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НАШЕ НОВИНЕ

СРЕДА, 06. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ

НА ПРОСЛАВИ КИНЕСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ ПОНОВО И УЧЕНИЦЕ ИЗ СМЕДЕРЕВА:

Српска кола на кинески начин
За ову прилику примпемљен је богат култирно – уметнички програм,
а наши гимназијалци су се успешно представили познатом кинеском
песмом „Guojia“ (Земља) коју је промовисао холивудски глумац Џеки Чен.

И

нститут „Конфуције“,
као главна културолошка спона између
Кине и Србије, је за
својих 12 година постојања
у Србији (у Београду, Нишу
и Смедереву) оформио 20
одељења кинеског језика, при
чему је часове на тај начин
похађало око 7000 људи.
У име долазеће Кинеске
Нове године ученици основних и средњих школа Србије
који уче кинески језик су у среду, 30. јануара, поклонили публици једноипосатни вечерњи
програм на великој сцени ФДУ



у Београду, традиционалном
месту сарадње организатора прославе - Амбасаде НР
Кине, Института Конфуције и
домаћина, односно поменутог
факултета.
Гимназијалци Смедерева већ три године факултативно похађају наставу
кинеског језика, па су и ове
године били запажени у
програму прославе Кинеске Нове године. У сарадњи
са овогодишњом професорком кинеског језика,
Јованом Дубоњац и професорком музичке умет-

Бројна публика уживала је у разноврсним
нумерама које су припремили љубитељи и
заљубљеници у кинески језик и културу из основних и
средњих школа Београда, Ниша и наше, смедеревске
Гимназије. У синкретичком споју музике, плеса и
драме представљено је 12 зодијачких знакова кинеског
хороскопа, оживљени су јунаци познатог цртаног
филма „Мулан“, „Ћигонг савез“ је представио значај
медитативних вежби за здравље, а представљене су и
друге борилачке вештине. Традиционални пут свиле
између Кине и Србије, дочарали су кинески студенти
који у Београду уче српски језик. Они су побрали највеће
симпатије играјући сплет српских игара у нашој народној
ношњи – преноси нам своје утиске професор Милена
Благојевић Лазић.

ности из Гимназије, Миленом Благојевић Лазић, која
такође учи кинески језик
подржавајући
ученике,
наши гимназијалци су се
успешно представили познатом кинеском песмом
„Guojia“ (Земља) коју је промовисао холивудски глумац
Џеки Чен.
Отпевали су је као хорску нумеру са ученицима
XIII београдске гимназије уз
кореографске симболе саме
песме. Ова моћна сценска
завршна слика програма
од 25 извођача, потврдила
је и упечатљиву поруку ове



Кинеска Нова 2019. година лунарно је стигла
у ноћи између 4. и 5. фебруара. По кинеском
зодијаку, годину пса замениће година свиње као последњи
хороскопски знак, који нам наговештава испуњење жељеног,
богатство и просперитет. „Зато поклањајте, јер ће вам се
дупло више вратити“ – како верују Кинези.
песме која говори о снази
државе попут јаке породице
и куће. Целокупним програ-

мом и посебно овом нумером били су одушевљени сви
у публици, посебно директор Института Конфуције,
проф. др Радосав Пушић,
аташе за културу у Амбасади НР Кине у Србији Сју Хонг,
као директор компаније
ХБИС Сихаи Сонг и његови
сарадници – каже професор
Милена Благојевић Лазић.
Како
напомиње,
због
текућег реновирања смедеревске Гимназије, љубитељи
кинеског језика наставиће
усавршавање од 23. фебруара
у Техничкој, где се од другог
полугодишта очекује и почетни курс кинеског језика за заинтересоване ученике и професоре те средње школе.

