Revista „Prichindeii din Cernăuți”, așteptată ca o sărbătoare de micuții românași
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Un grup de junimiști s-au întâlnit recent cu micuții românași din școlile și grădinițele cu predare
în limba română din regiunea Cernăuți. Ei au fost întâmpinați sărbătorește pentru că au adus
pentru toți copilașii cele mai recente numere ale revistei „Prichindeii din Cernăuți" – singura
publicaţie românească destinată elevilor şi preşcolarilor din Ucraina, transmite BucPress,
preluat de Romanian Global News.

Această publicaţie, susţinută de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi editată de Liga
Tineretului Român „Junimea" din regiunea Cernăuţi, le este de folos atât educatoarelor, cât şi
învăţătoarelor, întrucât în cele 20 de pagini ale publicației pot fi găsite teme foarte interesante
care merită studiate, discutate şi aduse la cunoştinţa micilor cititori.

După ce au vizitat mai multe școli din regiune, junimiștii au ajuns și la Școala nr. 13 din orașul
Cernăuți. Micuții din clasele primare au mărturisit că au așteptat cu mare nerăbdare cele mai
recente numere ale revistei copilăriei lor – publicație care își propune să reflecte diverse
evenimente din viața acestei școli din Horecea Urbană, o școală românească cu o istorie
bogată, condusă în prezent de Eugenia Facas.

În comuna Mahala, care include mai multe sate bucovinene, o serie de școli și grădinițe cu
predare în limba română, revista „Prichindeii din Cernăuți" a găsit mai mulți cititori fideli: micuți
dornici să învețe carte, dar și profesori care fac tot posibilul pentru păstrarea limbii române în
sistemul de educație. Primarul Elena Nandriș a însoțit grupul de junimiști în timpul vizitelor
efectuate la școlile și grădinițele din localitățile comunei, arătând adevărata comoară a
mahalenilor – românașii din leagănul limbii române, viitoarele noastre generații.

„Le-am promis copiilor că vom reveni cât de curând! Vom aduce alte numere ale revistei, unde
vom scrie și despre talentele mari ale prichindeilor din comună. Sunt micuți care trebuie
susținuți și încurajați!", au menționat junimiștii cernăuțeni.
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