал где
нас очекује више од 40 карневалских група из земље и иностранства. Гости карневала су
чланови Федерације европских карневалских градова (FECC), предводи их председник
Хенрy Ф.М. Ван Дер Кроон.

Слике можете погледати овде .
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