ДА ПОГЛЕДНЕМ ОТБЛИЗО ЕДИН НЕМСКИ КАРНАВАЛ В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

Докато съм още с хартиени конфети в качулката си, бонбони в джобовете на
якето си и в добро настроение сядам да пиша за един от най-веселите празници в
Германия, когато местното население затваря магазините, слага си шарените шапки и
отива на карнавално шествие.
Празникът е всъщност Сирни Заговезни. Казва се FASCHING – най-големият и
известен карнавал в Германия. Датира от древни времена и се чества преди началото
на Великите пости. Вярвало се, че зимните духове трябва да се изгонят, за да дойде
пролетта, изпълнена с плодородие и благополучие. Това време на година в Германия
се нарича още “петия сезон”. Типични за него са шествията, костюмите, специфичните
поздрави.

Шествията са традиционни и всеки по-голям град и село има такива в различен
ден от карнавала. Минават платформи, теглени от трактори, автобуси и друга
тежкотоварна техника. Костюмите са всякакви – от принцеси до зомбита, нищо не е
прекалено или неподходящо. Маскират се всички, децата, естествено, са найщастливи. В детските градини и училищата задължително има един ден, в който се
ходи с костюм и децата са просто в екстаз. Накрая идва ред и на поздравите традиционните поздрави за празника са Helau! и Alaaf!

Всичко това научих от изявата на ученици, отбелязващи прочутия немски
карнавал в СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали. Събитието е организирано като съвместна
публична изява по проект „ТВОЯТ ЧАС“ от участниците в групите: „ГЕРМАНИЯ –
БЛИЗКА И ДАЛЕЧНА“ с ръководител г-жа Северина Вълчева и „ДА УЧИМ ЗАЕДНО
НЕМСКИ ЕЗИК“ с ръководител г-жа Светлана Запрянова – преподаватели по немски
език в училище.
И така… На карнавал като на карнавал…
Участниците са маскирани с красиви и шарени костюми – от принцеси и феи до
пирати и супер герои от комикси, герои от киберпространството, нимфи, гадателки,
ангели, дяволи и разбира се по-съвременни персонажи като полицаи. Костюмите са
творчески, изработени от самите участници с подкрепата и помощта на родителите им.
Към всичко това добавят доза забавление и весело настроение с интересни игри,
песни и танци, частица вълшебство с авторски песенни изпълнения на Атанасия
Сиракова и Атанаска Милушева под музикален съпровод на китара и искрена покана
към предстоящата пролет…
Заразително светло, карнавално и приказно да ви е!

