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ARGUMENT 

 Astăzi, tot mai mulți copii și adolescenți 

își întorc privirea spre filele, unde, sub 

diferite forme, își aștern gândurile, 

sentimentele, în anumite încercări 

artistice, bune de povestit și altora. 

 Tinerii se îndreaptă spre creație ca spre 

un câmp fertil, în care ideile lor să prindă 

rădăcini, să dea roade, să încânte. În 

egală măsură, elevii caută informații din 

diferite domenii, se documentează, sunt 

atrași de joc, unde descoperă o lume 

imaginară, prin intermediul căreia ajung 

să se dezvolte, să își descopere 

abilitățile. 

 Noi, cadrele didactice, ne-am gândit să îi 

sprijinim cu sfaturi, informații, exemple 

de activități desfășurate în școala 

noastră, propuneri, de aceea prezenta 

revistă se constituie într-un ghid, ce  

înglobează  diferite 

 noțiuni, care să le folosească, să le facă o 

idee asupra caracteristicilor creațiilor 

proprii, a hainei estetice, ce trebuie să 

îmbrace imaginile lor artistice. 

 Sperăm ca demersul nostru să fie util si le 

dorim succes celor, care vor dori să ne facă 

cunoscute materialele lor, celor, care se 

îndreaptă spre artă, spre știință, fie că sunt 

creatori, critici sau simpli cititori.  

 Eleva, Duția Naomi, cea care a fost aleasă 

câștigătoare, a concursului organizat în 

școală pentru a desemna numele revistei, 

,,Generația  Z’’, a declarat pentru 

redactorii noștrii:  Am ales acest titlu 

deoarece m-am gândit la generația 

noastră, așa cum este ea: rebelă, 

nenconformistă și plină de viață. Am 

speranța că acest titlu va prinde la public 

și că îl va înțelege exact așa cum l-am 

văzut eu. 
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 director prof. Mesaroșiu Simona-Amalia 

Am primit zilele trecute un telefon prin 

care eram rugată, în calitate de director 

al școlii, să scriu un articol cu ocazia 

lansării revistei școlii noastre - Școala 

Gimnazială Crizbav. 

Am fost onorată și în același timp 

entuziasmată știind că un proiect, despre 

care aflasem anul trecut, de la doamna 

prof. Ioana Trîmbițaș, a prins în sfârșit 

contur.  

În ultimii ani, școala noastră nu a avut o 

revistă. De aceea mirarea mea a fost 

foarte mare. Nu pot decât să felicit 

coordonatorul și promotorul acestei 

minunate inițiative, pe dna. prof. Ioana 

Trîmbițaș împreună cu întreg colectivul 

de redacție, colegi dedicați care doresc 

să arate că se poate, că doar împreună 

pot avea idei și vise mărețe. 

Și poate că nu este întâmplător că 

această revistă se lansează într-un 

moment cu o mare semnificație istorică -  

 

pentru noi românii - centenarul Marii Uniri.  

Revista a prins viață și glas și prin inocența 

și avântul elevilor noștri care, au contribuit 

și ei cu mic, cu mare la scrierea acesteia. 

Poeziile, creațiile în proză și scrisorile 

adresate Moșului, se aștern cu emoție în 

paginile revistei și așteaptă să fie citite.  

Prevăd un viitor strălucit și îndelungat 

acestei reviste, care va cuprinde multe 

numere de acum încolo. În felul acesta 

preocupările elevilor vor trece dincolo de 

programele școlare  și vor scoate la iveală 

adevăratul suflet al copiilor noștri din 

Școala Gimnazială Crizbav.  

Va fi oglinda muncii lor, în paginile 

acesteia se vor regăsi gânduri, emoții, 

sentimente, menite să aducă lumină și 

strălucire într-o școală care renaște. 

La mulți ani dragi elevi! La mulți ani dragi 

colegi! La mulți ani România! 

 

 

 

RAZĂ DE SPERANȚĂ 

5 



Colţul limbilor străine 

  Halloween-ul este o sărbătoare de 

origine celtică, preluată astăzi de multe 

popoare din lumea occidentală. Ea este 

sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, 

deși în unele țări data sărbătorii variază. 

Numele provine din limba engleză, de la 

expresia All Hallows' Even, numele 

sărbătorii creștine a tuturor sfinților. 

 Specific pentru Halloween este dovleacul 

sculptat, care reprezintă Lanterna lui Jack.  

 Cu ocazia acestei sărbători, copiii se 

maschează în vrăjitori, mumii sau alte 

personaje și colindă pe la case 

întrebând „Trick or Treat?” (Păcăleală sau 

dulciuri?), ca o amenințare că dacă nu li se 

dau dulciuri, persoanei colindate i se va 

juca o farsă.  

 În alte țări, Halloween –ul este serbat prin 

parade și carnavaluri. 

 Şi noi, la Școala Gimnazială Crizbav, am 

sărbătorit Halloween-ul!  

 În cadrul activităţilor realizate s-au 

câştigat şi premii, bineînţeles.  

 Iată câștigatorii:  

 cel mai original dovleac:  

  Ababei  Andra-  cls a V-a A 

 cel mai amuzant dovleac: 

  Coșcodar Damian-cls aVI-a B  

 cel mai înfricoșător dovleac:  

  Neagovici Damian şi  

  Șerban Silviu- cls a V-a A  

 cel mai frumos desen:  

  Drăgan Adina - clsa VI-a B  

 cel mai isteț elev al Halloween-ului: 

  Iftimie Bianca- cls a VII-a A  

 Felicitări dragii noștri elevi!               

  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 
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Realizat,    

Prof. Limba Franceză Severin Georgiana 



 I speak English...                and                Je parle français aussi 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 

You know that: 

 

Nici o limbă nu are mai multe sinonime 

ca engleza. 

În limba engleză, dacă spui colorful 

încet, cuiva, pe buze se va citi I LOVE 

YOU. 

Expresia ,,long time no see” este o 

traducere mot  à mot  a unei fraze din limba 

chineză și este gramatical incorectă? 

 Propoziţia: “The quick brown fox jumps 

over the lazy dog” foloseşte fiecare literă a 

alfabetului.  

 

Something fun: 

 Where can you find an elephant? You 

don„t have to find them... They are too big 

to lose! 

Why did the cat put the letter “M“ in the 

fridge? Because it turns “ice“ into “mice“. 

.How do elephants talk to each other? By 

"elephone". 

 

Tu sais que: 

 

„French Toast” (pâinea tost) nu este de 

origine franceză așa cum ar sugera 

numele. Aceasta a fost inventată de un 

american pe nume Joshph French, iar în 

momentul publicării ei, cotidianul care a 

prezentat invenția brutarului american a 

uitat să pună „apostroful” și „s” specific 

limbii engleze (French‟s Toast – pâinea lui 

French). 

 

Turnul Eiffel, inițial s-a dorit să aibă 

o durată de „viață” de doar 20 de ani, 

astfel că în 1909 trebuia să fie demolat. 

 Franceza a fost limbă oficială în Anglia 

mai mult de 300 de ani. Limba franceză a 

fost limba oficială a Angliei începând cu 

anul 1066, odată cu cucerirea ei de către 

normani în frunte cu William Cuceritorul. 

 

 

   

 
 

Big Ben London          Le Tour Eiffel 
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Realizat, 

Prof. Limba Franceză Severin Georgiana 



 Regele Ferdinand a impus să fie încoronat 

cu coroana unchiului său, Regele Carol I 

(primul rege al României), cea 

confecționată din oțelul unui tun turcesc 

capturat de români la Plevna, în 1877, în 

timpul Războiului de Independență. 

 Din nefericire, România Mare n-a rezistat 

decât 22 de ani, dar amintirea înfăptuirii ei 

înfioară chiar și astăzi orice suflet de 

român. Nu ne rămâne decât speranța că 

România va fi din nou cândva, cum a fost 

la 1918, și să spunem într-un glas, cu toții꞉  

 „LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”. 

 

   

 Realizator, 

          Prof. Istorie Vili  Liliana 

 

C E N T E N A R U L       R O M Â N I E I 

( 1918-2018 ) 

 La 1 Decembrie 1918 a fost oficializată 

unirea tuturor românilor într-un singur stat 

național, visul de veacuri al poporului 

nostru, poate cel mai important eveniment 

din istoria noastră. 

 Atunci s-au unit cu România înfăptuită la 

1859 de Alexandru Ioan Cuza, și 

Basarabia, Bucovina, Transilvania, 

Banatul, Crișana și Maramureșul, provincii 

românești, realizându-se „România 

Dodoloață”. Ferdinand ajunge primul rege 

al României Mari, acesta urmând să 

primească în mod oficial, stăpânirea noilor 

teritorii. Locul de încoronare nu a fost ales 

întâmplător la Alba Iulia. Aici, intrase 

triumfător, Mihai Viteazul pe 1 noiembrie 

1599, iar la    1 Decembrie 1918, peste 

100.000 de oameni aclamaseră Marea 

Unire.  

Sărbătorește ROMÂNEȘTE! 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 
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De la copii adunate... 

1 Decembrie 

 

 1 Decembrie  este o zi importantă  pentru 

noi. România a împlinit azi 100 de ani! 

Este super important  faptul că  a  murit  în 

război o mulțime de oameni și ar fi bine să 

nu mai plecați din România! Să știți că 

această țară este foarte foarte frumoasă. Ea 

are munți, izvoare, cetăți și copii minunați. 

Te iubesc, România!     

      

   Drăgan Emilia, clasa a IV-a   

 

1 Decembrie – Centenar 

 

În 2018, toți românii de pretutindeni 

sărbătoresc efortul susținut al întregului 

popor, de-a lungul timpului, dorința 

românilor de pretutindeni de a înfăptui 

Marea Unire. Credința românilor și iubirea 

față de țară i-a unit pe aceștia într-un singur 

stat, alături de tenacitatea liderilor și a 

elitelor românești care au făcut tot ce a fost 

cu putință pentru ca visul Unirii să devină 

realitate.  

Acum, după 100 de ani, când România își 

sărbătorește Ziua Naționala acum când face 

parte din familia  Europei Unite, eu cred că 

este timpul să privim și spre viitorul nostru 

ca națiune. Un viitor, mai exact o zi, sper 

apropiată, în care toți cei plecați  în alte țări  

vor reveni acasă, în România, de acolo de 

unde au fost smulși de vitregia traiului. Din 

acest punct de vedere, 1 decembrie ar putea 

fi și un moment de reflecție asupra 

idealurilor noastre ca națiune, ca cetățeni ai 

aceleiași cetăți numită România Mare. 

                     

                Kalanyoș Denisa, clasa a VIII-a B 

 

 

Roșu, galben, albastru 

  

Era o zi de sărbătoare. Troiene mari de 

zăpadă acoperiseră întreg pământul. 

Deasupra școlii noastre flutura falnic 

tricolorul României. 

În liniștea dimineții, culoarea albastru 

prinde a-și întreba suratele: 

- Din atâtea culori ale pământului, oare 

cum tocmai voi ați ajuns să-mi stați 

alături? 

- Pentru că noi, ca și tine, suntem simbol 

pentru acest popor. 

- Eu, spuse cu mândrie culoarea galben, 

sunt soarele care a încălzit cu blândețe 

inimile vitejilor din acest popor. Eu sunt 

aurul care se află în adâncurile pământului 

românesc. Și, mai ales, eu reprezint 

roadele pământului, bogăția lanurilor. 

Culoarea roșie nu se lasă mai prejos: 

- Eu reprezint sângele vărsat în bătăliile 

pentru apărarea acestor locuri de eroii 

neamului nostru, care s-au sacrificat 

pentru libertate și dreptate națională. 

Albastrul zise și el cu mândrie: 

- Eu reprezint apele cristaline care udă 

grânele și potolesc setea acestor oameni 

minunați. Culoarea mea este culoarea 

cerului senin din zilele calde de vară. 

Toate trei la un loc: roșu, galben și 

albastru formează drapelul țării noastre 

care flutură falnic în adierea vântului. 

 

Cules de 

Prof. Limba și Literatura Română Uretu 

Anca 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 
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                   Despre noi... 

 

 

Ziua de 1 decembrie 1918 a fost ziua unei 

generaţii care a făcut istorie. Noi 

rememorăm în fiecare an Unirea, dar Unirea 

este un cuvânt care depăşeşte limitele 

impuse de timp şi spaţiu, creează o legătură 

profundă între românii din toate colțurile 

lumii.  

Anul acesta în 2018, se împlinesc 100 de ani 

de la Marea Unire. Deoarece noi  vorbim  și 

simțim  românește și elevii noștri 

sărbătoresc  Centenarul Marii Uniri  și au 

scris câteva rânduri despre ceea  ce 

înseamnă această tranziție pentru ei, în 

cadrul activității-concurs coordonate de 

prof. Severin Georgiana ”Scrisoare către 

trecut, prezent viitor”. Câștigătoarea acestui 

concurs este eleva Iftimie Bianca din clasa a 

VII-a A, iar gândurile și sentimentele ei în 

ceea ce privește acest eveniment le puteți 

citi în rândurile alăturate. 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 

 

 

Motto: România este patria noastrã 

şi a tuturor românilor. E România 

celor de demult şi-a celor de mai 

apoi. E patria celor dispãruţi şi a 

celor ce va sã vie.  

             (Barbu Ştefănescu 

Delavrancea) 
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Sărbătorește ROMÂNEȘTE! 

 



Doamna profesoară Vili Liliana a dorit să 

organizeze un concurs de istorie dedicat 

centenarului României mari (1918-2018). 

Acest concurs este format din trei probe : 

una teoretică (un test grilă , având ca 

tematică Marea unire de la 1 Decembrie), 

una artistică (creație – realizarea unui 

catren ) și una plastică (realizarea unui 

desen sugestiv cu tema Marii Uniri).  

De asemenea, pentru a sărbători 

centenarului, elevii clasei a VII-a B,aflați 

sub îndrumarea doamnei diriginte 

profesor Lupașcu Rodica, vor face Hora 

Mare. Domnul profesor Dănuță Dan 

împreună cu un grup de elevi ai Școlii 

Gimnaziale Crizbav din diferite clase 

(clasele a V-a A, a V-a C, a VI-a A,           

a VII-a A și a VII-a B, dar și VIII-a A și  

a VIII-a B) vor interpreta cinci cântece 

patriotice (“Treceți batalioane, române, 

Carpații“, " Basarabie frumoasă", 

"Bucovină, plai cu flori", "Doamne, 

ocrotește-i pe români" și "Hai să-ntindem 

hora mare").  Tot domnul profesor le va 

vorbi pe scurt elevilor prezenți în sala 

Căminului Cultural Crizbav despre cele 

trei uniri.  

Elevii clasei a VI-a B au dorit să se implice 

și ei în sărbătorirea celor 100 de ani de la 

realizarea Marii Uniri  

și, sub coordonarea doamnei diriginte 

prof. Uretu Anca Maria,vor urca pe scena 

și vor recita o serie de poezii 

reprezentative pentru acest moment 

 istoric important. 

Astfel, eleva Boroș Andreea va recita 

poezia "Țară cu ochi de lumină", Drăgan 

Elena Adina va recita "În limba ta"  de 

Grigore Vieru, cele două eleve, Mondoc 

Damaris și Lingurar Alexandra, vor recita 

"Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie", 

Calanos Alex poezia "Steagul nostru" de 

Andrei Bîrseanu, Lingurar Ionuț Elisei va 

recita poezia "Acasă", iar elevul Coșcodar 

Rareș Sebastian "Limba noastră" de Alexei 

Mateevici. Nu puteau lăsa deoparte imnul 

național "Deșteaptă-te, române!" de Andrei 

Mureșanu.  

Ziua de 1 decembrie a fost un moment unic 

în istoria României, de care mai marii 

vremii au știut să profite, înfăptuind astfel, 

visul de veacuri al românilor. Este ziua în 

care pacea, armonia și toleranța trebuie să 

fie valorile ce ne caracterizează pe toți. 

Trebuie să conștientizăm mai mult ca 

oricând de acest 1 decembrie, iar toate 

acțiunile noastre trebuie să fie în 

concordanță cu moștenirea lăsată la 1 

decembrie 2018.  

În spiritul Marii Uniri, elevii clasei a V-a A 

îndrumați de doamna diriginta prof. 

Gheorghe Ana Maria au pregătit un colaj 

de versuri pentru a marca acest eveniment 

                major.  

   

   Realizat de 

   Prof. Limba șiLiteratura Română 

           Uretu Anca Maria 

          Tot noi am realizat și... 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 

11 



Contribuția preoțimii transilvănene. ... 

 După retragerea armatei romane din 

Transilvania în 1916, nu putem să omitem 

drama preoțimii române. Preoții au 

menținut pururea vie flacăra credinței 

naționale în poporul român și astfel furia 

stăpânirii ungare s-a dezlănțuit împotriva 

lor. Pentru că și-au manifestat bucuria 

firească la pătrunderea trupelor române 

eliberatoare în Transilvania, au ajutat prin 

diverse mijloace soldații români, s-au rugat 

pentru izbânda adevărului și dreptății, au 

îndemnat la rezistență și au menținut trează 

speranța în aproprierea ceasului dezrobirii 

naționale și a unirii tuturor romanilor, zeci 

de preoți români, cei cu mulți copii, soțiile 

cu copil în pântec sau la sân precum și 

octogenarii, nu au fost ocoliți, unii dintre ei 

au fost aruncați în temnițe și lagăre de 

deportare ungare, au avut de îndurat 

schingiuri și umiliri inimaginabile, iar alții 

au fost omorâți în chip barbar. 

Din Transilvania propriu-zisă, un număr 

de peste 140 de preoți români au fost 

aruncați în închisorile din Cluj-Napoca, 

Tg. Mureș, Odorhei și Brașov, iar cei din 

Banat și Crișana la Seghedin, Timișoara și 

Caransebeș. Au fost acuzați de “trădare de 

patrie” sau “spionaj în favoarea 

României”. Unii au fost arestați și închiși 

luni de zile, chiar până la sfârșitul 

războiului fără a fi judecați. Peste 200 de 

preoți, din județele aflate la granița cu 

România, au fost deportați în Ungaria de 

Vest, iar alți 100 din Brașov și Făgăraș au 

fost nevoiți să-și părăsească parohiile și să 

meargă în vechea Românie, întorcându-se 

doar în 1918-1919. După 4 ani de 

suferință, au urmat însă marea bucurie 

românească a statului național român 

unitar, prin unirea Basarabiei, Bucovinei 

și Transilvaniei cu România.  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 
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            ...    la înfăptuirea unității naționale 
 

Ca o supremă recunoaștere a rolului pe care 

Biserica Română la avut în procesul secular 

al rezistentei românilor împotriva asupririi 

străine și a luptei sale pentru libertate și 

unitate națională, reprezentații săi, ierarhii 

și protopopii, au fost membrii de drept ai 

Adunării constituante care a decretat 

Unirea, episcopii Ioan Papp și Demetriu 

Radu au deținut președinția adunării alături 

de George Pop de Băsești, iar printre primii 

delegați aleși ai satelor au fost preoții.  

Hotărârile luate în sala Unirii au fost 

aduse apoi la cunoștință imensei 

mulțimi de peste 100.000 de români 

care așteptau pe câmpul lui Horea 

vestirea oratorilor, printre aceștia 

numărându-se Iuliu Hossu și Miron 

Cristea, care vor face parte și din 

delegația ce va duce la București actul 

Unirii. 

 

 

Realizat de 

Prof.  Religie Dănuță Dan 
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Desen realizat de elevul  

Dăgan Octavian Ion,  

clasa a V-a A 



                              20  de  lucruri  interesante  despre  ...                           

  

 1. Cea mai scurtă domnie din istorie a fost a 

lui Ludovic al XIX-lea, care a durat 20 de 

minute, acesta abdicând în favoarea nepotului 

său. 

 2. Cel mai scurt război din istorie a fost cel 

dintre Marea Britanie și Zanzibar din 1986. 

Zanzibar s-a predat după 38 de minute. 

 3. Prima țară care a introdus banii de hârtie a 

fost China, dar bancnotele au fost prima dată 

utilizate în Suedia. 

 4. Cea mai lungă domnie din istorie a fost a 

lui Pepi al II-lea,care a condus Egiptul timp 

de 94 de ani.A doua a fost a lui Ludovic al 

XIV-lea al Franței, cu 72 de ani. 

         5. Cea mai lungă domnie din istoria românilor 

a fost cea a lui Carol I ( 48 de ani),care a 

depășit-o cu un an pe cea a lui Ștefan cel 

Mare. 

 

  

 6. Leonardo da Vinci era cunoscut pentru 

capacitatea sa de a scrie cu o mână și a 

desena cu cealaltă în același timp. 

 7.  În Siberia,până în sec. al XIX-

lea,ceaiul era folosit drept monedă de 

schimb. 

 8.  Primul oraș din lume iluminat cu 

petrol lampant a fost Bucureștiul. La data 

de 1 aprilie 1857 erau peste 1000 de 

lămpi. 

 9. Orașul din România care este situat la 

cea mai mare altitudine este Predealul 

(1060 m), din județul Brașov. 

 10. În România au fost descoperite foarte 

multe schelete de dinozauri. Teritoriul 

țării noastre a fost acum milioane de ani 

un adevărat „ paradis al dinozaurilor”. 

  
 

                       Realizator, 

                                                  Prof. Istorie Vili  Liliana 
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desfășurat evenimentele cu zeci, sute de mii de ani în urmă, iată 10 lucruri interesante și 

mai puțin cunoscute, din istoria umanității, care merită aduse în prim plan꞉ 
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             ...      lumea în care trăim... 

 

1.  ... cel mai rece loc permanent locuit 

este localitatea Oimeacon (Rusia), pe 

valea fluviului Indighirka, unde s-a 

înregistrat, în februarie 1964, 

temperatura minimă absolută de –71 

grade ? 

2. …numele insulelor Canare din 

oceanul Pacific are legatura cu cațeii 

și nu cu canarii; numele latin este 

INSULARIA CANARIA care 

inseamna Insula Cațeilor.  

3. …cel mai lung fluviu de pe Pamant 

este Nilul, ce atinge o lungime de 

6.695 Km? 

4. ... cea mai înaltă cascada din lume 

este Angel, în Venezuela, atingând o 

înălțime de 979 m? 

5. ... cei mai scunzi munți din România 

sunt Munții Măcin din Podișul 

Dobrogei, atingând o altitudine de 

467 metri. 

6. …singurul loc din lume în care nu se 

găsesc vieţuitoare este Marea Moartă 

(situată între Israel şi Iordania), 

datorită salinităţii extrem de ridicate. 

 

 

7. ...cel mai mare deșert al Terrei 

este Sahara, care măsoară 8,8 

mil km2, cu o lungime de 5150 

km între Oc. Atlantic și M. Rosie 

și o lățime de 2250 km între M. 

Mediterană și Sahel? 

8.  ..deșertul unde s-a înregistrat cea 

mai lungă perioadă secetoasă 

este Atacama, unde ploaia a 

revenit dupa 400 ani?  

9.  …  Luna se îndepărtează de 

Pământ cu 3 cm/an.  

10.     ... dacă știi culoarea unei stele, 

îți poți da                               

seama de temperatura ei: cele 

roșii sunt   mai reci, cele cu 

temperaturi medii sunt galbene 

și cele cu temperaturile cele mai                        

mari sunt albastre. Nu exista 

stele verzi...!!! 

 

   

 

 

  

 Culese de 

  Prof. Geografie Lupașcu Rodica 
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Ştiinţă milenară, despre om şi natură, Geografia caută să explice aspecte ale mediului 

înconjurător, obţinându-şi un loc fruntaş între domeniile cunoaşterii. Totodată, devine un 

instrument util societăţii prin latura sa practic-aplicativă (prognozarea şi gestionarea 

fenomenelor meteorologice, a inundaţiilor, a alunecărilor, planificarea şi amenajarea 

teritoriului, predarea ca materie şcolară etc). 

 

Astfel, știați că... 
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Din lumea inocenței... 

Motanul Garfield și  stăpâna 

  

Motanul Garfield voia  să mănânce.  

Stăpâna îi dăduse mâncare, dar motanului 

Garfield nu-i plăcea deloc mâncarea 

aceea. Așa că stăpâna  îi spuse: 

-  Garfield, de ce nu mănânci ceea ce   ti-

am dat?  

- Nu îmi place,  Larisa! 

- De ce nu îți place, motănelule? Scrie aici 

că aceasta este noua mâncare de pisici, cu 

multe îmbunătățiri. Mănâncă, Garfield! 

- Pff, mâncare pentru pisici? Asta merit 

eu? Mă așteptam la altceva din partea ta! 

Iar  Garfield, în acel moment, se urcă  pe 

scaun și îi mănâncă  stăpânei mâncarea.  

Iar  stăpâna Larisa a trebuit să mănânce 

mâncarea  lui Garfield.  

După masă,  Garfield  trage  un pui de 

somn.  După somnul de amiază, Larisa  îl  

duse  la  plimbare.  

  

  

Drăgan Emilia – Maria 

 clasa a IV-a 

 

 Bunicii mei     

  

Bunicii mei  locuiesc în Moldova. E un 

loc foarte frumos. Numele bunicului  este 

Barbu şi pe bunica mea o  cheama Elena. 

Petrecem timpul  liber împreună. Eu şi 

bunicul meu mergem mereu la magazin.  

Bunica ne aşteaptă mereu cu plăcinte 

calde şi cozonaci. Le povestesc despre 

şcoală şi prietenii mei. Uneori ne spunem 

şi câte un basm. 

Îmi place atât de mult cu bunicii mei încât 

aş merge numai în vacanţă zi de zi, la 

Moldova. Îmi iubesc foarte mult bunicii. 

Pentru toată bunătatea lor și pentru tot ce 

fac ei mereu pentru mine, sper să îmi pot 

răsplăti bunicii învățând cât mai bine și 

respectând principiile de viață pe care mi 

le-au insuflat. Dragostea mea pentru ei 

este nemăsurată și le urez viață lungă! Ori 

de câte ori am avut nevoie de ei, au știut 

să îmi fie alături.  

Voi vă iubiţi bunicii? 

 

  Lingurar Delia Sorina Ionela,  

   clasa a IV-a 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 
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Păstrați zilnic o doză de copil în voi... 

Piu cel Neastâmpărat și vulpoiul Roșcat 

  

Piu este un pui neastâmpărat. 

Într-o zi, când mama și tatăl său au plecat 

în vizită, pe el l-au lăsat în grija frățiorilor 

mai mari. 

- M-am săturat de dădăceală! Vreau să 

cunosc lumea! 

Vulpea trăgea cu urechea de după un 

copac. Apoi vine cu coada între picioare 

spunându-i: 

- Am să-ți arăt toată lumea, dar mai întâi 

fă-mi cunoștință cu frățiorii tăi. 

Puiul, bucuros, sări spre ușă și spuse: 

- Deschideți usa, frățiorilor, să cunoașteți 

un prieten adevărat! 

Puișorii deschiseră ușa. Vulpea șireată 

făcea câte un pas, apropiindu-se cât mai 

mult. Puișorii, văzând dușmanul, o luară la 

fugă prin curte. Unul se ascunse după 

copac, dar vulpea era chiar în spatele lui 

și, cu poftă, îl mâncă. Al doilea fugea cât 

îl țineau picioarele, dar se împiedică de o 

piatră și vulpea îl mâncă și pe el. Cel de-al 

treilea pui, se ascunse în cuibul lui, dar 

dușmanul îl mâncă și pe el. 

Mai rămăsese unul singur, Piu. Vulpea se 

apropia de el vrând să-l mănânce, dar 

chiar în acea clipă au sosit părinții lui și a 

scăpat de vulpoiul Roșcat.  

  

 Lingurar Delia Sorina Ionela, clasa a IV-a  

TRANDAFIRI  CRISTALINI 

  

Au  fost  petale  de  cristale,  

sub mine,  mirosind  de  parcă ar fi de 

trandafiri.   

Şi  o să  zbor  lin  ca vântul, 

să  cutremur pământul de mirosul de 

parfum, 

Pe deasupra codrilor, 

peste vârful munţilor, 

Peste apa mărilor, 

La crăiasa zânelor  

ca să fie minunea minunilor.  

Casa mirosea ca otrava  florilor,  

iar stele mândre şi strălucitoare  

Câte-n lună şi în stele,  

De îţi vine să fugi de ele…  

şi iară  lumea să se strângă şi să miroasă  

numai trandafiri.  

Toată lumea pe cristal să calce şi pe stele 

lucitoare. 

  

Şerban Rebeca clsasa a V-a A  
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COPILĂRIE 

 

Sunt un fluture venit din amintire.. 

Și doar cu o duioasă privire, 

Să știu ce e-n inima ta, am reușit... 

Și nu-nțeleg unde-am greșit! 

  

Dacă aș putea, aș da timpul 

Măcar să mă-ntorc cu gândul.. 

Acolo unde ultima vară, te-am văzut, 

Dar, iată, că nu pot! 

  

Zâmbeai de parcă lumea era doar a ta 

Pentru tine nu conta că lumea-i rea 

Ar fi trebuit să rămâi cu mine mereu 

Dar iată că nu a fost, cum doream eu! 

  

Tu erai zâna inimii mele, 

Plângeai, râdeai, vorbeai mereu cu mine 

Dădeai culoare viselor mele 

Și îmi spuneai că totul va fi bine! 

  

Atunci când afară ploua, 

Te purtai de parcă ar fi fost soare 

Dar, iată, draga mea copilărie,  

Că s-au dus și zilele tale! 

 

 Iftimie Bianca, clasa a VII-a A 

COPILĂRIA CEA TRISTĂ 

 

Copilărie, dulce copilărie 

Îmi amintesc de zilele, 

În care jucăriile puteau să zboare 

Doream să zbor acolo, sus, 

Sus în norii cei pufoși, 

Să pot să îi ating 

Să simt gustul dulce, al copilăriei celei 

jucăușe. 

Dar copilărie dragă, 

Așadar cu mare greu 

Mă despart de tine 

Prin anii ce trec 

Vreau să mă mai bucur 

De anii cei lăsați de tine, 

Să știi tu, dragă, 

Ce mult rău o să-mi pară, dar nu așa de mult 

Că o să te am cu mine 

Pe toate drumurile cu mine 

Sper ca tu să nu pleci din gândurile mele 

Viața mea s-a schimbat, 

M-am maturizat, 

Să nu cumva să te superi 

Că te-am lăsat așa de repede 

Nu fi tristă, copilărie! 

Cândva, nu știu când, 

Amintirile noastre ne vor aduce împreună.  

 

 Mondoc Ligia, clasa a VII-a A  

                                        Viers, viers duios...  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 
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          ...        mult zice frumos... 

O, dulce copilărie! 

 

O, dulce copilărie, aripi de gând, 

Te-ai dus, frumoasă copilărie, 

Ca o pleavă suflată de vânt 

Acum sunt om în toată firea. 

  

Și nu voi mai putea da înapoi 

Nu voi mai putea să spun“Mi-e frică” 

Să fug iar de griji și de nevoi 

Iată acum sunt și eu ca voi! 

 

 Naomi Duția, clasa a VII- a A 

 

În seara de Crăciun 

  

Afară ninge liniştit, în seara de 
Crăciun, 

Stau şi privesc pe geam luminiţele de 
pe drum 

Şi aud colindătorii cum bat în tobă,  

În casă lângă sobă, noi stăm la vorbă. 

  

Pentru ca este Crăciun iar în sat, 

Mulţi copii la colindat au plecat. 

În zori ,cand ei se vor intoarce,  

În casă ,sub braduţ, cadourile stau 
adunate. 

  

Toată familia la masă se aşează  apoi, 

Prieteni , cunoştinţe, vecini,  veselia-i 
în toi. 

Este cea mai minunată seară din an, 

Cu voie bună despachetăm  cadourile 
lângă motan.  

                         

             

Toma Samira Roxana, 

clasa a VII-B  

 

După- masa, la săniuş 

  

Iarna, în Crizbav, este veselie 

mare,  

Coborând dealul şcolii cu 

geanta în spinare,  

Noi toți fugim spre casă și 

căldură 

Și nu ne pasă că vântul bate la 

noi în bătătură. 

  

Ajunşi acasă, uzi şi îngheţaţi, 

Ne băgăm cu toţii sub pături 

înfriguraţi. 

Uitându-ne pe geam cum ninge 

neîncetat,  

Pofta de săniuș ne veni 

automat! 

  

La locul de întâlnire, pe coasta 

mică, 

Băieţi, fete, bunici, tătici şi 

chiar o mămică, 

Am făcut cu toţii un derdeluş, 

Ne-am bucurat nespus , de o 

după- masă la săniuş. 

  

Teodor Andreea Iudita,   

clasa a VII-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venit Crăciunul iar 

 

Mă trezesc și mă-ntreb: 

,,Ce zi e astăzi oare‟? 

Mă uit pe fereastră, afară e 

ninsoare, 

Mă dau jos din pat, mă uit în 

calendar, e 24 decembrie, noi 

n-avem încă brad! 

  

Dar, ce să vezi, pe hol, s-aude 

un zgomot lin 

Ascult eu mai bine..e-un clopot 

cristalin 

Când ies, mă uit, zăresc un 

brad frumos 

E plin de clopoței și sufletu-mi 

e duios 

  

E mare veselie și în bucătărie 

E mama și gătește o mulțime 

de bunătăți! 

De la sarmale, dulciuri, de toate 

pentru toți! 

Și ea cântă o melodie... 

  

Nu trece cam o oră, s-aude 

soneria, 

Mă duc și deschid 

O ceată de colindători cântă 

chiuind! 

Să-nceapă veselia! 

 

 

Iftimie Bianca, 

clasa a VII-a A 
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Mic, dar pus pe treabă! 

Dragă moșule, 

Mă numesc Rebeca. Să știi că am fost 

cuminte și am ascultat de mama și de 

tata. Eu citesc Foarte bine. Eu sunt 

cuminte și ascult. Îmi doresc să îmi 

aduci un telefon. Sper să îmi 

îndeplinești dorința! 

Te iulesc, Moș Crăciun!  

Cu drag, Rebeca  

  

Dragă  Moșule, 

Mă numesc Ioana. Să știi că învăț 

Bine. Îmi doresc tare mult un telefon, 

o păpușă cu cărucior, o ciocolată, și un 

penar.  Moșule sper să nu mă uiți! În 

fiecare seara mă gândesc la tine! 

Sper  să  îmi aduci ce îmi doresc!       

Te iubesc! 

Cu drag,  Ioana  

  

Dragă moșule, 

Pe mine mă cheamă Kalanyoș Dario 

Roberto. Eu, de Crăciun, îmi doresc un 

telefon performant. Moșule sper să nu 

lipsești! În fiecare seară mă gândesc ce 

bun ești și că îmi vei îndeplini dorința!  

Te iubesc mult! 

Cu drag, Dario 

 

Dragă moșule, 

Pe mine mă cheamă  Avărvărei  Manu. Eu 

vreau să-mi aduci un tir cu telecomandă. 

Am fost cuminte, o ascult pe doamna 

învățătoare. Am învățat bine! Moșule, te 

iubesc tare mult! Moșule sper să nu mă 

uitați!  

Cu drag, Manu 

  

Dragă moșule, 

Mă numesc Andra. Eu sunt cuminte. Eu 

vreau o păpușă. Te iubesc  mult! Te rog, 

moșule, să nu mă uiți! 

Cu drag, Andra  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii clasei a II - a  

 

Avărvărei Emanuel 

Coșcodar Ioana 

 Coșcodar Rebeca 

 Kalanyoș Dario Roberto 

Mondoc Andra 

  

 

Scrisoare către Moș Crăciun ... 
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După ce primim, noi știm să mulțumim... 

  

Întâmplare stranie 

 

Într-o  noapte, eu am visat ceva care m-a 

uimit foarte mult: am visat că era 

dimineață și mama m-a strigat pe nume. 

Dar eu nu am venit că pentru că mă 

gândeam că a strigat-o pe pisică. Într-un 

târziu, vine mama, supărată, la mine în 

cameră și spune: 

Tu nu auzi când te strig la masă? Apoi 

iese din camera. 

Eum mă îndreptam jos, la bucătarie, la 

masa, unde  erau pisica și mama vorbind 

una cu cealaltă. Am deschis gura  să 

întrebe  ce se petrece, dar din  gura  mea  

a ieșit  un ,, miau” fin și totuși  speriat. 

Dacă am văzut că nimeni nu are o 

problemă cu asta, am  tăcut pe moment și 

am  mâncat , fără șă mai cer o extraporție 

mâncarea  de pisică.  După aceasta,  

mama  a  strâns  masa fără să mă coopteze 

și e mine la treabă, din contră: m-a lăsat 

să lenevesc pe fotoliu și pisica o ajuta la 

șters farfuriile splălete de mama. 

Brusc,  m-am  trezit  speriat  și  am 

început să  simt.  M-am  ridicat din pat și 

am dat  cu  capul  de  tavan.  Mama  a  

venit  la  mine, m-a sărutat p frunte și m-a 

liniștit… Fusese doar un vis urât… I-a 

mulțumim pentru grijă, și am adormit la 

loc. 

 

Borzoș Florin, clasa a IV-a 

  

 

Clasa mea 

 

În clasa a III-a ne-am mutat în altă sală. 

Colegii cu care împărțeam sala de clasă nu 

erau prea grijulii. Găseam tot felul de 

surprize în bănci și pe jos! Când ne-am 

hotărât să aranjăm sala, ne-au ajutat și 

colegii cu surprizele, adică cei de clasa        

a VIII-a. Au fost foarte harnici și săritori. 

Ne-au ajutat și clasa a V-a C la colorat și 

decupat fluturași. Acum clasa arată frumos, 

ne place să stăm în ea și colegii mai mari au 

acum grijă. Sperăm că vor veni și ei cu idei 

frumoase și că vor păstra sala curată.  

Le mulțumim pentru ajutor și le dorim să 

învețe bine! 

 

 Drăgan Maria Daniela, clasa a III-a  

  

                            Mama  

 

Au înflorit florile, 

Sub privirea mamei mele.. 

 

Când o văd în zare, 

Inima îmi bate tare. 

 Mama...om special ! 

Și nu e unul artficial. 

 Ea are griijă de mine,  

Mama mă susține, 

În tot ceea ce fac  

Eu îi fac pe plac! 

  

Mulțumesc mamei mele!  

  

          Neagovici Damian, clasa a V-a A 
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Iar pentru că ne-am străduit, multe laude am primit! 

Dat fiind faptul că, la nivelul 

Școlii Crizbav, competivitatea 

dintre elevi nu mai este la ea 

acasă, și stima de sine a elevilor 

este tot mai scăzută, noi, cadrele 

didactice, ne-am gândit să 

organizăm un panou unde să 

apară spuma școlii – adică elevii 

cu care NE MÂNDRIM. 

Astfel, pe baza celor trei criterii 

de mai jos s-au ales cei 10 elevi 

de ispravă (pentru activitatea 

desfășurată în octombrie-

noiembrie 2018): 

-Fără referate în comisia de 

combatere a violenței în școală 
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- Fără note sub 7/Bine (excepție 

cei care se remarcă într-un anumit 

domeniu de activitate) 

- Să nu aibă mai mult de 20 de 

absențe în cele două luni de școală 

consecutive. 

Acest panou se înnoiește o dată la 

2 luni. În cazul în care un elev 

selecționat se abate de la cele 3 

reguli de mai sus, automat este 

șters și riscă să nu mai fie ales prea 

curând. 

Vreau să îi felicit pe elevii selectați 

și să îi mai ambiționez încă o dată 

pe ceilalți: Și cu voi ne mândrim! 

Haideți că se poate! 

Panoul cu elevii merituoși din 

perioada octombrie – noiembrie 

2018: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizat 

Prof. Limba și Literatura Română 

Trîmbițaș Ioana – Anca                
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1. La ora de geografie, un elev nu reușește 

să răspundă la nicio întrebare. 

  

Profesorul îi mai pune o singură întrebare.  

Dacă răspunzi treci, dacă nu…. 

  

Elevul, neavând altă șansă: De acord!  

Profesorul: Câte stele sunt pe cer?  

Elevul: 149002002!  

Profesorul, șocat: De unde știi?  

Elevul: Asta-i altă întrebare!... 

  

2. Daniel vine acasă cu un 4 în carnet. 

  

- Lasă că îl corectezi tu, sunt sigur! 

Intervine, pedagogic, tatăl. 

- Am încercat deja, dar n-am cerneală de  

culoarea asta... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. - Marius, mi s-a spus că tu la școală nu 

faci nimic. Te uiți doar la ceilalți cum 

lucrează. 

 

- Fac și eu ca profesorul, tată!  

  

4. Două persoane, care tocmai treceau pe 

lângă fereastra deschisă a unei clase, o aud 

pe învățătoare întrebând: 

 - Cât fac 5 ori 5? 

 - 26, răspunse un elev. 

 

Continuându-și drumul, unul dintre trecători 

exclamă: 

- Pe timpul nostru, 5 ori 5 făcea 25. 

Îți dai seama că până și calculele au 

crescut? 

 

    Culese de  

    Andreși Mara și Kalanyoș Denisa, 

    clasa a VIII-a 

Să ne descrețim frunțile! 
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Chestionarul Crăciunului 

Cum îți place să petreci Crăciunul? 

De Crăciun îmi place să împodobesc bradul cu 

mama și să mă duc cu  alți copii la colindat. (T. 

A. I.) 

Mie îmi place să-mi petrec Crăciunul cu 

părinții, surorile,, frații, nepoții, bunicii, unchii 

și mătușile mele, să luăm masa împreună, să ne 

distrăm și să fie totul bine (F. N. M.) 

Mie îmi place, de Crăciun, să împodobesc 

bradul, să o ajut pe mama la prăjitură și sarmale.  

(M. S. M) 

Mie, de Crăciun, îmi place să merg la rude în 

vizită. (D. R.) 

Îmi petrec Crăciunul cu familia, pentru că așa 

este minunat (acasă) (A. A.) 

Crăciunul îmi place să îl petrec împreună cu 

familia, prietenii și având un brad de Crăciun, să 

pot avea senzația de Crăciun (N.D.) 

 

Ai vreo tradiție de Crăciun la care ții foarte 

mult? 

•O tradiție de Crăciun este să tăiem porcul și să 

facem din el cârnați,  caltaboș, tobă, șuncă și să 

mâncăm cu toții șorici proaspăt.  (C. I. M.) 

•De Crăciun mă îmbrac frumos cu o rochie nouă 

, în fiecare an,  iau cina cu părinții, mâncând 

prăjiturile pe care le-am pregătit cu mama. (V. 

C. A.) 

•Tradițiile noastre de Crăciun sunt să mergem la 

colindat și să facem prăjituri cu mama (T. A. I) 
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Tradiția noastră de Crăciun este să petrecem 

cu toată familia mea în timp ce frații mei 

merg la colindat, iar noi așteptăm 

colindătorii cărora le dăm ceva pentru 

colind. (F. N. M) 

Imi place tare mult să merg la colindat, iar 

apoi să iau masa împreună cu familia.        

(A.  D. R) 

Tradiția mea este să împodobesc bradul și să 

nu lipsesc de la petrecere (M. S. M) 

Tradiția, la care țin foarte mult, este să am 

un brad de Crăciun sau de Moș Nicolae. 

Așa am făcut în fiecare an. Eu fac un coș 

mic, cu bilețele cu numere scrise, iar în ziua 

de Crăciun, iei un număr și primești cadoul 

corespunzător aceluia.  (F. D.) 

 

Este moșul pârâcios?? 

 

Da, Moșul este pârâcios, dar cu copiii răi, 

cu cei cuminți nu. (T. S. R.) 

Moșul, nu cred că este pârâcios, chiar dacă 

ar fi, nu cred că ar avea cui să-i spună, căci 

nu cred că are nevastă. (F. N. M.) 

Da, moșul este pârâcios cu cei răi, nu și cu 

cei cuminți. (N. V. I.) 

Moș Crăciun este pârâcios pentru că spune 

ușor lista obraznicilor. (L. E.) 

Moșul nu este pârâcios; pe copiii cei 

cuminți îi răsplătește, dar pe cei răi îi pârăște 

și nu îi mai răsplătește. (M. S. M.) 

Moșul este pârâcios și ne aduce câte o 

nuia. (C. A. A.) 

Moșul este pârâcios doar atunci când 

suntem răi, noi, copiii. (B. N. L.) 

Moșul este pârâcios cu copiii. (L. N.) 

Moșul este pârâcios, câteodată da, 

câteodată nu. (A. D. R.) 24 

Primii fulgi de nea...întâia mantie, ce acoperă pământul...albul infinit...totul stârnește 

bucurie, o stare de beatitudine, pe care o regăsim, doar în apropierea sârbătorilor. 

Acestea adună zâmbete, îmbrășișări, iubire și speranță. Sub bagheta magică a 

Crăciunului, oamenii dăruiesc, primesc, sărbătoresc, trăiesc momente unice.  

Copiii, prin ochii lor inocenți, văd această sărbătoare și venirea Bătrânelului cu barbă 

albă,  într-un mod diferit, iar răspunsurile lor, oferite la întrebările noastre, ne amuză și 

ne determină să pătrundem, în luna decembrie, cu zâmbetul pe buze. 

                       Prof. Limba și Literatura Română Ana-Maria Gheorghe 

 



         Ce cadou ai vrea să primești de Crăciun? 

 

Eu aș vrea un cățel de casă. (Ș. R.) 

Eu aș vrea să primesc o sanie (C. R. S.) 

De Crăciun ,mi-aș dori să primesc o carte de citit 

despre Crăciun și despre iarnă. (D. A.) 

Eu aș vrea, de Crăciun , un nou telefon. (L. E.) 

Eu îmi doresc, de Crăciun, să am la școală foarte 

multe note de 10 și 9 și îmi mai doresc dulciuri, 

jucării, și o dronă. (N. V. I.) 

Eu, de Crăciun, aș dori să primesc o pereche de 

ghetuțe, un telefon, haine, o geacă, un laptop și 

dulciuri. (F. N. M.) 

Cadoul meu este să fiu sănătos și un telefon nou. 

(C. I. M.) 

Eu aș vrea să primesc de la Crăciun 

îmbrăcăminte și încălțăminte. (T. A. I.) 

Eu aș dori o mașină cu telecomandă și benzină. 

(C. M.) 

 

          Dar ce cadouri o să oferi de Crăciun și 

cui? 

 

Eu o să-i ofer mamei un trandafir. (T. M. S.) 

Eu o să îi dăruiesc surorii mele, Ana, o carte cu 

povești. (K. N. M.) 

Eu, de Crăciun, o să ofer cadouri: bunătate, 

fericire, cadouri , pe care le fac familiei. (D. O. I.) 

O să ofer cântece de iarnă și cadouri. (D. R.) 

Fratelui meu mai mic o să îi ofer un tractor.    

(C. F. M.) 

Eu, celor dragi, le voi oferi cadouri frumoase, 

aflând ce vor (fiecare dintre ei), fără ca ei să afle 

că le voi face surprize frumoase, de care o să se 

bucure, știind că sunt de la mine. (F. N. M.) 

Eu, de Crăciun, o să ofer un cadou Alexandrei, 

un om de zăpadă, care se aprinde. (M. A.) 

Eu o să ofer de Crăciun multă fericire și 

bunătate. (L. E.) 

Eu o să ofer o mașină fratelui meu cel mai mic. 

(C. A. A.) 
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Eu voi oferi cadouri la părinți, bunici și la 

prieteni, dragoste, bunicilor le ofer bomboane și 

prietenilor bocanci și niște schiuri. (B. N. L.) 

Eu o să ofer un buchet de flori mamei mele.  

(D. F. I.) 

Eu vreau să ofer niște bibelouri și flori. (C. R. 

S.) 

Eu o să ofer o instalație, mamei. (D. A. P.) 

Din partea mea, vor primi cadouri: familia și 

prietenii și ar fi o felicitare, cuvinte frumoase și 

iubire. (F. D.) 

Eu aș vrea să ofer cadou, fratelui meu, o 

mașinuță cu telecomandă și un căluț. (R. S.) 

 

Moșul mergea pe stradă şi deodată dispare...     

De ce? 

 

Moșul a dispărut pentru că s-a dus după cadouri 

pentru copii. (T. M. S.) 

Moșul nu merge pe stradă niciodată. (B. C. M.) 

Moșul dispare, pentru că nu vrea să afle copiii 

cine este el. (A. A.) 

Moșul dispare pentru că are magie. (C. A. G.) 

Moșul dispare că oamenii vor să vină la copiii 

lor să le dea cadourile. (C. R. S.) 

Moșul nu merge pe stradă, pentru că nu dorește 

să-l vadă copiii, deoarece n-o să mai poată intra 

la copii să le pună cadourile sub brad. (M. S. M.) 

Moșul mergea pe stradă și deodată a dispărut 

pentru că l-au răpit extratereștrii. (L. E.) 

Moșul a dispărut, pentru că el nu există și n-

avea cum să apară din senin. (N. V. I.) 

Moșul a dispărut ,fiindcă a zburat pe sus cu 

renii și sania lui, ca să împartă la copii cadourile 

de Crăciun. (F. N. M.) 

Moșul are o baghetă magică și când vrea să 

dispară face din ea și dispare. (T. S. R.) 

El a zburat cu sania cu reni pe sus. (C. I. M.) 

Eu cred că Moșul are magie și dispare pentru a 

nu fi văzut mai repede decât trebuie. (F. A. I.) 

 

 

 

 

 

 

     Duția Naomi și 

     Mondoc Ligia,  

      clasa a VII-a A 
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Autori români îndrăgiți 

Ioan Slavici s-a născut pe 18 ianuarie 1848, 

în comuna Șiria, comitatul Arad. A murit în 

data de 17 august 1925, la Crucea de Jos. 

Acesta a fost un scriitor, jurnalist, pedagog 

român și un membru corespondent al 

Academiei Române. 

Se știe că opera literara a lui Ioan Slavici 

este influențată, în principal, de viața 

satului ardelean. Scriitorul a fost considerat 

de criticul George Călinescu un Instrument 

de observație excelent al mediului rural, 

oferind în nuvelele sale poporale și în studii 

o imagine a comportamentului oamenilor în 

funcție de rolul lor social. De asemenea, a 

avut în vedere și cele mai mici detalii ale  

vestimentației, vorbirii și gesturilor. 

 

Ioan Slavici l-a cunoscut pe Mihai 

Eminescu la Viena, iar, la îndemnul 

acestuia, a debutat literar cu comedia 

Fata de birău în anul 1871. Printre cele 

mai importante scrieri literare ale lui 

Ioan Slavici se numără  romanul Mara, 

nuvelele Moara cu noroc și Pădureanca, 

iar memoriile sale publicate în volumul 

Amintiri, apărut în anul 1924, au o 

importanță deosebită pentru istoria 

literaturii române. 

Redactor la Timpul în Bucuresti, mai 

apoi, fondator al Tribunei Sibiu, Slavici 

a fost un jurnalist renumit. În urma 

articolelor sale a fost închis de cinci ori, 

atât în Austro-Ungaria, ca presupus 

naționalist român, cât și în România, ca 

presupus spion austro-ungar. Această 

experiență a fost reflectată de Slavici în 

lucrarea memorialistică intitulată 

Închisorile mele, publicată în 1920. 

Istoricul Lucian Boia a constatat despre 

Slavici că: dacă la unii scriitori precum 

Rebreanu sau Sadoveanu se constată un 

ușor deficit de caracter, necazurile lui 

Slavici se trag, s-ar putea spune, dintr-

un surplus de caracter. 

  

Date culese de  

Andreși Mara, clasa a VIII-a A 
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• Nume real:Cristiano Ronaldo dos 

Santos Aveiro 

• Alias: Cristiano Ronaldo 

• Data nasteri: 05 Februarie  1985 (33 

ani)  

• Zodia: Vârsator 

• Locul nașteri: Funchal, Madeira 

• Status marital: necăsătorit  

• Înălțime: 1,85 m 

• Greutate: 75 kg  

 

BIOGRAFIE: 

 Ronaldo s-a născut în 

Madeira,Portugalia,.  

 Al doilea nume al lui Cristiano 

(“Ronaldo”) este relativ rar în 

Portugalia. Părintii l-au  numit 

astfel în cinstea fostului președinte 

american, Ronald Reagen.                                                        

 

A început să se joace cu mingea de fotbal pe 

când avea 3 ani, și când a început școala, la 6 

ani pasiunea lui pentru acest sport devenise 

evidentă. Echipa lui favorită era Benfica 

Lisabona, chiar dacă avea să ajungă la rivala 

Sporting. La vârsta de 8 ani Ronaldo juca la 

echipa de amatori,  Andorinha , unde tatăl său 

se ocupa de echipament. În 1995 Ronaldo a 

semnat cu clubul local Nacional și după o 

campanie, care a avut drept rezultat 

câștigarea titlului, Ronaldo a participat la un 

trial de trei zile la Sporting Lisabona, care l-a 

achiziționat pentru o sumă care nu a fost 

făcută publică. La Sporting Lisabona a jucat 

25 de meciuri, în care a înscris 3 goluri. Cel 

care l-a promovat în echipa lui Sporting a 

fost antrenorul român Laszlo Boloni, pe când 

Ronaldo avea 16 ani. Ronaldo s-a alăturat 

jucătorilor de tineret ai lui Sporting, care se 

antrenau pe Alcochete, fabrica de fotbal a 

clubului, și acolo a primit instrucțiuni 

valoroase. Responsabilii celor de la Sporting 

Lisabona  și-au dat seama că Ronaldo avea 

nevoie de mai multă susținere și au aranjat 

lucrurile pentru ca mama lui să i se alăture. A 

debutat pentru echipa sa împotriva echipei 

Moreirense, marcând două goluri. A 

participat de asemenea în echipa sub 17 ani a 

Portugaliei la campionatul european de 

tineret. Evoluțiile sale de la Campionatul 

UEFA sub 17 au atras atenția oamenilor de 

fotbal din întreaga lume.  

Ronaldo evoluează la clubul Juventus Torino 

și la echipa națională de fotbal a Portugaliei. 

Astăzi, adolescenții, tinerii admiră la 

Ronaldo: schemele, rezistența, 

comportamentul, modul de a juca fotbal, 

șutul, foarfeca,caracterul,viteza,tehnica. 

    

Date culese de Boroș Adelin și  

Mondoc Mădălin, clasa a VIII-a B 

 

Sportivi celebri 

Cristiano Ronaldo 
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Horoscop 

 Berbecii (21.03-20.04) ies în evidenţă  

La început o să vi se pară greu la şcoală, însă 

după o vreme o să vă intraţi în ritm şi 

nimic nu vă va mai putea împiedica. 
Deși unii sau alţii o să vă pun beţe în 

roate, să fiţi diplomaţi şi să ascultaţi şi 

părerile celorlalţi. Aveţi prieteni printre 

colegii de clasă? Ei bine, de-a lungul 

anului şcolar, va trebui să faceţi unele 

sacrificii pentru  a-i păstra. 

 Taurii (21.04 – 21.05) se implică în 

proiecte  

Vreţi să vă implicaţi în cât mai multe 

proiecte şcolare şi extraşcolare . Vă 

stabiliţi scopuri care altora li se par 

imposibile şi pe care o să le puteţi 

atinge doar dacă depuneţi eforturile 

necesare. Veţi beneficia şi de sprijinul 

unor persoane cu autoritate, care vă vor 

ajuta să puneţi în practică ideile bune. 

 Gemenii (22.05-21.06) serioşi şi 

inventivi  

Din toamna asta până vara viitoare, Gemenii 

vor da dovadă de inventivitate şi de 

seriozitate,  într-un anumit domeniu au 

toate şansele să-şi vadă visul împlinit. 

Un alt motiv de bucurie pentru toţi 

nativii din Gemeni este acela că 

relaţiile cu colegii şi cu profesorii vor fi 

armonioase.  

 Racii (22.06 – 22.07) acordă atenţie 

detaliilor  

Ca să vă iasă bine proiectele, trebuie să 

acordaţi atenţie detaliilor. O 

recomandare: acordaţi-le celor din jur 

atenţia pe care o merită! Nu este bine 

să-i băgaţi în seamă doar atunci când 

aveţi nevoie de ei pentru că s-ar putea 

să nu vă mai ajute.  

 

 Leii (23.07 – 22.08) scapă de bârfe  

Este momentul să începeţi curăţenia! Încet, 

încet, îi îndepărtaţi pe amicii falși şi îi 

ţineţi aproape numai pe cei care v-au 

fost alături şi la bine, şi la rău.  Dacă 

aveţi examene, teze, vă recomandăm să 

le trataţi cu seriozitate, să vă pregătiţi 

din timp şi să luaţi aminte la sfaturile 

persoanelor mai experimentate.  

 Fecioarele (23.08 – 22.09) primesc 

ajutor  

Dacă vrei ca un lucru să iasă bine, fă-l 

singur!  De exemplu, în perioada 

următoare, veţi veni în contact cu 

oameni care v-ar putea acorda un ajutor 

semnificativ în proiectele şcolare sau 

extraşcolare în care vă implicaţi.  Puteţi 

avea realizări deosebite dacă îi 

acceptaţi ca parteneri.  
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Află cum va fi anul acesta școlar, în funcție de zodie: 
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Desen realizat de  

Drăgan Octavian Ion, clasa a V-a A 



 Balanţele (23.09 – 22.10) devin 

conştiincioase  

Vă maturizaţi şi, cu un ajutor deloc de 

neglijat din partea familiei, deveniţi 

mai responsabili. Asta o să vă ajute 

mult la şcoală, deoarece realizaţi că 

de cât şi cum învăţaţi acum depinde 

viitorul vostru.  

 Scorpionii (23.10-21.11) sunt 

supercreativi  

Creativitatea voastră este la cote maxime, 

iar la capitolul comunicare staţi 

excelent! Aveţi tendinţa de a profita 

de cunoştinţele şi de ajutorul 

persoanelor implicate în educaţia 

voastră (profesori, părinţi, chiar 

colegi mai dotaţi la anumite materii);  
aceasta poate duce la conflicte şi 

chiar la rupturi. 

 

 Săgetătorii (22.11-20.12) rămân fără 

prieteni  

Unii dintre colegii cu care eraţi prieteni la 

cataramă prin septembrie-octombrie îşi 

petrec acum pauzele în compania altora, 

iar cercul de amici pare că s-a cam 

subţiat. Vă recomandăm să căscaţi ochii 

şi urechile la tot ce se întâmplă în jurul 

vostru; nu ştiţi când pică o informaţie 

utilă!  

 Capricornii (21.12 – 20.01) învaţă pe 

brânci  

Va trebui să munciţi mult şi să învăţaţi pe  
brânci pentru fiecare test, teză ori 

examen. Nu vă lăsaţi descurajaţi la 

apariţia oricărui obstacol! Reţineţi: tot 

anul, avantajul va fi de partea elevilor 
care ştiu exact ce vor şi care merg 

neabătuţi pe drumul lor, indiferent cât de 

dificil pare la început.  

 Vărsătorii (21.01 – 20.02) activi la ore  

Când sunteţi prea modeşti, când vă credeţi 

buricul universului… încercaţi să 

rămâneţi cu picioarele pe pământ şi… 

aveţi puţintică răbdare! Da, aveţi calităţi, 

şi da, vă vor fi apreciate, dar întâi trebuie 

descoperite.  Fiţi mai activi la ore, ridicaţi 

mâna, implicaţi-vă în discuţii!  

 Peştii (21.02 – 20.03) au talente ascunse  

Acolo, sus, cineva vă iubeşte şi vă ţine departe, 

pe toată perioada anului şcolar, de 

probleme majore, obstacole şi supărări. 

Dar, nimic bun nu vine fără efort, decât 

dacă ai noroc chior, şi nu e cazul vostru, 

din păcate. Săpaţi şi după talente ascunse 

la materii care au tangenţă cu domeniile 

artistice – muzică, desen etc. , s-ar putea 

să aveţi surprize. 

 

Cules  de  

 Florea Narcisa-Maria și  

Munteanu Mirela Samira, clasa a V-a C 
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Desen realizat de  

Borzoș Florin, clasa a IV-a 



Să învățăm jucându-ne! 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 

Completați căsuțele cu litere astfel încât să găsiți cele 9 meserii ilustrate: 
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Rezolvați rebusul: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 

   Culese de 

Prof. Limba și Literatura Română Gheorghe Ana-Maria 
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Și matematica poate fi distractivă... 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 

Vă propunem spre rezolvare următoarele probleme: 

1. Un arab, murind, lasă moștenire 17 

cămile, care să fie împărțite 

precum urmează:  

- primul fiu 1/2 din numărul 

cămilelor  

- al doilea 1/3 din numărul cămilelor  

- ultimul 1/9 din numărul cămilelor 

     Cum să se facă împărțirea, fără a 

tăia cămilele? 

  

 

3. Câte dreptunghiuri sunt în figura de 

mai jos? 
 

 

 

 

 

 

2. Trecând pe lângă un grup de 

copii, un bătrân îi întreabă: 

În ce clasă sunteți voi, 

măi băieți? 

Toți suntem într-a cincea afară 

de 12;  

Toți suntem într-a șasea afară 

de 12;  

Toți suntem într-a șaptea afară 

de 12;  

Toți suntem într-a opta afară 

de 12. 

Câți elevi sunt în total? 

 

4. În imaginea alăturată, liniile 

albastre punctate reprezintă niște 

oglinzi. Desenează imaginea 

corespunzătoare a literei F în 

locurile corespunzătoare din 

partea dreaptă a careurilor.  
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Și eu pot! ... 

Tabla înmulțirii – test 

 

Două prietene au avut test la 

matematică din tabla înmulțirii. Cine 

a avut cel mai bun punctaj? Verifică 

răspunsurile fetelor acordându-le 

punctajul corespunzător. Decorează 

cu o steluță testul cu nota cea mai 

mare. (imaginea alăturată). 

 

Rezolvați SUDOKU! 

Mai jos este un careu compus din 9 

careuri mai mici, fiecare având câte 

9 pătrățele. Completează pătrățelele 

goale astfel încât fiecare careu mic, 

fiecare linie și fiecare coloană să 

toate cifrele de la 1 la 9. 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 

Culese de  

Teodor Andreea-Iudita și  

Toma Samira-Roxana, clasa a VII-a B 
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Exerciții de dicție                                                 Bancuri 

         încurcături de limbă) 

• Şase saşi în şase saci. 

 

               O barză brează face zarvă                       

     pe-o    varză. 

 

• Florica, fata fierarului Fănică, fierbe 

fasole fără foc, fiindcă focul face fum. 

 

• Capra neagră-n piatră calcă, 

         Cum o calcă-n patru capra! 

         Crapă capul caprii-n patru, 

         Cum a crăpat piatra-n patru! 

         Capra neagră calcă-n clinci,  

         Crapă capul caprii-n cinci, 

         Cum a călcat capra-n clinci. 

         Capra paște lângă casă 

         Capul caprii crape-n șase! 

         Capra noastră n-are lapte 

         Crăpa-i-ar coarnele-n șapte! 

         Capra-n piatră a călcat 

         Piatra-n patru a crăpat, 

         Povestea s-a terminat. 

 

• Întrebare la ora de istorie: 

- Cine l-a bătut prima dată pe Ştefan cel 

Mare? 

- Mama-sa. 

 

•  Ce capitală are Marea Britanie? 

Linişte. 

O voce din spate: 

- Dar ne-aţi spus să învăţăm capitale de 

ţări, nu de mări! 

 

• Doi prieteni, un englez și un chinez, se 

plimbau împreună prin Londra. 

        - Uită-te la toate steagurile astea! 

Îmi umplu sufletul de mândrie patriotică! 

         - Ehm... de ce? Tu ești chinez, iar 

astea sunt steaguri britanice... 

         - Da? Uită-te la etichete! 

 

• Copilul: Mami, mami, scrie-mi și mie o 

scrisorică pentru Moș Crăciun, te rog! 

 Mama: Dar de ce nu o scrii tu? 

  Copilul: Pentru că sigur îmi face cadou o 

carte de gramatică, dacă vede cum 

scriu... 

 

 

 Culese de 

         Prof. Limba Franceză Severin Georgiana 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 
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 În numărul următor, rubrici noi pentru: 

- Rezolvarea problemelor de matematică (așteptăm soluții de la voi, cititorilor, la 

adresa redacției); 

- Autori români îndrăgiți – Ion Creangă 

- Sportivi celebri – Nadia Comăneci 

- Activități extracurriculare / Jurnaliști la comandă! 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV 

 

Mesaj către catre didactice și elevi 
 
Începând cu numărul următor vă aşteptăm cu sugestii, articole, poezii, desene, 

propuneri de noi subiecte (matematică, fizică, chimie, literatură, istorie, geografie, 

biologie, protecţia mediului, educaţie tehnologică, religie, muzică, sport, limbi străine, 

etc).  Aşteptăm cu drag atât cadrele didactice (învăţătoare, profesori) cât și elevii pentru 

colaborare. 

 

                  Colectivul editorial 
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