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Trăim in România, patria lui Eminescu. Aici orice munte îşi ridică
piscurile înalte până la cerul senin. Apele alunecă spre Dunăre
udând câmpiile şi dealurile roditoare.

Tot românul îşi iubeşte ţara şi îşi doreşte nespus de mult să trăiască în
ea, să nu mai fie nevoit s-o părăsească.

Îmi amintesc cu drag când, doamna învăţătoare ne-a anunţat ca vom
merge la Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ.

În ziua stabilită toţi eram foarte emoţionaţi. Ne-am oprit în faţa muzeului şi
am aşteptat cuminţi, câte doi, să intrăm în muzeu. Ne-am întâlnit cu ghidul care
ne-a condus prin toate sălile muzeului. Aşa am aflat că demult, cu câteva mii de
ani în urmă, pe pământul nostru a locuit un neam de oameni harnici şi viteji.

Am văzut la muzeu o mulţime de obiecte foarte vechi care au aparţinut
acestui neam şi mai ales acestor locuri moldovene. S-au păstrat atât de bine,
parcă ar vrea să ne spună să nu uităm că aceasta este ţara noastră.

Tot acolo am aflat că noi, românii, suntem un neam de oameni paşnici,
fiindcă niciodată nu ne-am lăcomit la bogăţiile altor popoare. Romanii au luptat
numai pentru a-şi apăra hotarele.

Ne-am bucurat să aflăm atâtea lucruri despre eroii acestui neam:
Decebal, Alexandru cel Bun care îşi doarme somnul de veci la Mănăstirea
Bistriţa, Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare - Soarele Moldovei, Mihai Viteazul-
care a fost ucis mişeleşte pentru că a îndrăznit să înfăptuiască prima unire a
celor trei Ţări Române, Alexandru Ioan Cuza…

E o adevărata mândrie să aparţii acestui neam. Chiar simt o mare bucurie
mai ales când aflu lucruri bune despre semenii noştri.

România-i ţara mea.
Iar eu mult o mai iubesc
Şi cu drag trăiesc în ea.
Sunt româncă, mă mândresc!

Cristina Laioş
Clasa a IV-a A
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Centrul de Documentare şi Informare este parte integrantă a procesului de
educare,  formare şi instruire. Este conceput după regulile învăţământului european şi
are menirea să răspundă cerinţelor de asimilare a cunoştinţelor, altele decât cele de la
clasă.

Prin crearea CDI se are în vedere favorizarea accesului la informaţie si cultură a
elevilor, cadrelor didactice şi a membrilor comunităţii locale, replasarea şcolii în centrul
comunităţii locale.

Este o mare realizare acest Centru. Prin crearea lui se are în vedere egalitatea
şanselor elevilor din mediul urban cu a celor din mediul rural, a elevilor proveniţi din
medii culturale, economice, sociale diferite, prin punerea la dispoziţie a materialelor şi a
documentelor necesare unei bune informări şi documentări, precum şi a unui personal
calificat.

Am dorit să avem un asemenea Centru într-o localitate rurală pentru ca
profesorii, elevii şi părinţii acestora sau oamenii din comună să aibă unde să se
documenteze, apelând la mijloacele moderne de informare.

În interiorul centrului de documentare şi informare sunt următoarele spaţii: spaţiul
de primire, spaţiul documentaristului, spaţiul informatic, spaţiul de lucru individual,
spaţiul de lucru pe grupe, spaţiul pentru presă, spaţiul audio-vizualului, spaţiul de
orientare şcolară şi profesională, spaţiul lecturii de destindere (“colţul de lectură”),
spaţiul de afişaj, spaţiul de informare
şi spaţiul expoziţional.

Prin organizarea şi viaţa sa
internă, centrul de documentare şi
informare trebuie să fie, pentru elevi,
o şcoală a responsabilităţii, a
democraţiei şi a autonomiei, pe plan
individual şi colectiv.

Activităţile organizate în acest
sens vizează dobândirea, de către
elevi, a autonomiei în învăţare şi
dezvoltării spiritului critic, prin
dezvoltarea progresivă a capacităţii de a se orienta în centrul de documentare şi
informare, de a-i cunoaşte diferitele tipuri de resurse şi documente, de a utiliza
instrumentele tradiţionale şi informatizate de căutare a informaţiei, de a selecţiona,
înţelege, rezuma, organiza şi comunica, într-o formă dată, informaţiile găsite.

Centrul de documentare şi informare este un loc resursă şi un instrument de
promovare a lecturii în unitatea şcolară.

Aici vor veni elevii ori de câte ori vor simţi nevoia aprofundării cunoştinţelor, fie
în particular, fie în grup. îşi vor putea pregăti temele, după ore, fie prin consultarea
materialelor tipărite, fie a Internetului.

Acest centru de resurse este pentru elev imaginea structurilor pe care el le va
frecventa mai târziu ca adult.
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Sunt mulţumită pentru că acest centru este zilnic vizitat de elevi şi colegi, care
doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele, să se informeze.

Director, Ana Vasiliu
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S-a născut la 11 septembrie 1875 la Braşov şi a murit la 22 iunie 1913la
Bucureşti. A fost un poet şi traducător român, membru fondator al Societăţii
Scriitorilor Români.

Urmează studiile liceale la Braşov şi Sibiu.
Îşi stabileşte reputaţia de poet în epocă prin
volumele: Patriarhale (1901), Romanţe din
Heine (1901), Poezii (1902), Din zile mari
(1905), Credinţe (1905).

Din iniţiativa lui Emil Gârleanu, Şt. O. Iosif
şi Dimitrie Anghel, scriitorii tineri din Bucureşti s-
au întrunit într-o primă consfătuire de lucru în
ziua de 13 martie 1908, alcătuind o comisie
provizorie pentru elaborarea statutelor
preconizatei Societăţi a Scriitorilor Români. Şt.
O. Iosif şi Dimitrie Anghel se cunoscuseră la
Paris, în 1901, unde se aflau la studii.
Temperamente total diferite, aveau totuşi câteva
trăsături care îi uneau: amândoi erau poeţi,
nutrind o mare sete de instruire şi afirmare
literară şi amândoi erau - structural vorbind -
nişte visători şi nişte romantici. Deşi psihologic se deosebeau, în plan mai larg
se întâlneau şi se "completau" în chip fericit: pe când interiorizatul Şt. O. Iosif
se simţea atras de exuberantul Anghel, acesta din urmă afla în persoana
delicatului Iosif un fel de "reper" literar şi temperamental, de care avea nevoie.
Fiind şi apropiaţi ca vârstă (Iosif avea 26 de ani, iar Anghel 28), cei doi s-au
împrietenit. O relaţie benefică şi pentru literele româneşti. Şi-au luat un
pseudonim - A. Mirea - sub care au început să publice lucrări originale şi
numeroase traduceri din literatura franceză, ajungând în cele din urma să
semneze împreuna celebrul Caleidoscop al lui A. Mirea, volum apărut în 1908
şi comentat de critica şi istoria literară, atât la apariţie, cât şi mai târziu. Din
păcate au iubit aceeaşi femeie, pe poeta şi prozatoarea Natalia Negru. Aceasta
s-a căsătorit în 1904 cu Şt. O. Iosif, cu care a avut o fiică, numită Corina. În
1910 relaţiile dintre soţi se răcesc şi, în 1911, cei doi divorţează. Şt. O. Iosif
moare în spital, la 22 iunie 1913.

Romantic întârziat, Iosif este un poet monocord, dar care, in limitele
orizontului şi ale sensibilităţii sale specifice, produce adesea accente de o rară
suavitate. O înfiorare sobră caracterizează, de pildă, micul ciclu Cântece,
străbătut de tristeţea toamnei, a despărţirii de locuri dragi, de "fârtaţi" ce-şi
aşteaptă moartea în închisoare. Pastelist şi autor de lieduri, în primul rând, Iosif
este un artist minor remarcabil. Lirismul evocărilor sale sumbre sau luminoase
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din lumea satului se realizează îndeosebi prin melancolia ce învăluie priveliştea
ca într-o ceaţă diafană, ca într-un abur albastru.

St. O. Iosif realizează prin această poezie portretul uneia dintre fiinţele
dragi sufletului său, care a rămas ca o icoană de neşters în memoria sa
afectivă, înfruntând astfel timpul. Însuşi titlul, constituit din substantivul articulat
hotărât bunica relevă caracterul de portret al poeziei, iar întregul discurs liric
evidenţiază trăsăturile fizice şi morale ale fiinţei dragi evocate aici.

BUNICA
Cu părul nins, cu ochii mici
Şi calzi de duioşie,
Aieve parc-o văd aici
Icoana firavei bunici
Din frageda-mi pruncie.

Torcea, torcea, fus după fus,
Din zori şi până-n seară;
Cu furca-n brâu, cu gândul dus,
Era frumoasă de nespus
În portu-i de la ţară...

Căta la noi aşa de blând,
Senină şi tăcută;
Doar suspina din când în când
La amintirea vreunui gând
Din viaţa ei trecută.

De câte ori priveam la ea,
Cu dor mi-aduc aminte
Sfiala ce mă cuprindea,
Asemuind-o-n mintea mea
Duminicii preasfinte...
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Satul meu reprezintă unul dintre locurile binecuvântate de Dumnezeu. Aici
m-am născut, aici am primit prima dezmierdare de la părinţi.  Este locul unde
m-am jucat prima oară şi unde mi-am făcut primul prieten. De aceea îmi iubesc
satul din tot sufletul. Sărbătoarea Crăciunului şi a Paştelui din sânul familiei
reunite  mi-au rămas veşnic în minte. Prima zi de grădiniţă, apoi la şcoală,
prima mea învăţătoare, colega de bancă, diriginta, pe toate mi le amintesc.

De mică gândeam aşa: Dă Doamne ca toţi oamenii satului să aibă un loc
de muncă, să lucreze cu mijloace moderne, dar să nu-şi piardă inima,
dragostea faţă de semeni!  Să se hotărască  ceva bun pentru comună,  să fie
de folos pentru toţi, să ne putem bucura de la mic, la mare!

Ce bucurie mai mare poţi simţi atunci când vorbeşti despre eroii satului,
poţi să aşezi o floare la mormântul eroilor sau să aprinzi o lumânare. Am învăţat
de la bunici că acestea sunt lucruri sfinte pe  care trebuie să le păstrăm cu
pioşenie.

Am auzit şi am văzut că din satul nostru mulţi copii au devenit,  peste ani
oameni importanţi, care acum pot decide soarta altor generaţii. Şi de la ei
trebuie să învăţăm respectul pentru învăţătură, pentru cei care ne-au educat.

Mai ştiu că sunt în satul nostru mulţi oameni buni.
În jurul unui om bun timpul curge altfel, lumina poposeşte mai mult, spaţiul

însuşi se ondulează. În jurul unui om bun se
respiră mai uşor, se gândeşte mai profund, se
iubeşte mai intens. În preajma omului bun poţi
să devii om bun.
Omul bun nu e neapărat celebru. Adeseori
neştiut trece printre noi şi la fel ca şi aerul care
nu se vede, el este cel care ne menţine în viaţă
toate părţile bune ale sufletului. Omul bun e
sursa "oxigenului" cu care se hrăneşte sufletul.
Cu cât o comunitate are mai mulţi oameni buni,
cu atât e mai pur aerul care hrăneşte sufletul.
Dacă mai există bunătate în oameni, cu
siguranţă pe undeva încă mai există surse ale
bunătăţii. Fie ca bunătatea din noi să crească
şi să devină izvor de viaţă pentru toţi cei din
preajma noastră.

Acum a sosit momentul să dăm mai multă  importanţă tuturor aspectelor
care ţin de frumos, linişte, curăţenie, dragoste pentru natură şi pentru semeni.

Să promovăm aceleaşi valori ca şi în Uniunea Europeană: spirit civic,
respect pentru tradiţii şi obiceiuri străvechi, spirit antreprenorial, protecţia
mediului înconjurător, toleranţă faţă de diversitatea etnică, spirit comunitar.

Marieta,  o fostă elevă
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De ce nu iubesc violenţa? Mereu îmi pun această întrebare. Poate pentru
faptul că mie nu-mi place să fiu lovită, nici jignită.

Violenţa este un lucru rău şi din păcate, mulţi oameni o practică în
ultimul timp.

Cu toţii ştim că violenţa dăunează grav sănătăţii.
Prin violenţă mulţi oameni înţeleg că fac educaţie. Credeţi că a-ţi bate

copilul înseamnă educaţie?
Nu, nu este o educaţie, este cel mai grav lucru care i se poate întâmpla

unui copil. Educaţia nu se practică prin violenţă, ea se practică prin vorbă, prin
fapte bune.

Un copil greşeşte spunând un cuvânt neplăcut, dar
este totuşi un copil şi nu o face pentru a-ţi face rău.

Te supără copilul tău, iartă-l pentru greşeala lui şi
adu-ţi aminte că şi tu ai fost copil.  Cu toţii am fost,
suntem şi vom fi copii, indiferent de vârstă. Cu toţii am
simţit bucurie, tristeţe în sufletele noastre.

Mulţi oameni cred că prin violenţă se rezolvă totul,
dar nu este adevărat, pentru că violenţa înseamnă
durere, suferinţă, patimă, răutate.

Credeţi că e bine ca un copil cu handicap,  care
suferă, să fie lovit, batjocorit?

Nu, nu este bine, pentru că el suferă destul pentru ceea ce este şi cu atât
mai mult pentru ceea ce i se spune sau i se face.   Mulţi copii, oameni, animale
au diferite handicapuri, dar noi nu trebuie să-i lovim şi să le
spunem cuvinte urâte, trebuie să fim buni cu ei, pentru că am
putea fi şi noi în locul lor.

Cel mai dureros este să vezi un copil mai mare că îşi
arată supremaţia faţă de unul mai mic folosind bătaia,
batjocura sau alte forme foarte urâte de manifestare.

Credeţi că este bine să se practice violenţa? Nu,
pentru că rămân suflete mutilate, pline de durere şi
neputinţă.

Credeţi că este bine să fim violenţi? Nu, nu este bine şi prin aceasta vă
spun:

NU FIŢI VIOLENŢI!
ZIUA  DE  MÂINE  POATE  FI  LINIŞTITĂ  ŞI  FRUMOASĂ!

Anda Atudosiei
Clasa a VI-a A
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S-a dus anotimpul în care soarele nu a lipsit şi a
încălzit cu razele lui aurii întreg pământul ţării.
Suntem invitaţi la o ceremonie în care toţi cei prezenţi îşi
pun culorile pe chip. Frunzele îţi vorbesc, pomii îşi spun
cântecul lor acompaniaţi de păsărele.
Sub norii grei şi posomorâţi toamna îşi desface aripile ei şi

împrăştie roadele cele bogate.   Dimineaţa răcoroasă îi deşteaptă pe oameni şi satul se
înviorează în zgomotul lucrului de toamnă, pe când cerul răsăritului îşi schimbă
minunatele lui culori.

Soarele zâmbitor scaldă în razele sale căldicele adunările pestriţe ale culegătorilor,
mai mari, mai mici. Oamenii aleargă la deal şi la vale: care la strâns, care  la cărat
recolta, care la arat.

Copiii îşi ajută părinţii făcând mare zarvă, mai ales în livadă şi la  culesul
strugurilor.

Toamna este anotimpul hărniciei. Roiesc oamenii ca albinele prin livezi, pe ogoare
să-şi strângă răsplata meritată pentru munca începută în primăvară. După cât de plină
este cămara fiecăruia, ne dăm seama cât şi cum a muncit.

„Cine-i harnic şi munceşte are tot ce-i trebuieşte.”
Pentru toţi acest anotimp are bucuriile, dar şi neplăcerile lui.   Odată cu apariţia

toamnei, vântul rece suflă asupra norilor ce varsă stropi mărunţi şi mulţi. Copacii se
dezbracă de haina lor verde şi capătă o nouă înfăţişare, care te întristează. Norii se
despart rareori lăsând soarele să mai trimită către pământ câte o rază timidă.

Când vara pleacă ia cu ea păsările, lăsând codrul pustiu. Apare ceaţa apăsătoare şi
ofileşte florile.

Eu iubesc acest anotimp pentru că este roditor, iar în prima lună de toamnă aud,
din nou, clopoţelul care ne anunţă că s-au deschis porţile şcolii.

Irene Atudosiei – Clasa a VIII-a A
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Rămurica întristată mi-a şoptit:
- Un copil răutăcios m-a îndoit.
Am să-i spun acum frumos:
- Ai fost puţin nepoliticos!
Te rog să fii cuminţel!
Şi eu sunt un copac mai mititel.
Dacă ai să mă asculţi,
Copacii vor fi mai mulţi,
Pădurea te va-ndrăgi,
Când la umbră te vei răcori!

În Neamţ, în munţii noştri,
Natura e mai frumoasă.
Nicăieri, pot spune-n lume,
Nu e toamnă mai aleasă..

Cântă râul cristalin,
Poteci călcate din plin,
Codrul parc-a- ntinerit,
De toţi oamenii este iubit!

Adina Suvac - Clasa a IV-a A
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Am vorbit cu pădurea chiar acum o săptămână şi nu ne-a plăcut ce ne-a spus. Era
emoţionată de reîntâlnire, dar parcă era supărată şi mai, mai, voia să ne certe…

Când am privit cu mai multă atenţie, am înţeles de ce era îngrijorată. Am lipsit
mult şi alţi oameni răi au făcut fapte urâte, chiar dureroase pentru draga noastră pădure.
Multe flori am găsit călcate în picioare, crengi mai tinere sau mai mari rupte. Dar ceea
ce ne-a durut şi pe noi a fost atunci când în poieniţă am văzut  grămezi de gunoaie,
sticle de plastic, cutii de conserve, ambalaje…

Ne-a arătat apoi izvorul. Da, izvorul, firişorul acela de apă care se strecura
susurând printre pietre, din care băusem de atâtea ori …Care ne încântase cu răcoarea
lui…Zăcea aproape sufocat, alunecând cu greu printre hârtii, resturi de hrană sau
pahare.

Ne-am îngrozit, dar imediat ne-am gândit cum să facem, să s-o ajutăm să revină
ce-a fost.

Am adunat ceea ce o supăra şi o făcea să fie urâtă, apoi ne-am propus să mergem
din clasă în clasă, să atragem atenţia tuturor copiilor, iar la rândul lor să-i înveţe şi pe
cei maturi să respecte natura.

Pădurea era fericită. Ne consideră prietenii ei şi ne aşteaptă cu drag să-i fim
aproape, dar s-o iubim şi s-o respectăm.

Marea grupare a Micilor Ecologişti
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Tuturor le dau în dar
Desenul meu de pe trotuar.
Iubire - scriu cu inima,
Pace - cu sufletu-mi curat
Şi OM - cuvântul minunat.
Lângă COPIL, MAMĂ şi PĂMÂNT
Pe toate le păstrez în gând
Şi le cuprind cu drag în braţele mele.
Vă rog, nu mă călcaţi pe ele !

Poezie dedicată celor mici.
Elevii clasei a IV-a A
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An nou de şcoală, bine ai venit!
Poveste de citire şi cu scris,
În dar, vezi?- o compunere ţi-aduc
Despre vacanţa dusă ca un vis…

Noi,  elevii   clasei a III-a, sub îndrumarea
doamnei învăţătoare am realizat „Cărticica  de
vacanţă “ în care am adunat cele mai frumoase
amintiri din vacanţa anului 2007.

Lucrând împreună am înţeles mai bine ce este cartea şi care sunt
componentele ei, care este rolul ei în viaţa noastră şi cum este drumul pe care îl
parcurge ea până ajunge la cititor.

O împrumutăm cu drag tuturor celor care vor să o citească.
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Făcând parte din marele grup al gimnospermelor, bradul este “un membru” al
familiei pinaceelor- arbori răşinoşi cu tulpina dreaptă, cu frunze aciculare, făcând flori
din care se formează conuri. Acestea sunt considerate roadele coniferelor, fructul fiind
format dintr-un ax cu numeroşi solzi lemnoşi- reprezentând florile masculine sau
feminine, ale căror seminţe sunt dotate cu nişte aripioare.

Arborii coniferi se mai numesc şi răşinoşi, după numele substanţei secretate.
Răşina este o substanţă de tip hidrocarburic, lipicioasă, inflamabilă, care se scurge pe
tulpina şi crengile  majorităţii coniferelor, având numeroase utilizări industriale.
Popular, răşina este folosită pentru a se face tămâie, iar în industrie o regăsim prelucrată
în vopseluri, adezivi, detergenţi.

Aromoterapia se realizează  cu succes  pe bata miresmei pădurilor de brad,
considerată un elixir în afecţiunile pulmonare.

Din tulpina bradului,  ce poate atinge aproape  50m înălţime, cresc ramurile
specifice numite cetini. Pe aceste crengi se dezvoltă acele - nişte frunze înguste,
ascuţite, cărora li s-a spus astfel tocmai din cauza asemănării cu micile ustensile de
cusut. Cetina şi frunzele bradului rămân mereu verzi, persistenţă amintită în colindul de
Crăciun “O, brad frumos!”.
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Din mugur de brad se poate face un sirop cu reale calităţi curative. Când mugurii
au deja două degete lungime, se pot culege, preparându-se din ei tot felul de siropuri şi
licori vindecătoare. Ciobanii mestecă muguri de brad pentru a-şi potoli setea.

Bradul , cuvânt preluat  nealterat din tezaurul cultural al dacilor, era un arbore
sacru, care realiza în concepţia acestora, comunicarea între pământ şi cer, mişcarea
ascendentă a vieţii spre Universul divin.  În credinţa şi creaţia populară românească,
mirificul brad simboliza arborele cosmic, poseda proprietăţi magico- mitice şi era leac
pentru o sumedenie de boli. Astfel, scăldătorile cu cetini de brad îi întăreau pe cei slabi
şi pe convalescenţi şi le luau durerile de oase şi de piept.

Bradul se regăseşte în numeroase tradiţii, nu numai de Crăciun. Fiind un pom
mereu verde oamenii l-au asociat cu viaţa, trăinicia, siguranţa, prietenia şi l-au inclus în
toate evenimentele importante ale vieţii.

La naştere se obişnuia ca fiecărui copil să i se
dăruiască un brad, în natură, care îi devenea “frate” şi pe
care trebuia să-l îngrijească până la moarte.

La nuntă, încă există obiceiul împodobirii unui brad
cu ornamente din hârtie şi fructe, de obicei în curţile casei
de la ţară. În jurul bradului se organizează o mică petrecere
care are menirea de a le ura casă de piatră celor care se
căsătoresc.

La moarte, în unele zone se practică împodobirea
unui brad, dacă persoana e tânără şi necăsătorită.

Împodobitul bradului în România este un obicei relativ recent. În prezent este cel
mai îndrăgit obicei de Crăciun, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire ( pentru
că este împodobit de întreaga familie), bucurie şi fericire ( pentru că sub el sunt puse
cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine în casele unde nu este brad), viaţă,
trăinicie şi sănătate ( pentru că este mereu verde).
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Decembrie este cea mai aşteptată şi mai îndrăgită lună a anului de toată
lumea, dar în special de copii. Este luna în care temperatura scade mult, iar
zăpezile cad în cantităţi mari, natura oferindu-ne astfel plăcerea de a schia, a
patina şi mai ales de a merge cu sania la derdeluş. Dar, marile bucurii pe care ni le
aduce această ultimă lună a anului sunt Sărbătorile Crăciunului, cu toate
credinţele şi datinile care le însoţesc.

Primul semn că se apropie Sărbătorile este dat de Sfântul Nicolae: în fiecare
casă, copiii - dar şi unii adulţi - îşi pregătesc ghetele, lustruindu-le şi punându-le
lângă uşă. Vine noaptea de 5 spre 6 decembrie, atunci când Moş Nicolae trece pe la
toate gospodăriile pentru a lăsa câte ceva în ghete: cadouri pentru cei care au fost
buni şi cuminţi, sau câte o nuia pentru cei neascultători.

Tot până în Crăciun, pe 20 decembrie, peste sărbătoarea religioasă a
Sfântului Ignatie Teoforul se suprapune datina românească de tăiere a porcului -
Ignatul. În acea zi se pregătesc bucatele tradiţionale pentru Crăciun: cârnaţi,
caltaboşi, jumări, sângerete, slănină sau şuncă etc. Tot atunci se toacă şi carnea
pentru sarmale, iar pulpele se tranşează pentru friptură. Unele dintre preparate se
pun la afumat (cârnaţii, slănina, pieptul ardelenesc etc.). Imediat după sacrificare,
gospodarul face “pomana porcului”: oferă celor care l-au ajutat la tăiat (uneori şi
vecinilor) şorici, carne proaspăt prăjită şi un pahar de vin (sau ţuică fiartă în
anumite zone). În puţinele zile rămase până la Crăciun, gospodinele fac piftie
(răcitură), sarmale, cozonaci cu nucă, mac şi rahat (sau brânză şi stafide), plăcintă
şi prăjituri diverse. În acelaşi timp, începe curăţenia în casă şi în curte,
împodobirea locuinţei şi pregătirea hainelor pentru Sărbători.

Odată finalizate toate pregătirile, gospodinele pun din fiecare fel de mâncare
câte ceva într-un coş de nuiele, plus o sticlă cu vin, şi duc acest coş
la biserică, în seara de ajun, pentru sfinţire.

Pe 24 decembrie, în această zi de Ajun a Crăciunului, începe marea
Sărbătoare a Naşterii Domnului. Primele semne le dau grupurile de colindători,
care pornesc din casă în casă, cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura
gazdelor fericire, sănătate şi prosperitate. Aceste colinde sunt creaţii populare cu
text şi melodie, care conţin mesaje speciale (religioase sau satirice la adresa celor
uraţi). Colindătorii vestesc naşterea Domnului, urează gazdelor sănătate şi bucurii,
primind pentru aceste urări cozonac, prăjiturele, covrigi, nuci, mere şi chiar
colăcei - pe care gospodinele care respectă tradiţia le-au pregătit cu mult timp
înainte. Diferind doar destul de puţin, colindele religioase sunt foarte
asemănătoare în toate zonele ţării, cele mai cunoscute şi apreciate fiind: “O, ce
veste minunată”, “Steaua”, “Trei păstori”, “La Vifleim colo-n jos”, “Cântec de
Crăciun”, “Aseară pe înserate”.

Pe lângă acestea, al căror subiect este Naşterea Domnului, românii mai fac
urări prin intermediul unor alte colind, create pe baza unor obiceiuri laice:
"Pluguşorul", "Capra", "Ursul", "Sorcova". "Capra" este - de fapt - un om
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mascat, ascuns sub un costum larg, care ţine deasupra capului un baţ în vârful
căruia este cioplit un fel de cap de capra. “Falca” de jos a “caprei” este mobila,
astfel încât gura acesteia se poate închide sau deschide, dar mai ales poate
“clămpăni”, făcând un zgomot specific. În jurul caprei cântă şi dansează alţi
colindători mascaţi şi costumaţi specific, unii dintre aceştia fiind instrumentişti cu
acordeon, fluier, tobă sau chiar vioară. Este un colind vesel, cu umor, care provine
dintr-un străvechi ritual agricol, practicat pentru a aduce rodnicie în anul ce vine.
Pe vremuri, în faţa caprei se aruncau boabe de grâu, orz sau porumb. Asemănător
cu “Capra” este obiceiul de a umbla cu “Ursul”, această datina avându-şi de
asemenea originea într-un cult geto-dac, ce urmărea fertilizarea şi purificarea
solului şi a gospodăriei. Ursul este întruchipat de un flăcău care poartă pe cap, pe
umeri şi pe spate blana unui astfel de animal, având în jurul urechilor nişte ciucuri
roşii.

În timp ce ursul mormăie şi joacă în ritmul tobelor şi al fluierăturilor,
ursarul strigă: “Joacă bine, măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu măsline”. “Ursul”
este însoţit de un grup de colindători mascaţi şi costumaţi, care reprezintă diverse
animale sau personaje şi care îl aţâţă prin strigături.
La sfârşit, toţi le urează gazdelor multă sănătate, fericire, recolte bogate, mese
îmbelşugate şi la mulţi ani. Nu putem încheia fără a aminti obiceiul cel mai iubit de
copii: datina Bradului de Crăciun - o practica veche, pe care unii o consideră chiar
mai veche decât creştinismul şi care simbolizează “pomul vieţii”. Cei care îi
atribuie o semnificaţie creştină spun că bradul este “pomul cunoaşterii binelui şi
răului”, împodobirea acestuia cu mere roşii amintind de păcatul originar. De
altfel, aşa a fost consemnat istoric primul brad împodobit despre care vorbesc
documentele: în anul 1605, a fost înălţat la Strasbourg, într-o piaţă publică, un
brad împodobit cu mere roşii. Această tradiţie germană a cucerit rapid Europa,
dar şi – mai apoi - America şi restul continentelor, prin intermediul coloniştilor
care au populat Lumea Nouă. În zilele noastre, în ajunul Crăciunului, în fiecare
casă se împodobeşte câte un brad (cu beteală, globuri, figurine, ghirlande,
bomboane, artificii şi lumânări sau beculeţe). Noaptea, Moş Crăciun aduce daruri,
pe care le pune sub brad. Bineînţeles, numai celor care merită.

Înv. Mihaela Crăciun
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COLINDATUL
Este un vechi obicei de Crăciun la români. În

ajunul Crăciunului, fete şi băieţi pornesc pe uliţele satului,
cântând o varietate de colinde, legate de naşterea Domnului

PLUGUŞORUL

Pluguşorul este un alt obicei de Crăciun străvechi, în care
cete de flăcăi pornesc cu plugul, semnificând un ritm de
fertilitate, constând într-o urare care să aducă recolte mai
bogate în anul care vine. Acest obicei de Crăciun aduce
veselie şi culoare sărbătorilor de iarna, amintindu-ne şi de
ocupaţia strămoşilor noştri, care era agricultura.

CAPRA
Obiceiul de

Crăciun de a merge
cu capra are legătură cu sporul de animale în turmele
păstorilor, fiind un ritual care aduce roade mai bogate în
anul care vine. Acest obicei este un bun prilej pentru a
intra în contact cu covoarele, ştergarele, podoabele
în culori vii din casele gospodarilor şi aduce urări legate
de anul nou.

Steaua este un alt obicei de Crăciun întâlnit la români care are loc în
ajunul Crăciunului. Cei care merg cu Steaua sunt mai ales copii între 7 şi
14 ani. Obiceiul are o semnificaţie religioasă fiind legată de steaua care s-a
arătat celor trei magi de la răsărit. Copiii merg la colindat cu o stea mare,
din lemn, gătită cu hârtie colorată şi crenguţe de brad.

IUBIŢI ŞI PĂSTRAŢI ACESTE TRADIŢII!

Înv. Mihaela Crăciun
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Este iarnă. Fulgii moi şi-au pus rochii de dans şi u pornit la vals. Iarna îi
suflă încet pe vârful dealului.

În casă,  mama aşează masa. Bucatele alese aburesc din plin camera.
Cozonacii împrăştie o mulţime de mirodenii.

Bradul e frumos împodobit. Lumânărelele se întrec în flăcările lor. Beteala
străluceşte în toată casa.

Pe stradă mai sunt  copii care se dau cu săniuţa. Cât au aşteptat.
Luminile felinarelor se aprind încet.

Dar în timp ce noaptea se aşterne, chiote de bucurie se sting. Copiii
pleacă acasă.

- Veniţi acasă! Strigă bunica.
După ce şi-au aşezat ghetuţele şi hainele groase s-au dus în cameră.
Deodată uşa se aude. Copiii tresar. Au aţipit şi pleoapele sunt grele cu

praful auriu al lui Moş Ene, care desigur este un somnifer desăvârşit.
Moş Crăciun intră şi le lasă încet darurile. Toţi sar şi se năpustesc asupra

cadourilor. “ Oare ce le-a adus?“
Peste tot este plin de dulciuri, păpuşi, avioane, maşinuţe şi… o carte cu

poveşti.
“Pentru cine a adus Moşu' o carte de poveşti?” se întreabă curioşi. Din

grămadă răsare un copilaş mic şi plăpând, cu ochii negri.
- Eu mi-am dorit o carte. Îmi place tare mult să citesc.
Apoi se culcă fericit. Mâine e o zi frumoasă de iarnă.

Cosmina Ursu- Clasa a V-a
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Este iarnă. Afară ninge cu fulgi mari, pufoşi de nea. A sosit ziua cea
mare. Dimineaţă mă duc la biserică şi mă închin la icoana Domnului Nostru
Iisus Hristos.

La întoarcere , la mine acasă sunt ajunşi colegii mei, cu care mă voi duce
cu colinda. Am început să repetăm minunatele cântări adresate Micului Prunc
abia venit pe lume.  Glasurile plăpânde abia se aud. Sunetele cristaline, pline
de emoţie, ajung la urechile mamei care pregăteşte preparatele specifice
Crăciunului.  Timpul trece pe neobservate şi se apropie momentul mult aşteptat.

Seara încep a umbla pe la casele oamenilor colindătorii îmbujoraţi şi
fericiţi. Pornim şi noi agale pe al gospodarii ce aşteaptă urările copiilor.
Chipurile gospodarilor radiază de bucuria şi fericirea Naşterii Domnului. Încet,
încet  traista se umple cu colaci şi covrigi, mere, nuci şi alte daruri.

Ne întoarcem acasă, pe drumul străjuit de case pline de luminiţe pe la uşi
şi pe la ferestre. În pragul casei ne aştepta mama. Bucatele de pe masă ne
îndemnau să le gustăm.

Moleşeala şi căldura din casă ne fac să ne lăsăm mângâiaţi pe la gene de
bătrânul Moş Ene şi adormim cu gândul ca dimineaţa să găsim darurile lăsate
de Moş Crăciun sub pomul mare din cameră.

Sigur ne vom bucura cu toţii în această Sfântă Sărbătoare.
Irina Iliesei - Clasa a V-a
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Eu o rog pe iarnă mult
Să mai vină pe la noi!
Cu o plapumă de nea,
Cu fulgi jucăuşi şi moi.

E vacanţa noastră mică
Şi ne bucurăm nespus!
Că iarna e sărbătoare,
Că-i zăpadă, derdeluş!

Nistor Elena
Clasa a IV-a A
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DEBUT LITERAR

Toamna bogată a murit.
Iarna dalbă a sosit
Cu ger aspru şi zăpadă,
Hai la joacă în ogradă!

Ce de zăpadă curată!
Natura-i imaculată.
O lume de fantezii
Bucurii pentru copii.

Moş Crăciun vine îndată
Cu o sanie-ncărcată,
Cu daruri şi jucării
Pentru voi iubiţi copii.

Crăciunule minunat,
Cât de mult te-am aşteptat,
Cu colinde minunate
Hai să le cântăm pe toate!

Valeriu Mihăilă - Clasa a V-a
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România are un capital natural deosebit de divers. Acest fapt se
datorează în parte condiţiilor fizico-geografice care includ munţi, câmpii, reţele
hidrografice majore, zone umede şi unul din cele mai vaste sisteme de deltă ale
Europei (Delta Dunării). De asemenea, datorită poziţiei geografice a României,
flora şi fauna prezintă influenţe asiatice dinspre nord, mediteraneene dinspre

sud şi componente continental europene
dinspre nord-vest. Rezultatul general constă
în diversitatea florei şi faunei, inclusiv în
existenţa unor populaţii de lupi, urşi, capre
negre şi rîşi, care sunt considerate ca fiind
printre cele mai mari din Europa, precum şi
în existenţa unor extinse habitate forestiere
şi alpine nealterate, asociate lanţului muntos
al Carpaţilor. Astfel valoarea capitalului
natural al României a impus de-a lungul

timpului luarea unor masuri de protecţie a naturii.
Masivul Retezat, una dintre

cele mai valoroase zone
montane din România, a fost
recunoscut ca Parc Naţional încă
din anul 1935, fiind astfel primul
parc naţional legal constituit din
ţara noastră.
Localizare: Carpatii Meridionali
45*25'N - 22*45'E
Relief Glaciar - peste 80 lacuri
glaciare
Cel mai mare lac glaciar din RO
Bucura - 8,86ha
Cel mai adanc lac glaciar din RO
Zănoaga - 29m

Înălţime maximă - 2509m
Vf. Peleaga

Parcul are o suprafaţă de
38.047 ha, din care 1.800 ha au
fost declarate ca arie strict
protejată numită "Gemenele".
Valoarea universală a parcului a
fost recunoscută de programul
Omul şi Biosfera (MAB) al
UNESCO în 1979 prin includerea
sa în reţeaua internaţională a
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rezervaţiilor biosferei.
Zona centrala a Parcului naţional este vizitată anual de aproximativ
10.000 de turişti. E bine de ştiut că în parc există un regulament ce
trebuie respectat. Vizitarea parcului se face numai pe potecile
marcate, camparea este permisă numai lângă cabana Pietrele,

cabana Buta, lângă refugiul Salvamont de la lacul Bucura şi în Poiana Pelegii.
Urmărirea respectării regulamentului se face de către administraţia parcului,
personalul silvic şi custozii parcului.

Prof. Mariana Turcu
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GLASUL NATURII
În fiecare zi aud geamătul de fiară rănită a naturii şi

pentru a-i vindeca rănile, vorbesc uneori cu  o floare,  alteori
cu un pom, ori o pasăre.

În fiecare zi aud, răsuflarea astmatică  a naturii, sufocată
de tone de gunoaie şi pentru a-i curăţa plămânii, adun  câte-o
sticlă  aruncată  la întâmplare, atrag atenţia celor care nu
păstrează curăţenia.

Este limpede că pentru a proteja mediul,  trebuie sa
cunoaştem foarte bine ceea ce vrem să protejam.

Pentru a proteja natura avem nevoie de cunoaşterea şi
voinţa de a o face.

Copii buni! Ajutaţi-mă să facem natura să  zâmbească
din nou ca înainte.

Apetre Madalina

Clasa a V- a

NOI  AM  ALES  SĂ  SALVĂM  NATURA!
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Să nu întreprinzi o ascensiune ce-ţi depăşeşte
puterile!

Să pregăteşti cu de-amănuntul orice excursie şi nu
pleca niciodată singur!

Să nu uiţi că şi pe munte eşti o  fiinţă civilizată!
Să nu profanezi peisajul pe care-l străbaţi şi să nu

„împodobeşti“ Natura cu gunoaie!
Fii bun camarad! Evită să fii autoritar şi încăpăţânat,

încrezut şi îngâmfat.
Respectă cabana tot aşa cum îţi respecţi propria ta

casă!
Nu fura! Nu fura altora nici liniştea, nici singurătatea

ce-o caută, nici perspectiva!
Nu minţi, nu exagera, nu fi lăudăros! Chiar şi

ascensiunea cea mai dificilă este puţin lucru faţă de alte
realizări omeneşti!

Apără onoarea asociaţiei tale şi nu numai a aceleia a
cărei emblemă o porţi, ci şi a acelei comunităţi care ţi-a
făcut accesibilă lumea munţilor!

Nu profana munţii prin mania recordurilor! Înţelege-le
Sufletul!

Luis Trenker – “Meine Berge”

Iubitorii muntelui
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poate fi definită în general ca fiind un vehicul rutier cu două
roţi aşezate în linie una în spatele celeilalte, pus în mişcare prin intermediul a două
pedale acţionate cu picioarele. Se estimează că mersul pe bicicletă este de trei ori mai
eficient din puncte de vedere energetic decât mersul pe jos, iar viteza este de trei - patru
ori mai mare.
Fiind inventate în Europa secolului 19, bicicletele sunt acum în număr de peste un
miliard, asigurând în multe regiuni mijlocul principal de transport. Ele sunt de asemenea
foarte populare ca mod de recreaţie, şi au fost adaptate pentru folosinţă în multe alte
domenii ale activităţii umane cum ar fi cel al jucăriilor, fitness, aplicaţii militare, servicii
de curierat şi sportul numit ciclism.

Forma şi configuraţia de bază a cadrului, roţilor, pedalelor, şezutului şi a
ghidonului au suferit doar mici schimbări din 1885, când a fost construit primul model
cu lanţ, cu toate că multe detalii importante au fost îmbunătăţite, în special odată cu
apariţia materialelor moderne de fabricaţie şi a proiectării asistate de calculator. Acestea
au permis răspândirea modelelor speciale pentru cei ce practică un anume tip de ciclism.

Bicicleta a influenţat istoria în mod considerabil, atât în domeniul cultural cât şi
în cel industrial. În anii de început, construcţia bicicletelor s-a inspirat din tehnologiile
deja existente; dar în ultima vreme bicicleta a contribuit la rândul ei la dezvoltarea
tehnologiilor atât in vechile domenii cat şi în altele noi.

În oraşele unde ciclismul este popular şi încurajat este permis transportul
bicicletelor pe mijloacele de transport în comun, sau se asigură dispozitive externe de
ataşare a bicicletelor pe mijloacele de transport în comun. De asemenea, în unele oraşe
se găsesc sisteme extinse de benzi de biciclete. Astfel de benzi dedicate trebuie adesea
să fie împărţite cu skateri, skateboarderi şi cu pietoni. Separarea traficului motorizat de
biciclete în unele oraşe a avut succes doar parţial, atât în ceea ce priveşte siguranţa, cât
şi promovarea mersului pe bicicletă.

Cicliştii formează asociaţii, atât pentru interese
specifice (cum ar fi benzi pentru biciclete, întreţinerea
drumurilor, proiectarea urbană, cluburi de concursuri,
cluburi de turism, etc.) cât şi pentru scopuri globale (conservarea energiei, reducerea
poluării, promovarea bunei condiţii fizice). Asemenea grupuri promovează bicicleta ca
un mijloc alternativ de transport şi subliniază potenţialul ei pentru conservarea
energiei şi a resurselor precum şi beneficiile pe
care mersul pe bicicletă le aduce sănătăţii în
comparaţie cu mersul cu maşina. Astfel de activişti
cer de asemenea îmbunătăţirea transportului
în comun atât local, cât şi între oraşe. Ei cer şi dotarea
acestora cu soluţii pentru transportul bicicletelor.

Micii biciclişti din
comună
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“ pe o foaie de hârtie apar dorinţe conştiente şi inconştiente.

preocupările de moment motivează desenul copilului.”

în măsura în care desenul nu exercită  o constrângere, ci îl
recreează pe autorul său”. ( Roseline Davido)

În zilele noastre ignoranţa faţă de desenele copiilor nu mai are nici o
scuză. Ele reprezintă mijloc privilegiat de cunoaştere a personalităţilor.

Copac= Caracter

Dimensiunile pe care le are ( raportate la spaţiul de desen) reflectă percepţia ta cu
privire la propria persoană, modul în care te valorizezi singur. Un
spaţiu folosit la maximum, în care copacul desenat de tine e
predominant, reflectă capacitatea ta de  a decide singur, de a domina
şi a nu te lăsa influenţat de exterior.

Coroana, trunchiul şi rădăcinile sunt reflexia personalităţii tale,
a calităţilor şi defectelor pe care le ai. Astfel, un arbore mare, cu o
coroană stufoasă şi trunchi drept, este o dovadă de siguranţă,
stabilitate şi curaj.

Un arbore mic şi lipsit de frunze indică lipsa de încredere în
propriile forţe, nesiguranţă în raport cu ceilalţi. Ramurile îndreptate în
sus indică optimism, dorinţa de autorealizare şi capacitate a de a
urmări o ţintă fixată.

Un pom cu frunze, fructe şi ramuri detaliate denotă creativitate,
fantezie şi vitalitate.

Psihologul de serviciu
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Aurora australă în Wellington, Noua Zeelandă Aurora boreală în Alaska

Aurora polară este un fenomen optic ce constă într-o strălucire intensă observată
pe cerul nocturn în regiunile din proximitatea zonelor polare, ca rezultat al impactului
particulelor vântului solar în câmpul magnetic terestru. Când apare în emisfera nordică,
fenomenul e cunoscut sub numele de aurora boreală, termen folosit iniţial de Galileo
Galilei, cu referire la zeiţa romană a zorilor, Aurora, şi la titanul care reprezenta
vânturile, Boreas. Apare în mod normal în intervalele septembrie-octombrie şi martie-
aprilie. În emisfera sudică, fenomenul poartă numele de auroră australă, după James
Cook, o referinţă directă la faptul că apare în sud.

Fenomenul nu este exclusiv terestru, fiind observat şi pe alte planete din sistemul
solar, precum Jupiter, Saturn, Marte şi Venus. Totodată, fenomenul este de sorginte
naturală, deşi poate fi reprodus artificial prin explozii nucleare sau în laborator. Aurora
apare în mod obişnuit atât ca o strălucire difuză cât şi ca o cortină extinsă în spaţiu
orizontal. Câteodată se formează arcuri care îşi pot schimba forma permanent.

Fiecare cortină este compusă dintr-o serie de raze paralele şi aliniate pe direcţia
liniilor de câmp magnetic, sugerând faptul că fenomenul de pe planeta noastră este
aliniat cu câmpul magnetic terestru. De asemenea, variabilitatea unor anumiţi factori
poate determina formarea de linii aurore de tonalităţi şi culori diferite.

Andrei Diaconu- Clasa a V-a
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 să nu salutăm cu mâinile în buzunar;
 cel mai tânăr salută pe cel mai în vârstă;
 sexul masculin salută sexul feminin;
 noii veniţi salută pe cei prezenţi;
 cel care intră într-o încăpere salută primul indiferent de statut,

vârstă sau sex;
 răspunsul la salut este obligatoriu;
 atât salutul cât şi răspunsul se fac cu amabilitate, cu un mic

zâmbet;
 subalternii salută superiorii (elevii pe profesori);
 cei care sunt în trecere salută pe cei care staţionează;
 PRIMA SALUTĂ PERSOANA CEA MAI POLITICOASĂ (când sunt

de aceeaşi vârstă, sex, rang);
 să nu salutăm cu voce prea tare sau prea scăzută;
 să nu folosim prescurtările în formule: ’mneaţa! sau formule străine

adresate unora mai în vârstă: Ciao! Hello! etc.
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GLUME

- Ioane, de ce nu-ţi repari acoperişul? Nu vezi că-ţi plouă în casă?
- Pe potopul ăsta crezi că pot sta pe acoperiş, să-l repar?
- Nu acum. Când o să fie senin.
- Atunci nu o să fie nevoie!

- Te-ai apucat să înveţi la geografie, Costele ? Ia, spune-mi unde se  află Peru ?
-La pagina 105, tăticule !

- Intră, Ghiuri, poarta e deschisă.
- Dar câinele nu muşcă?
- Abia l-am cumpărat. Asta vrem să vedem şi noi.

- Ionele, de ce scoţi limba la câinele ăla?
- El a început primul.

- Bunicul meu e centenar !
- Mare brânză ! Al meu e miliardar!
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