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La începutul anului școlar 2018-2019, porneam la drum alături de

,,Generația Z” a Școlii Gimnaziale Crizbav, într-un un zbor printre cuvinte,

talente, visuri, idei, întâmplări și emoții care mai de care. Și iată-ne la

numărul al treilea al revistei Școlii Gimnaziale Crizbav, o publicație prin

care ne propunem să atragem copiii și adolescenții spre lectură, să încurajăm

și să valorizăm pasiunile și talentele elevilor noștrii, să îi încurajăm să facă

primii pași în domeniul publicisticii.

Imaginaţia, curiozitatea, inteligenţa, perseverenţa, toleranţa, efortul

individual şi lucrul în echipă sunt calităţile care fac din elevi fiinţe minunate,

arbori cu rădăcini duble: atât în pământ, cât şi - sau mai ales - în cer, aşa cum

spunea Mircea Eliade. Boboci sau muguri, ei devin, graţie talentelor proprii,

florile cu care se face cu-adevărat primăvară.

Şi acest număr vă propune să vă bucuraţi de rezultatele activităţilor şi

pasiunilor voastre, elevi şi profesori deopotrivă, manifestate în cele mai

diverse domenii, de la matematică, literatură, religie, muzică, engleză,

franceză, chimie, completate de acțiuni de voluntariat și activități

extracurriculare derulate în Școala Gimnazială Crizbav, a căror importanță

nu poate trece neobservată de comunitate.

Vă dorim lectură plăcută!

Colectivul redacției

Desen realizat de 

Coșcodar Ionuț Raul, 

clasa a IV-a



FIECARE, CUM ÎI E OBICEIUL...

Șoapte, murmur, pașii...

Zăpada scârție jalnic, iar luminițele de la

ferestre încălzesc decorul.

Se face o liniște adâncă, dar imediat

răsună vocile cristaline care întreabă:

”Primiți cu colindul?” iar inimile

oamenilor și ușile caselor se deschid.

Primim bucuroși vestirea nașterii lui

Hristos!

Vocile copiilor ne povestesc în ritm

tărăgănat nașterea Lui, venirea magilor

de la răsărit și parcă suntem purtați în

alte vremuri.

E o seară de vis, o seară magică. Începe

Crăciunul și în același timp mesele

încărcate răspândesc mirosuri specifice

momentului: de vanilie, de scorțișoară și

de brad. Luminițele din brad clipocesc

alene și ne îndeamnă să vorbim în

șoaptă.

Fiecare se gândește la darul de sub brad

și încearcă să ghicească ce se ascunde în

fiecare pachețel.

Orice ar fi este darul de Crăciun și are

valoare sentimentală.

Eu mi-aș dori o scrisoare în care să citesc

vestea că oamenii sunt fericiți în această

seară sfântă.

Mi-aș dori ca printr-un miracol să-i pot

face buni, liniștiți și împăcați cu ceea ce

au și sunt.

Puneți-vă și voi o astfel de dorință și

atunci lumea se va schimba!

Iftimie Bianca

Clasa a VIII-a A

Prof coord. Bobaru Mariana

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Desen realizat de 

Calanos Liviu, 

clasa a IV-a



Crăciunul

Crăciunul este prima sărbătoare din ciclul

sărbătorilor de iarnă. În România Crăciunul se

sărbătorește în 25 decembrie. Se simte mirosul

de brad și aroma cozonacilor din casele

oamenilor.

În zona rurală nu există familie care să nu se

pregătească pentru marea sărbătoare creștină.

De sărbătorea Crăciunului, cel mai frumos

obicei este colindul. Colindele sunt cântecele

cu care copiii, tinerii și chiar adulții întâmpină

venirea lui Hristos pe pământ. Numele a fost

dat de români pentru sărbătorile păgâne de

Anul nou. Copiii românilor umblau din casă în

casă și cântau “imne”.

De-a lungul timpului, datina latină a fost

preluată și adaptată la religia creștină.

Cele mai cunoscute colinde sunt: cântecele de

stea, Viflaemul, plugușorul, sorcova ș.a. Mai

sunt și jocuri cu măști, teatrul popular și

dansurile.

Grupul colindătorilor este primit în casă sau în

curte și atunci încep să cânte “ Steaua sus

rasare”, “Trei crai de la răsărit” etc. La sfârșitul

colindului, ceata de colindători va primi

răsplata (covrigi, nuci, mere sau cozonac).

Tradiții și obiceiuri cu ocazia Crăciunului la noi

în țară sunt foarte multe, ele diferind de la o

zonă la alta. Ceea ce este comun pentru toți

românii este bucuria, liniștea din sufletele lor și

dorința fiecăruia de a fi mai bun , de a dărui…

Prof Limba și literatura română

Bobaru Mariana

Nașterea Domnului

Nașterea Mântuitorului a fost vestită de

prorocii Vechiului Testament, iar la ,,plinirea

vremii” (Galatenii 4,4), Arhangelul Gavril i-a

vestit Fecioarei Maria că a fost aleasă de

Dumnezeu pentru a-L naște pe Fiul Său:

,,Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul

este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei

(…) Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și

puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea

și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui

Dumnezeu se va chema” (Luca 1,28;35).

Această Bună Vestire a avut loc în Nazaret, iar în

vremea când trebuia să se nască Pruncul Sfânt,

un împărat roman a poruncit să se facă un

recensământ. Familia sfântă a trebuit să plece la

Bethleem, unde au găsit loc de găzduire într-un

adăpost de vite , Fiul lui Dumnezeu născându-se

în condiții smerite, modeste.

Din Răsărit vin cei trei magi cu daruri, pentru a

se închina Pruncului Iisus ,,și căzând la pământ,

s-au închinat Lui; și deschizând visteriile lor, i-au

adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă” (Matei

2,11). Un înger i-a anunțat pe păstori că ,,S-a

născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul”

(Luca 2,11), iar în noaptea sfântă îngerii au

cântat cu bucurie mare: ,,Slavă întru cei de sus

lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni

bunăvoire!” (Luca 2, 14).

În preajma Nașterii Domnului, în ajun,

colindători de toate vârstele vestesc smerenia

Domnului Hristos pe Care Sfânta Fecioară ,,L-a

înfășat și L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc

de găzduire pentru ei” (Luca 2, 7). Se merge și

cu o stea împodobită pentru a anunța Nașterea

Mântuitorului lumii.

Prof. Religie Dănuță Dan

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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SĂRBĂTOREȘTE CRĂCIUNUL!



În Germania, ''Christklots'' reprezintă obiceiul

de a arde un butuc toată noaptea de Crăciun,

care, conform tradiției, se crede că ar apăra

casa de hoți și de nenorociri tot restul anului. În

întreaga Germanie, Adventul este perioada

anului cea mai plină de atmosferă până în

Ajunul Crăciunului, în 24 decembrie, în ziua

următoare creștinii sărbătorind nașterea lui

Iisus. Ajunul Crăciunului este cea mai

importantă zi de sărbătoare. În ziua de ajun,

familia se adună pentru cină și pentru a merge

împreună la biserică la Mesa din noaptea de

Crăciun.

Coșcodar Mario Gabriel

Clasa a II-a A, Crizbav

În Suedia moșul are o înfățișare

diferită: el este reprezentat ca un pitic

îmbrăcat în roșu, cu barbă albă, mare

amator de orez cu lapte, tradiționala

mâncare suedeză de Crăciun. La

începuturi, ornamentele pentru brad

erau făcute din lemn vopsit, înfățișând

animale și fețe de copii. Suedezii

descoperă surprizele de Crăciun într-un

sac îngropat adânc în zăpadă.

Cîmpianu Eduard-Andrei

Clasa a II-a A, Crizbav

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Tradiții de Crăciun ... 

Crăciunul aduce multe emoții în inimile oamenilor de pe tot globul. Elevii clasei a II-a s-au

gândit să ne spună și nouă cum se sărbătorește trecutul în alte țări, într-un proiect coordonat

de domna învățătoare Țițeiu Daniela. Totodată,

au realizat multe lucrușoare minunate pentru a

marca așa cum se cuvine această sărbătoare, în sala de

clasă și acasă la ei.
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În Italia, Crăciunul începe cu opt zile înainte și

este cunoscut sub denumirea de ''Novena''.

Copiii merg din casă în casă să recite poezii și

să cânte, însă darurile le primesc de-abia pe 6

ianuarie. Conform tradiției, cadourile sunt

aduse de o vrăjitoare urâtă, dar bună, numită

Befana. Ea aduce darurile pe coșul casei sau pe

geam. În multe biserici sunt expuse iesle cu

pruncul Iisus și magi în mărime naturală.

Există obiceiul ca, înainte de Moș Crăciun, să

vină Baba Cloanța (Befana), călare pe mătura

ei, care verifică atentă cine a fost cuminte și

cine nu. Ea este foarte bună cu copiii, se

strecoară pe hornuri și lasă cadourile lângă

bradul împodobit.

Calanos Mara Alesia

Clasa a II-a A, Crizbav

În Franța, în multe case se ard

buturugi din lemn de cireș. Aceste

buturugi sunt lăsate să ardă toată

noaptea de Ajun, alături de câteva

lumânări care reprezintă lumina cu

care creștinii îi întâmpină pe Maria

și Iosif. În Franța, Moș Crăciun se

numește Pere Noel.

Mai multe despre tradițiile din

Franța, în paginile următoare.

Cîmpianu Eduard-Andrei

Clasa a II-a A, Crizbav

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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...   din diverse părți ale Globului

Colectivul clasei a II–a A, Crizbav

Coordonați de dna înv. Țițeiu Daniela



Colţul limbilor străine

Dans le Pays de Montbéliard, le

père Noël a le droit à une drôle de

remplaçante : la Tante Arie.

Habillée en paysanne, cette bonne fée

du folklore franc-comtois est la

protectrice du Pays de Montbéliard.

Accompagnée de son âne Marion, elle

vient distribuer aux enfants sages de

jolis présents, tandis qu’elle dépose

seulement des brindilles devant la

portes des vilains garnements.

En Normandie, il était coutume le

soir de Noël de

faire brûler une bûche dans sa

cheminée.

À côté de celle-ci, le membre le plus

âgé de la famille devait déposer les

restes de la bûche récupérés de l’an

passé. Ensuite, la famille demandait

aux enfants de s’éloigner et de prier

que cette souche leur offre des

présents. Quand ils revenaient, ils

trouvaient des confiseries et des

épices dissimulées dans la bûche.

À la Réunion, loin des

températures hivernales de la

métropole, on fête Noël non pas avec

un sapin, mais sous une branche de

Filao ! C’est sous cette branche que la

famille se retrouve pour partager le

repas de Noël, composé de cari, riz,

rougail, litchis et mangues.

În Țara Montbéliard-ului, Moș

Crăciun are dreptul la un

înlocuitor amuzant: mătușa Arie.

Îmbrăcată ca o țărăncuță, această

zână bună a folclorului

franc-comtois este protectoarea

regiunii Montbéliard. Însoțită de

măgarul ei Marion, vine să împartă

copiilor înțelepți cadouri frumoase,

în timp ce copiilor răi le lasă doar

crengi în fața ușilor.

În Normandia, se obișnuia ca în

Ajunul Crăciunului să se

gătească un buștean în șemineul

fiecăruei familii.

Pe lângă aceasta, cel mai vârstnic

membru al familiei ar trebui să

introducă în rețetă firimiturile

bușteanului recuperate de anul

trecut. Apoi, familia va ruga copiii

să plece și ei se vor ruga ca această

tulpină să le ofere cadouri. Când se

vor întoarce vor găsi prăjiturele și

mirodenii ascunse în buștean.

În insula Réunion, departe de

temperaturile de iarnă ale

metropolei, se sărbătorește

Crăciunul nu cu un brad, ci sub o

ramură de Filao! Sub această

ramură, familia se întâlnește pentru

a împărtăși masa de Crăciun,

formată din curry, orez, rougail,

lici și mango.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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TRADIȚII DE CRĂCIUN ÎN FRANȚA
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Colţul limbilor străine

En Bourgogne, on ne parle pas de

Père Noël mais de Père Janvier.

Celui-ci venait déposer les étrennes

dans les petits sabots déposés par les

enfants. Le menu aussi est différent,

pas de saumon fumé ou de foie gras

mais les spécialités régionales comme

les escargots persillés, la fricassée de

fressure ou les oeufs meurette.

Une autre coutume voulait que l’on

place une buche enflammée la nuit de

Noël devant sa porte pour que la

Vierge vienne se réchauffer

Lorsque les douze coups de minuit

sonnent le soir le Noël, on raconte

que l’on peut entendre le son des

cloches des villes englouties et des

menhirs sortir de terre pour boire

l’eau des sources. Aussi, avant de

partir pour la messe de minuit, les

Bretons devaient placer une bûche

enrubannée et arrosée d’eau bénite

et de sel. Chacun son truc!

Autrefois, la Savoie avait sa propre

version du père Noël qu’elle

appelait le « père Chalande ». Il

ressemblait au traditionnel père Noël

que l’on connaît tous, un vieux

monsieur à la longue barbe blanche,

et au chapeau pointu qui passait par la

cheminée pour déposer les cadeaux.

Aujourd’hui c’est de l’histoire

ancienne, en revanche une chose

perdure depuis les temps ancestraux,

ce sont les délicieux beignets fourrés

à la compote de coing ou de pomme.

În Burgundia, nu vorbim despre Moș

Crăciun, ci despre Părintele Ianuarie.

El a venit să arunce cadourile în

saboții mici puși de copii. Meniul este

diferit, fără somon afumat sau foie

gras, ci specialități regionale, cum ar

fi melcii de pătrunjel, ouăle fricessee

sau ouă ochiuri. Un alt obicei era să

așezi un buștean de fag în Ajunul

Crăciunului în fața ușii, pentru ca

Fecioara să vină să se încălzească.

Când se aud cele douăsprezece bătăi

de ceas de la miezul nopții

Crăciunului, se spune că se poate auzi

sunetul clopotelor orașelor înghițite și

menhirii ies din pământ pentru a bea

apa izvoarelor. De asemenea, înainte

de a pleca la masa de la miezul

nopții, bretonii trebuia să plaseze

un buștean învelit și presărat cu

apă sfințită și sare. Fiecare cu

obiceiul lui!

În trecut, Savoia avea propria

versiune a Moșului, pe care ea a

numit-o „Părintele Chalande”. El

semăna cu Moș Crăciunul tradițional

pe care îl știm cu toții, un domn

bătrân cu o barbă lungă albă și o

pălărie ascuțită care trecea prin horn

pentru a lăsa cadourile. Astăzi este

istorie străveche, cu toate acestea,

ceva s-a păstrat încă din cele mai

vechi timpuri: gogoșile delicioase

umplute cu compot de gutui sau măr.

Prof. Mareș Lavinia 

Limba și Literatura Română
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Joyeux Noël! Crăciun fericit!



Eu vorbesc Limba Română          și I speak English, too...

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Some time ago, Boxing Day was the day

after Christmas when servants were

allowed to go home to their families.

They were given special boxes from their

masters with small gifts and leftovers

which they brought home. Rich people

also prepared gift boxes with goodies to

give to the poor on this day and

employers offered money, food, or other

valuable things to their employees.

Today, December 26th, known as

Boxing Day in UK, Australia, Canada

and New Zealand, is a national holiday

in UK therefore people celebrate it in al

sorts of weird ways: some participate in

swimming competitions in the freezing

waters of the English Channel, some join

in different fun races, others spend it in

small football and rugby competitions.

Shops are open on this day and they offer

huge post-Christmas discounts, so many

people go on shopping frenzies.

There is always someone poorer than

you. What 3 things would you box (put in

box) for them?

Cu ceva vreme în urmă, Boxing Day era ziua

când servitorii primeau liber după Crăciun

pentru a merge acasă la familiile lor. Stăpânii

le ofereau cutii cu mici atenții, precum și cu

mâncarea rămasă de la ospățul de Crăciun.

În această zi, bogații ofereau săracilor cutii

cu bunătăți, iar șefii ofereau angajaților bani,

alimente sau alte lucruri de valoare.

Astăzi, ziua de 26 decembrie, cunoscută sub

denumirea de Boxing Day în Marea Britanie,

Australia, Canada și Noua Zeelandă, este

declarată sărbătoare națională în Marea

Britanie, așa că oamenii o sărbătoresc în cele

mai ciudate moduri posibile: unii participă la

concursuri de înot în apele înghețate ale

Canalului Mânecii, unii aleargă în tot soiul

de curse stranii, iar alții se întrec în mici

competiții sportive locale, în special de

fotbal și rugby. Magazinele se redeschid

astăzi și oferă reduceri spectaculoase pentru

mărfurile de Crăciun, astfel încât mulți își

petrec ziua la cumpărături.

Întotdeauna este cineva mai sărac decât tine.

Gândește-te la 3 lucruri pe care i le-ai putea

oferi într-o cutie de Boxing Day!

BOXING DAY

Tradiție de Crăciun 

în 

Marea Britanie

Colţul limbilor străine



O, brad frumos! este un cântec de Crăciun, închinat pomului de Crăciun.

Cântecul, denumit în germană O Tannenbaum, pe o melodie populară din Silezia, din

secolul al XVI-lea, care se cântă pe versurile lui Ernst Anschütz (1780–1861), a fost

tradus în multe limbi ale lumii și este răspândit la nivel mondial. Mai jos este redat

portativul corespunzător piesei și prima strofă în 5 limbi înâlnite la noi în școală.
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Mon beau sapin, roi des forêts

Que j’aime ta verdure,

Quand par l’hiver, bois et guérets

Sont dépouillés de leurs attraits,

Mon beau sapin, roi des forêts

Tu gardes ta parure!

(Limba Franceză)

Ó szép fenyő, ó szép fenyő

oly kedves minden ágad.

Ó szép fenyő, ó szép fenyő

oly kedves minden ágad.

TE zöld vaagy még a nyár tüzel,

és zöld ha téli hó föd el.

Ó szép fenyő, ó szép fenyő

oly kedves minden ágad.

(Limba Maghiară)

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

Wie treu sind deine Blätter!

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,

Nein, auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

Wie treu sind deine Blätter!

(Limba Germană)

O, brad frumos, o, brad frumos,

Cu cetina tot verde,

Tu ești copacul credincios,

Ce frunza nu și-o pierde.

O, brad frumos, o, brad frumos,

Cu cetina tot verde!

(Limba Română)

O Christmas tree, O Christmas tree!

How are thy leaves so verdant!

O Christmas tree, O Christmas tree,

How are thy leaves so verdant!

Not only in the summertime,

But even in winter is thy prime.

O Christmas tree, O Christmas tree,

How are thy leaves so verdant!

(Limba Engleză)

Colţul limbilor străine

O, BRAD FRUMOS !



Obiceiuri și tradiții de iarnă

Odată cu sărbătorile de iarnă asistăm la cele

mai frumoase tradiții și obiceiuri. În

anotimpul iarna, se țin obiceiuri și tradiții ce

fac parte din trecut, dar continuă până în

prezent.

Vă prezint câteva dintre obiceiurile și

tradițiile de iarnă și de sărbători:

❖ Obiceiul împodobirii bradului -

împodobirea bradului este unul dintre

cele mai importante obiceiuri de

Crăciun.

❖ Obiceiul colindului - colindatul începe

din data de 24 decembrie și poate

continua și trei zile. Se vor aduna

grupuri de copii care vor merge să

colinde din casă-n casă.

❖ Tradiția cozonacului este dată de

realizarea cozonacului ca o prăjitură

românească, dar și bulgărească.

Cozonacul se face și de sărbătorile de

iarnă , dar și de Paște.

Iarna este unul dintre cele mai frumoase

anotimpuri!

Florea Daria

Clasa a VI-a A

Prof. coord. Mareș Lavinia

Iarna

Sărbătorile de iarnă reprezintă Nașterea lui

Hristos. De sărbători ne place să facem

bradul, să împodobim casa cu multe luminițe

și să facem cozonac. Tradiția noastră în

Crizbav este să mergem la colindat. Îmi

doresc ca Anul Nou să-mi aducă sănătate atât

mie, cât și familiei mele și multe realizări.

Dragi cititori, aș vrea să vă transmit prima

mesajul pe care l-am scris, sentimentele pe

care le simt eu în pragul sărbătorilor.

Sentimente de care mă bucur să le trăiesc

alături de familia mea, drept pentru care pot

să spun că sunt o persoană norocoasă și

fericită.

Mi-aș dori, totuși, ca lumea să se schimbe și

să fie mai bună. Mi-aș dori ca fiecare copil să

aibă o copilărie, ca fiecare copil să guste din

farmecul sărbătorilor.

Poate într-o zi, noi cei de azi vom schimba

lumea, ca să fie mereu Crăciun pe pământ.

Crăciun fericit!

Drăgan Maria        

Clasa a IV-a

Prof. coord. Grancea-Vlaicu Lavinia Roxana

Continuăm cu obiceiurile de iarnă - ...

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Coșcodar Ioana , 

clasa a III-a



... ...  ... din  ROMÂNIA
Tradiții de iarnă

O tradiție de iarnă este tăierea porcului. Când îl

taie mai toți merg pe lângă el ca să mănânce

șoricul. După ce este tăiat, se prepară din porc:

cârnați, caltaboș, maioș, jumeri și multe altele. În

timp ce bărbații fac curat în locul în care a fost

tăiat, femeile pregătesc ceea ce se face din porc.

Se adună toți la un loc, povestesc, râd și așa trece

timpul mai repede atât pentru bărbați, dar și

pentru femeile care muncesc cu drag și spor la

tăiatul porcului și pregătitul bunătăților din

carnea lui.

Încă o tradiție este venirea Moșului Crăciun, pe

24 Decembrie, în fiecare an. Moșul vine doar la

copii cuminți și ascultători. De la Moș Crăciun

primim mai multe dulciuri, haine, ghete și

depinde de ce își dorește fiecare copil să

primească.

Un alt moș important este Moș Nicolae. Despre

acesta se spune că este mai sărac un pic și ne

aduce doar dulciuri. Dacă am fost neascultători,

primim nuieluțe.

Florea Narcisa Maria

Clasa a VI-a B

Prof. coord. Trîmbițaș Ioana – Anca

Poveste de Crăciun

Ce mult mai așteptăm sărbătorile de iarnă!

Totul începe cu turte, cu acele turte la care

participăm toți. După ce erau coapte, mama le

punea într-o față de masă și le ducea în camera

cea “bună” până când se înmuiau.

Mama încerca să țină post, dar noi, drăcușorii,

puneam întotdeauna câte ceva de dulce în farfuria

cu fasole, cartofi.

Ea spunea:“Vai ce bun este, parcă are

gust de cârnați!

Tata serios: ” Ei, ai tu miros de la

cârnații pe care îi mâncăm noi!”.

Ei bine, în ziua Ajunului, mergeam să

colindăm, ne adunam în grupuri și

mergeam la colindat cu diferite colinde,

din casă în casă.

Kalanyos Ana-Maria

Clasa a VI-a A

Prof. coord. Mareș Lavinia
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TRADIṬII ṢI OBICEIURI OLTENEȘTI DE CRǍCIUN

Obiceiurile ṣi tradiṭiile reprezintă un domeniu important al culturii populare 

româneṣti. Transmise din generaṭie în generaṭie, acestea sunt un fel de memorie vie a neamului 

nostru. 

Legătura cu trecutul este una sacră în Oltenia, aṣa că locuitorii acestei zone 

etnografice, cu precădere cei din mediul rural, respectă, ori de câte ori este cazul, obiceiurile ṣi 

tradiṭiile moṣtenite de la înaintaṣii lor.

Un obicei inedit, care

constituie o unicitate în ṭara noastră este

Scormonitul în foc. Acesta este practicat

în Ajunul Crăciunului, în majoritatea

satelor olteneṣti, de către membrii

familiilor care se adună în jurul focului ṣi,

pe rând, dau cu o nuia, spunând: ,,Bună

dimineaṭa lui Ajun/ Că-i mai bună a lui

Crăciun/ Ȋntr-un ceas bun/ Oile lânoase/

Vacile lăptoase/ Caii încurători/ Oameni

sănătoṣi/ Să se facă bucatele, porumbul,

grâul.”

Ȋn ziua de Crăciun are loc

ṣi Adunatul gunoaielor, ritual ce se

practică pentru ca anul ce vine să aducă

mulṭi pui în gospodării. Cei ai casei merg

prin curte ṣi adună gunoaiele, iar femeile

se aṣează pe vine, aṣa cum vor sta cloṣtile

pe ouă, în anul următor.

Piṭărăii este un obicei care

se practică de pe vremea dacilor,

semnificând sacrificiul adus divinitãṭii

drept mulṭumire pentru rodnicia holdelor

ṣi pomilor. Piṭărăii sunt numai bărbaṭi,

copii sau adolescenṭi, organizaṭi în cete.

Ȋmbrăcaṭi în haine populare, se adună în

noaptea dinaintea Ajunului, împodobesc

steaguri cu clopoṭei, năframe multicolore,

ciucuri ṣi coroniṭe de flori, după care le

agaṭă de prăjini înalte. Odată terminat

acest ritual, alaiul porneṣte la colindat pe

la casele din sat.

Ṣi Colindatul este exercitat într-

un mod diferit în zona Olteniei. Aici, cele mai

cunoscute colinde sunt Steaua ṣi Pluguṣorul.

Specificul acestei zone constă în accesoriile

pentru colindat. Pentru vestirea Naṣterii

Domnului, cetele de copii care merg din casă

în casă încep pregătirile încă dinainte de Ignat.

Atunci se taie un bãṭ mare de alun, care este

curãṭat ṣi apoi lăsat la uscat până în seara de

Ajun. Ȋn seara de 23 decembrie colinda este

ornamentată, prin afumare, cu romburi albe ṣi

negre. Modelul reprezintă opoziṭia dintre zi ṣi

noapte, moarte ṣi viaṭă. Ȋn dimineaṭa zilei de

Ajun, beṭele sunt înfipte în morminte de către

copii, ca liant între lumea celor vii ṣi lumea de

dincolo. Din seara de Ajun ṣi până la Anul

Nou, cete de colindători vestesc, în satele din

Oltenia, Naṣterea Domnului.

Obiceiurile tradiṭionale din Olt

fac parte din structura unitară a obiceiurilor

româneṣti, de care se diferenṭiază numai ca

modalitate de expresie ṣi ca recuzită.

Realizat,

Prof. Limba și Literatura Română Florea Laura-Diana,

Liceul ,,Ṣtefan Diaconescu”Potcoava, Olt
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TRADIṬII ṢI OBICEIURI ARDELENEȘTI DE CRǍCIUN

Cele mai răspândite și mai fastuoase obiceiuri, specifice în funcţie de zonele geografice majore:

Bucovina, Maramureş, Ardeal, Moldova etc., multe dintre ele păstrate și în ziua de azi, sunt, fără

îndoială, cele legate de marele Praznic al Crăciunului și de sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul

tradițional al obiceiurilor și tradițiilor românești cuprinde, pe lângă colindele propriu-zise –

cântece de stea, vicleimul, plugușorul, sorcova, vasilica și jocuri cu măști (țurca, cerbul,

brezaia), teatrul popular, respectiv dansuri (căluții, călușerii).

Obiceiurile străvechi sunt încă respectate în

multe sate din Transilvania. În seara de 23 spre

24 decembrie, până după miezul nopţii şi în

unele locuri până la ziua, cete de copii merg din

casă în casă cu colinda: Moș-Ajunul, Bună-

dimineaţa, Colindișul sau Bună-dimineaţa la

Moş-Ajun.

În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu

colindatul se numesc pițerei sau pizerei. După

credinţă populară, ei sunt purtători de noroc şi

fericire. Colindele copiilor sunt scurte şi au

menirea de a ura belşug gazdelor care îi aşteaptă

cu mesele întinse şi de a le vesti sărbătoarea

Naşterii Mântuitorului.

În Ardeal, sărbătorile de Crăciun începeau de la

Sf. Nicolae (6 decembrie), când fetele se adunau

în grup, încă din seara de 5 decembrie, şi

frământau plăcintele care vor fi unse cu ou,

pentru a doua zi. Doar la 9 fix seara, nici un

minut mai devreme sau mai târziu, năvăleau

flăcăii şi se încingea petrecerea, cu glume şi lapte

parfumat.

Tot în Transilvania se obişnuieşte ca în noaptea

de Crăciun, la un semn al diacului, mirenii să

arunce cu boabe de porumb strigând: „Rod în

cucuruzi!”.

În Bistriţa-Năsăud, pe Valea Şieului, tinerii

colindă grupaţi în „bere”, iar pe Valea Ilvelor,

Crăciunul este vestit de belciugari, flăcăi

deghizaţi în capre.

Dacă în oraşe rar mai vezi câte un grup de

colindători îmbrăcaţi în straie populare şi

echipaţi cum se cuvine, în zonele rurale din

Ardeal, multe dintre obiceiuri încă se respectă.

Pe Valea Şieului, de exemplu, în preajma

Crăciunului, unul dintre cele mai comune

cuvinte este „bere”. Acesta nu prevesteşte vreo

beţie, ci defineşte grupul de colindători format

exclusiv din flăcăi. Potrivit etnologilor,

organizarea din „bere” seamănă cu cea

militară. În Ajunul de Crăciun, înainte de a

porni la colindat, grupul se organizează,

alegându-se doi vătafi, doi colceri şi opt

căprari mari. Flăcăii din bere sunt chemaţi cu

ajutorul buciumului, un instrument arhaic de

suflat, construit dintr-un corn de bou lung şi

încolăcit, prevăzut la cap cu o ţeavă de lemn de

soc. Primul care este colindat este primarul

localităţii, acesta fiind „obligat” să primească

toate grupurile de colindători. Următoarele

colindate sunt gazdele înstărite şi mai apoi

fetele de măritat. Colindul este şi el unul

original, care se deosebeşte de clasicele

cântece cu temă religioasă. Colindul fecioresc

de bere ia forma unui dialog pe două voci, cu o

nuanţă teatrală, explică Albin Marcu, care a

studiat acest obicei pe Valea Someşului.

Prof. Istorie Vili Liliana



Din lumea inocenței...
Crăciunul fericit al lui Lucas

Crăciunul sosise cu multă bucurie și voioșie.

Toți copiii și-au scris mesaje către Moș

Crăciun.

Ningea frumos, cădeau fulgi atât de minunați

încât îți venea să plângi de bucurie.

Un copil, pe nume Lucas, i-a scris o scrisoare

lui Moș Crăciun să-i dea sănătate și înțelegere

familiei lui. Numai el a scris această scrisoare

minunată!

Toți copiii au scris mesaje în care doreau să li

se aducă jucării, dar numai Lucas își dorea

sănătate!

Când Moș Crăciun a citit această scrioare,

sufletul lui s-a umplut de bucurie. Tuturor

copiilor le-a adus jucării, dar lui Lucas i-a dat

un cadou mult mai diferit față de ceilalți copii.

Lucas când a văzut cadoul a rămas mut de

bucurie.

Copilul trist!

Începuse să ningă atât de frumos încât și

sufletul se umplea de bucurie. Toți copiii au

ieșit afară la săniuș, numai un copil nu ieșise.

Acel copil era un copil atât de cuminte încât

nu-ți poți închipui. Copilul acesta avea mama

bolnavă. Ea suferea de o boală care era de

negăsit, de netratat. Era foarte bolnavă, de

aceea pentru acel copil era un Crăciun

nefericit. Era cel mai urât Crăciun din viața lui!

Toți copiii se jucau, numai el se uita pe geam

cum se jucau ceilalți copii.

Copiii l-au văzut cum pivește pe geam trist și

au decis să meargă la el în vizită.

Copilul trist, Alexander, când a vazut atât de

mulți copii se bucura atât de mult. Copiii îi

aduseseră cadouri multe care l-au înveselit

măcar câteva ore bune.

Lingurar Delia Sorina Ionela

Clasa a V-a B

Prof. coord. Trîmbițaș Ioana - Anca

Omul de zăpadă

A fost odată ca niciodată un om de zăpadă

care, dintr-o dată, a prins viață.

El și-a găsit mulți prieteni cu care s-a

jucat zi de zi.

La un moment dat, omul de zăpadă s-a

supărat pentru că vine căldura, se va topi

și își va pierde toți prietenii.

Așa că, într-o zi i-a spus unui băiat ”Va

veni căldura, iar eu mă voi topi. Îmi

doresc să-l văd pe Moș Crăciun, dar voi

m-ați făcut aproape de casă. Căldura de la

șemineul vostru mă va topi și nu voi putea

sa-l văd pe Moș Crăciun niciodată.”

Băiatul : ”Mi-a venit o idee.”

Omul de zăpadă era curios să afle ideea.

Băiatul : ”Vreau să te mut de lângă casă și

să ne facem noi doi o casă în care să

trăim.”

Cei doi au făcut o casă din ciocolată,

acoperișul era din bomboane, iar ușa și

geamurile erau din dulceață. Au venit în

vizită la ei prietenii lor. Cei doi au

cumpărat un cățel, iar acesta a mâncat

casa în care stăteau cei doi. Omul de

zăpadă s-a supărat și și-a construit o altă

casă mult mai frumoasă. A trăit fericit în

noua casă până a venit căldura și s-a topit.

Boroș Patricia

Clasa  a V- a A

Prof. coord.

Banu Mihaela
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Păstrați zilnic o doză de copil în voi...

Singur acasă de Crăciun

Era 23 decembrie, ziua de plecare spre munte. Cu

toții ne grăbeam să mergem la munte, iar noi eram

o familie mare, doi părinți și opt copii. Era o

harababură. Cel mai mic dintre frați, Charles, avea

numai opt ani. Era o casă foarte mare și

dezordonată. Toți erau foarte înalți și mari.

Când am ieșit pe ușă, am realizat că am uitat

telescopul pentru că mie îmi place să privesc stelele

în fiecare seară. M-am întors, l-am luat și l-am pus

în geantă. Când să ies din casă, fratele meu mai

mare mi-a închis ușa în nas. Eu nu am știut ce să

mai fac. Am tot strigat, dar nu mă auzea nimeni, iar

eu am obositt să mai strig.

A trecut multă vreme, era 25 decembrie. Venise

Crăciunul. Mi-am făcut de mâncare, am împodobit

singur bradul și a fost perfect. Am cântat colinde și

după aceea m-am uitat la televizor. Înainte de

culcare mi-am scos telescopul și m-am uitat pe cer,

am vazut o stea căzătoare. Mi-am pus o dorință ca

dimineață când mă trezesc să fie familia mea cu

mine.

M-am dus la culcare, iar când m-am trezit

dimineața am auzit gălăgie, am fugit repede să văd

cine este și mi-am văzut familia lângă brad. Ei

cântau colinde. Fratele meu și-a cerut scuze că mi-a

trântit ușa în nas.

Mama a zis: “Hei, Charles când am ajuns la munte

ne-am adus aminte că am uitat ceva, iar acel ceva

erai tu. Ne pare rău...”. A venit Moș Crăciun la

mine. Fiți cuminți și poate la anul vine și la voi!

Drăgan Octavian Ionuț

Clasa a VI-a A

Prof. coord. Mareș Lavinia

Iarna și pisica mea

Iarna a sosit! Afară este hărmălaie! Toți

copiii sunt la joacă. Haideți și voi!

Doar pisica mea fricoasă... este sub pat

ascunsă... Nu-i place iarna pentru că toți

copiii de afară, atunci când o văd, dau cu

bulgări de zăpadă în ea. Săraca, miaună

noaptea în somn pentru că visează iarna cu

bulgăreală intensă.

Eu îi spun că iarna este frumoasă, dar nu

vrea să audă de ea. Nu am ce face dacă nu

îi place.

Dar de mine, n-am ce spune, aș sta toată

ziua afară. Oooooo, ce îmi place iarna!

Drăgan Miruna

Clasa a V-a B

Prof. coord. Trîmbițaș Ioana - Anca
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Mic, dar pus pe treabă!

❑ Moș Crăciun este bun. Eu îmi doresc o 

boxă cu stick. Îl aștept cu mare 

bucurie, știind că vine de departe.

Emanuel Ș.

❑ Moș Crăciun este un om foarte bun. El 

se chinuie mereu să livreze cadouri la 

fiecare copil din lume.

Eu îmi doresc să-mi aducă un cățel cu 

telecomandă.

Îl aștept cu nerăbdare!

Iosua M.

❑ Moș Crăciun aduce daruri frumoase. El 

păzește copiii care sunt cuminți. Eu îmi

doresc un tractor cu telecomandă care 

să-și deschidă ușile și o bărcuță…la 

curent ambele. Te aștept cu drag să-mi 

aduci darurile.

Dario K.

❑ Moș Crăciun este un om darnic. El 

aduce cadouri copiilor. Moș Crăciun

vine cu sania pe sus. Te aștept cu drag, 

Moșule!  Eu îmi doresc un tractor și o 

basculă, ambele să funcționeze pe bază

de curent.

Emanuel A.

❑ Moș Crăciun este un om darnic. El 

aduce cadouri în fiecare an. Nu a 

lipsit niciodată și sper să-mi aducă

ceva frumos. Eu vreau să-mi aducă

un ATV. El vine cu sania și cu renii

lui.

Te aștept cu nerăbdare!

Alex

❑ Moș Crăciun este un om bun. El ne 

aduce jucării frumoase. El are mulți

reni.

Eu îmi doresc să-mi aducă o păpușă care 

vorbește, un biberon, căruț și dulciuri.

Te aștept cu drag!

Andra Mondoc

❑ Moș Crăciun este un om bun. Eu 

vreau să-mi aducă un tractor cu 

telecomandă, o mașină cu 

telecomadă și remorcă…toate la 

curent.

Coșcodar David

❑ Moș Cărciun este un om darnic. El 

aduce cadouri în fiecare an. El nu 

lipsește niciodată. Eu îmi doresc un 

telefon cu senzori.

Tincu Maria Ștefania

❑ Moș Crăciun este un om foarte bun 

și darnic. Sfântul ne aduce cadouri, 

vine cu sania și eu îl aștept cu drag! 

El ne iubește pe toți!

Eu îmi doresc ceva…o casă de marcat de 

jucarie și o păpușă cu un cărucior și

hăinuțe.

Moș Crăciun te aștept cu drag!

Alisia D.

Cine este Moș Crăciun?

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV

20



Mic, dar pus pe treabă!

❑ Moș Crăciun este un om bun. Eu îl

aștept cu nerăbdare. Îl iubesc foarte

mult. El este puternic și surprinzător.

Doresc să-mi aducă o casă de marcat cu bani

falși, o papușă cu cărucior, haine și biberon.

Moș Crăciun te aștept foarte mult!

Mos Crăciun este bun. El n-a lipsit niciodată.

Eu îl aștept să-mi aducă ceva.

Eu îmi doresc de la Moș Crăciun un cățel cu

telecomandă și îl aștept cu mare emoție!

Ioana C.

❑ Moș Crăciun este un om bun,

Moș Crăciun nu lipsește niciodată. El este

foarte bun.

Dragă Moșule,

Eu îmi doresc să-mi aduci o tabletă și o

păpușă care vorbește, un copil și o casă.

Te rog frumos să-mi aduci ce vreau eu….

Tania Rebeca C.

Elevii clasei a III-a, Crizbav,

coord. de prof. pt.înv.primar Micu Lucia

Achim Alexandru

Coșcodar David

Coșcodar Ioana

Coșcodar Tania Rebeca

Drăgan Alisia

Kalanyoș Dario Roberto

Mondoc Andra

Mondoc Iosua

Tincu Maria Ștefania

Șerban Emanuel

De Crăciun

A venit Crăciunu’! Afară ninge frumos,

Iar copiii au ieșit afară, la săniuș

Să se joace cu bulgări, să se dea pe derdeluș

Colindând din casă-n casă, cu un glas

melodios

Strigă bucuroși: „Ne dați ori nu ne dați?“.

Sofia Clara B.

Poveste de Crăciun

A venit Crăciunul și toți copiii merg afară pe

derdeluș. Ei sunt foarte jucăuși. Apoi merg la

colindat din ușă în ușă și strigă: „Primiți cu

colindul mătușă?”.

Iarna este frumos. Părinții, copiii, nepoții

bunicii petrec împreună. De la Moș Crăciun

primim multe cadouri: jucării și păpuși. Noi,

copiii, ne jucăm cu ele și împodobim bradul.

Totul este minunat!

Elena Teodora C.

Elevii clasei a IV–a A, Cutuș,

Coord. de prof. pt. înv. primar

Rujan Nicoleta

Borzoș Sofia Clara

Coșcodar Elena Teodora

Cine este Moș Crăciun?
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Artificiile sunt o clasă de instrumente

pirotehnice explozive folosite în scopuri

estetice, culturale şi religioase.

Un joc de artificii este o prezentare a efectelor

produse de instrumentele pirotehnice.

Artificiile pot lua diferite forme pentru a

produce cele patru efecte primare: sunet,

lumină, fum şi materiale plutitoare (confetti

spre exemplu). Pot fi create pentru a arde cu

flăcări şi scântei de diferite culori, în principiu

roşu, portocaliu, galben, albastru,

verde, violet, argintiu şi auriu. Jocurile de

artificii sunt comune în toată lumea şi sunt

punctele importante a multor celebrări

culturale şi religioase.

Primele atestări documentare despre artificii

datează din secolul al VII-lea, în China, locul

unde au fost inventate. Artificiile au fost

folosite să acompanieze mai multe festivităţi.

Sunt o parte din cultura chineză şi au originile

în această ţară. Ulterior, s-au extins şi în alte

culturi şi societăţi.

Primele atestări documentare despre artificii

datează din secolul al VII-lea, în China, locul

unde au fost inventate. Artificiile au fost

folosite să acompanieze mai multe festivităţi.

Sunt o parte din cultura chineză şi au originile

în această ţară. Ulterior, s-au extins şi în alte

culturi şi societăţi.

Aprinde artificiile de Revelion!
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O poveste tradiţională chineză spune că un

bucătar a creat o combinaţie de salpetru,

cărbune şi sulfură. Această combinaţie a luat

foc, iar bucătarul a dus practica la un alt nivel

şi a introdus combinaţia într-o tulpină de

bambus. A explodat şi astfel au luat naştere

primele artificii.

Europenii au descoperit artificiile şi praful de

puşcă atunci când au început călătoriile spre

est. Se spune că ori cruciaţii, ori Marco Polo,

au importat pentru prima dată praful de puşcă

şi artificiile din China.

Artificiile nu au ajuns în America până în

secolul al XVII-lea. Europenii au luat cu ei

artificii pentru a sărbători şi pentru a le folosi

împotriva băştinaşilor.

În zilele noastre, artificiile sunt folosite în

toată lumea pentru a celebra evenimente

majore şi zile de sărbătoare, publice sau

private. Guvernele cheltuiesc milioane de

dolari pentru a se întrece între ele cu jocuri de

artificii spectaculoase.

Un record mondial s-a stabilit la trecerea în

noul an 2014 în Dubai pentru cele mai multe

artificii aprinse într-o singură reprezentaţie

coordonată. Au fost necesare zece luni de

planificare şi peste 500.000 de artificii care s-

au epuizat la sfârşitul unei reprezentaţii ce a

durat în jur de şase minute.

Profesor Chimie Mărginean Mihaela
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Prof. coord. Trîmbițaș Ioana - Anca

Sărbători în versuri!
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Iarna pe la noi

Afară ninge liniștit,

Copiii afară au ieșit!

Un om mare au construit

Și în casă au venit.

Haideți să cântăm

Să ne bucurăm,

Să fim fericiți,

Mulți ani fericiți!

Iarna a sosit.

Moșul a venit. 

Copiii au cântat,

Moșul s-a bucurat!

Teodor Andreea Iudita

De iarnă

Iarna este cam geroasă

Și mult prea friguroasă.

Moș Crăciun este chemat,

Pe dată a aterizat.

Moș Crăciun cu barba

mare,

Umblă noaptea prin

coșare.

Moșule, vino la noi

Ca să-ți dăm sănii noi!

Verta Carina Angelica

Ziua de Crăciun

Este ziua de Crăciun,

Tot Omul este mai bun!

Copiii cântă lângă brăduț,

Părinții beau un ceiuț!

Afara-i frig și ninge mult…

Copiii stau, colinde ascult’.

Este bucurie mare

În casă la fiecare!

Toma Samira Roxana

Desen realizat de

Lingurar

Sidonia, clasa a IV-a



1. Pământul este cel mai apropiat de Soare

în luna decembrie, ceea ce poate părea

ciudat având în vedere că tot în decembrie

este solstițiul de iarnă, deci ziua cea mai

scurtă din an.

2. Cel mai mare fulg de nea care a căzut

vreodată pe pământ a măsurat, potrivit

Guinnes World Records, 38 cm în lățime și

20 cm în grosime. Acesta a căzut în 28

ianuarie, 1887, în Fort Keogh, Montana,

Statele Unite ale Americii.

3. În Noua Zeelandă există o insectă,

numită Weta, care îngheață iarna, când

temperaturile scad sub 0 grade. Când

temperaturile încep să crească din nou,

insecta se decongelează și revine la viață.

4. Un fulg de nea cade în mod normal cu o

viteză de aproape 5 km pe oră.

5. Zăpada pare albă pentru că este formată

din cristale de gheață așezate unele lângă

cealalte. Acestea reflectă și refractă lumina

soarelui, iar „culoarea” albă este provocată

de lumina refractată în cristale. Albul nu

este nimic mai mult decât combinația

tuturor nuanțelor vizibile de pe spectru, în

egală măsură. În realitate însă, fiecare

cristal de gheață este translucid.

6. În emisfera sudică, iarna este mai

blândă, datorită faptului că există mai

mult larg maritim și mai puțin pământ

decât în emisfera nordică.

7. Prima olimpiadă a jocurilor de iarnă a

avut loc în Franța în 1924. Țările din

emisfera sudică nu au fost gazdă și nu au

aplicat niciodată pentru a fi gazda

jocurilor olimpice de iarnă.

8. Aproximativ 12% din suprafața planetei

este acoperită în permanență cu gheață și

zăpadă.

9. Iarna este un anotimp cauzat de

înclinarea emisferei (nordice sau sudice)

în direcția opusă soarelui. De aceea

anotimpul poate fi observat în decembrie

– februarie în emisfera nordică și în iunie

– august în emisfera sudică.

10. Prunul chinezesc este una dintre

puținele plante care au perioada de

înflorire iarna.

Date culese de

Lingurar Delia Sorina

Clasa a V-a B

CURIOZITĂȚI despre IARNĂ
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3 LUCRURI INTERESANTE DESPRE 

LUMEA ÎN CARE TRĂIM

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV

25

DE CE NINGE IARNA?

În timpul iernii, razele de soare ajung oblic în regiunile țării noastre. Fiecare

unitate de suprafață primește mai puțină căldură, decât în celelalte anotimpuri. Aerul este

suficient de rece chiar și la nivelul solului, astfel încât picăturile de apă se transformă în

cristale de gheață care formează fulgi de zăpadă. Aceștia ajung pe sol, fără să se topească.

Coșcodar Lidia Rebeca 

Clasa a II-a A Crizbav

DE CE INGHEAȚĂ LACURILE IARNA?

De multe ori iarna, temperaturile scad sub zero grade. Apa lacurilor prinde o

pojghiță de gheață care-și modifică grosimea în funcție de cât este de frig. Suprafața apelor

mai adânci îngheață mai greu și constituie un refugiu pentru pești și animale acvatice a căror

supraviețuire este astfel asigurată.

Mondoc Ioana Roxana

Clasa a II-a A Crizbav

DE CE NU SE TOPEȘTE UNEORI  ZĂPADA PE MUNȚI, ÎN TIMPUL VERII?

Cu cât urcăm mai sus, spre vârful muntelui, cu atât temperatura scade. Pe tot

parcursul zilei, în timpul verii, la mari înălțimi, temperatura este sub zero grade. Chiar dacă se

face mai cald, zăpada acumulată se topește greu, deoarece nopțile sunt foarte reci. Mai mult

decât atât, zăpada topită este adesea înlocuită de ninsori estivale.

Șerban Corina Florentina

Clasa a II-a A Crizbav

Desen realizat de 

Calanoș Liviu, 

clasa a IV-a 



Informații despre Munții de lângă noi!

Munții Perşani se întind pe teritoriul

administrativ a trei județe: Braşov,

Covasna şi Harghita.

Datorită apropierii de orașul Braşov, sunt

ușor abordabili (se întind pe o rază de

65km), începând din Codlea, localitate

situată la 15 km de oraşul Braşov

(important punct de ascensiune către

partea sudică), până in Vârghiş (punct de

acces pentru sectorul nordic), la 65 km de

Braşov și terminându-se cu satul Lueta.

Localizare – Munții PERȘANI 

pe harta României

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Geografic se subdivid în trei componente

majore:

❖ Perşanii de Sud, între văile Şinca şi

Bârsa, la sud, şi depresiunea Vlădeni, la

nord.

❖ Perșanii Centrali desfăşuraţi între

depresiunea Vlădeni la sud şi la nord de

valea râului Olt.

❖ Perşanii Nordici (denumiţi uneori şi

Munţii Dugăului, după principalul vârf

prezent acolo).

Vedere în realia a Munților PERȘANI

Munții Perșani

Munții Perşani sunt situaţi în sud-vestul Carpaţilor Orientali, extinşi pe direcţia NE-SV. Ei

limitează partea de vest a Depresiunii Brașov.

Ocupă o suprafaţă apropiată de 1.000 kmp. Văile Şinca şi a Bârsei îi despart de Munţii

Făgăraşului şi Piatra Craiului. Spre nord se prelungesc cu Munţii Harghitei. Au culmi de

înălţime medie, în jur de 800-1.000 m. Cele mai mari vârfuri sunt Măgura Codlei (1.292 m)

şi Vârful Ceţii (1.104 m).



Au o structură petrografică complexă,

alcătuită din roci cristaline, calcare

mezozoice, fliş şi aglomerate vulcanice.

Printre cele mai importante podoabe ale

acestor munţi se numără coloanele de bazalt.

Cele de la Racoş, cu o suprafaţă mult mai

mare (1,05 ha), pe malul drept al Oltului,

sunt produsul unei cariere exploatate doar în

secolul XX. Partea de vest este protejată de

lege, ca monument al naturii. Formele

poliedrice ating şi înălţimi de până la 12 m.

Prezintă forme carstice interesante (Cheile

Vârghişului, peştera Mereşti, ş.a).

Coloanele de basalt de la Racoş

Zonele calcaroase din nord-vestul

Munţilor Perşani adăpostesc stejarul pufos

mojdrean, corn, răsură, viorea albă, iarba

şarpelui etc. Se regăsesc şi câteva plante

endemice, protejate (garofiţele albe de

stâncă, florile azurii ale crucii voinicului şi

cădelniţei) şi o raritate locală de mur.

Calitatea bună a păşunilor şi clima

potrivită au întreţinut multă vreme

herghelia de la Homorod (mai ales rasa

Nonius), destinată armăsarilor de prăsilă ai

armatei.

Cheile Vârghişului

Prof. Geografie Rădulescu Oana

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Să ne cunoaștem lumea înconjurătoare!

Munții Perșani



Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Mult? Puțin?

Este o întrebare la care nu pot să vă răspund cu exactitate... ce pot sigur să vă spun este că am

fost martoră la evenimentele din acel an și, tot de atunci, am pășit pe tărâmul muncii, într-o

țară liberă și democratică.

Mulți dintre voi nu știu exact cum s-au derulat evenimentele și consider că este datoria mea

de om și de profesor de istorie, să vi le aduc la cunoștință...

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV

28

Să nu ne uităm rădăcinile!

30 de ani de la Revoluția din România

Revoluția Română din 1989 a constat

într-o serie de proteste, lupte de stradă și

demonstrații desfășurate în România, între

16 și 25 decembrie 1989, care au dus la

căderea dictatorului Nicolae Ceaușescu și

la sfârșitul regimului comunist din

România. Demonstrațiile din ce în ce mai

ample au culminat cu procesul și execuția

soților Ceaușescu. Înainte de revoluția

română, toate celelalte state est-

europene trecuseră în mod pașnic la

democrație; România a fost singura țară

din blocul estic care a trecut printr-o

revoluție violentă și în care conducătorii

comuniști au fost executați.

Stema Republicii Socialiste Române

La fel ca în țările vecine, în

anul 1989 majoritatea populației

din România nu era mulțumită de regimul

comunist. Politica economică și de dezvoltare a

lui Ceaușescu (inclusiv proiecte de construcții

grandioase și un regim de austeritate menit să

permită României să-și plătească întreaga

datorie externă) era considerată responsabilă

pentru penuria extinsă din țară; în paralel cu

creșterea dificultăților economice, poliția

secretă, Securitatea, era omniprezentă, făcând

din România un stat polițienesc.

București, decembrie 1989

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_the_Socialist_Republic_of_Romania.svg


La 16 decembrie a izbucnit un protest

în Timișoara, ca răspuns la încercarea

guvernului de a-l evacua pe pastorul

reformat László Tőkés. Pastorul făcuse recent

comentarii critice la adresa regimului în mass

media internațională, iar guvernul a considerat

că a făcut declarații antiromânești. La cererea

guvernului, episcopul său l-a revocat din post,

privându-l astfel de dreptul de a locui în

apartamentul la care era îndreptățit ca pastor.

Enoriașii s-au adunat în jurul casei sale, pentru

a-l proteja de hărțuire și evacuare. Mulți

trecători, printre care și enoriași ai unei biserici

baptiste din apropiere, s-au alăturat protestului,

necunoscând detaliile și aflând de la susținătorii

pastorului că aceasta era o nouă încercare a

regimului comunist de a restricționa libertatea

religioasă.

Pe 17 decembrie 1989, Ceaușescu a obținut din

partea CPEx aprobarea folosirii forței pentru

înăbușirea revoluției de la Timișoara. Pe 18

decembrie, la ora 8.15, Nicolae Ceaușescu îi

convoacă la reședința sa din strada Primăverii

(București) pe oamenii de cheie ai conducerii de

stat.

În dimineața zilei de 18 decembrie, centrul

Timișoarei era păzit de soldați și agenți de

Securitate în haine civile. Primarul Moț a cerut

o adunare a partidului la Universitate, cu scopul

de a condamna „vandalismul” zilelor

precedente.

Un grup de 30 de tineri au înaintat spre

Catedrala Ortodoxă, unde au

fluturat drapele tricolore din care tăiaseră

stema comunistă. Așteptându-se să se tragă

în ei, au început să cânte „Deșteaptă-te,

române!”, un vechi cântec patriotic care

fusese interzis din 1947. Într-adevăr s-a tras

asupra lor, unii dintre ei au murit, alții au

fost răniți grav, în timp ce unii au avut

norocul să scape.

În aceeași seară, 43 de cadavre ale celor

împușcați mortal la demonstrație, dar și ale

unor răniți executați în Spitalul Județean, au

fost sustrase de la morga spitalului și duse la

București pentru ca urmele represiunii să fie

șterse. Cadavrele vor fi incinerate la

crematoriul „Cenușa” din București, cenușa

a fost colectată în patru pubele de gunoi și

ulterior deversată într-o gură de canal aflată

pe raza localității Popești-Leordeni, Ilfov.

(Pentru detalii vezi: Operațiunea

Trandafirul.)

Evenimentele din Timișoara au fost descrise

în jurnalele de știri ale radiourilor Radio

Europa Liberă și Vocea Americii, ascultate

clandestin de către români, precum și de

către studenții care se întorceau acasă

pentru sărbătorile de Crăciun.
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Să nu ne uităm rădăcinile!

Revoluția – Pas cu pas



Întors din Iran pe data de 20 decembrie 1989,

Ceaușescu descoperă în țară o situație

deteriorată. La ora 19:00, pe 20 decembrie, el a

ținut o cuvântare televizată, transmisă dintr-un

studio TV situat în interiorul clădirii

Comitetului Central, în care i-a etichetat pe cei

care protestau la Timișoara ca dușmani ai

Revoluției Socialiste.

A fost convocată pentru 21 decembrie în jurul

prânzului o mare adunare populară menită să

exprime sprijinul populației față de conducerea

de partid și de stat. Vorbind de la balconul

Comitetului Central (CC), Ceaușescu a evocat

o serie de realizări ale „revoluției socialiste” și

ale „societății socialiste multilateral

dezvoltate” din România. Populația, totuși, a

rămas indiferentă, doar rândurile din față

sprijinindu-l pe Ceaușescu cu scandări și

aplauze. Lipsa sa de înțelegere a evenimentelor

și incapacitatea de a trata situația au ieșit din

nou în evidență când a oferit, într-un act de

disperare, creșterea salariilor muncitorilor cu o

sumă de 100 de lei pe lună, și a continuat să

laude realizările "Revoluției Socialiste",

neînțelegând că altă revoluție se desfășura

chiar în fața sa.

Mișcări bruște venind de la periferia

adunării și sunetul unor petarde au

transformat manifestația în haos. Speriată la

început, mulțimea a încercat să se

împrăștie. O parte dintre participanții la

adunare s-au regrupat lângă hotel

Intercontinental și au început o manifestație

de protest care apoi a devenit revoluție.

Încercările ulterioare ale cuplului

Ceaușescu de a recâștiga controlul mulțimii

folosind formule ca „Alo, alo!” sau „Stați

liniștiți la locurile voastre!” au rămas fără

efect. Transmisiunea directă de televiziune

a fost întreruptă pentru aceste clipe. O mare

parte a mulțimii a plecat pe străzi, în piață

au rămas activiștii de partid, membrii

gărzilor patriotice, militarii îmbrăcați în

civil, oamenii cei mai fideli a dictatorului.

După câteva minute, Ceaușescu a fost în

stare să-și continue discursul, promițând

măriri de salarii și pensii, apoi s-a întors în

interiorul clădirii CC.

Oamenii care au părăsit piața erau panicați,

aruncau pe jos steagurile și pancartele cu

lozinci. Foarte mulți dintre ei s-au regrupat

pe străzile învecinate Pieței Palatului, și au

început să strige sloganuri anticomuniste și

anticeaușiste: „Jos dictatorul!”, „Moarte

criminalului!”, „Noi suntem poporul, jos cu

dictatorul!”, „Ceaușescu, cine

ești/Criminal din Scornicești”. În cele din

urmă, protestatarii au invadat centrul din

Piața Kogălniceanu până în Piața Unirii,

Piața Rosetti și Piața Romană. Pe statuia

lui Mihai Viteazul din

apropierea Universității București, un tânăr

flutura un tricolor fără stema comunistă.
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Căderea soților Ceaușescu



După fuga lui Ceaușescu din clădirea

Comitetului Central se instalează haosul în

București, precedat de o stare

de euforie generală. Mulțimile descătușate

invadează Comitetul Central iar birourile

oficialilor comuniști sunt vandalizate. Țintele

preferate sunt portretele dictatorului și lucrările

acestuia și ale soției lui, aruncate pe fereastră în

semn de izbândă și dispreț.

Haosul din București cuprinde întreaga țară. La

vestea fugii cuplului dictatorial în majoritatea

localităților din România au avut loc

manifestații spontane de protest față de regimul

ceaușist și de solidarizare cu revoluția. La unele

manifestații de acest fel populația a atacat sedii

de partid și de stat, și posturi de miliție. Câțiva

lucrători de miliție au fost linșați.

Pe 22 decembriesoții Ceaușescu fug, urmând să

fie prinși, judecați și condamnați la moarte.

După executarea cuplului, pedeapsa cu moartea

a fost abolită în România.

Cadavrele lor au fost transportate cu elicopterul

la Stadionul Ghencea, unde s-au rătăcit, găsite a

doua zi, și duse la morga Spitalului Militar

Central. De acolo au fost transportate

la Cimitirul Ghencea, și înmormântate în secret.

La scurt timp după execuție (ora 14:50), pe

postul național de televiziune s-a

citit comunicatul privind execuția soților

Ceaușescu. Fragmente din filmarea cu procesul și

finalul execuției au fost difuzate în aceeași zi

la televiziunea națională.

Intensitatea focurilor de armă în București a

scăzut după difuzarea pe 25 decembrie pe postul

național de televiziune a execuției soților

Ceaușescu. Focuri de armă sporadice au mai fost

înregistrate până pe 27 decembrie. Conform

liderilor loviturii de stat, Ceaușeștii au fost

omorâți pentru a-i opri pe teroriști, dar s-a

demonstrat în mod concret că nu au existat

teroriști. O susținere mai nouă din cadrul

urmăririi penale ale unor „crime contra

umanității” afirmă că noul regim a declanșat o

„psihoză a terorismului” prin acțiuni de

diversiune.

Revoluția i-a conferit României o

mare solidaritate din partea lumii exterioare.

Inițial, o mare parte din această solidaritate a fost

inevitabil redirijată spre guvernul Frontului

Salvării Naționale

În 2005, a fost inaugurat Monumentul Renașterii

Naționale, care comemorează victimele

Revoluției. Din martie 2004 România este

membră a NATO, iar din 1

ianuarie 2007 a Uniunii Europene.

Prof. Istorie Vili Liliana
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Finalul Revoluției în România



 Elevii clasei pregătitoare au pătruns 

în lumea alimentelor și au aflat informații 

esențiale pentru a avea o viață sănătoasă, 

chiar și de la vârsta de șase ani. Au participat 

la o lecție educativă, dar și distractivă în 

același timp. 

Ca material didactic am folosit 

Planșa cu piramida alimentelor, care ne-a 

fost de un real folos. 

 

Forma triunghiulară a piramidei ne 

arată că alimentele de la bază sunt cele mai 

sănătoase. 

Elevii au aflat că APA este esențială 

pentru viața umană- atât pentru consum, cât 

și pentru prepararea hranei.   

Acum știu că cerealele integrale 

(pe care le găsim în diverse produse de 

panificație) trebuie să ocupe primul loc. De 

asemenea, cereale pot fi consumate ca atare, 

la micul dejun. 

Fructele și legumele joacă un rol 

important în dezvoltarea armonioasă a 

copilului. Acum conștientizăm cât de 

sănătoase sunt acestea- conținând atâtea 

vitamine. Fructele și legumele, introduse 

zilnic în alimentație, ne oferă energie, atât de 

necesară la vârsta marilor descoperiri. 

Produsele lactate și carnea se 

află pe cel de-al treilea nivel. Laptele (sub 

formă de: iaurt, lapte bătut, brânză, cașcaval) 

este sănătos deoarece conține foarte mult 

calciu. În alimentația celor mici la fel de 

importantă este și carnea. 

Menționăm că elevii din acestă 

clasă- care locuiesc la sat- au un mare 

avantaj: alimentele pe care le consumă sunt 

din gospodăria proprie- nefiind procesate. 

Gustul acestora este de neegalat.  

După ce am reținut care sunt 

alimentele sănătoase pe care trebuie să le 

consumăm zilnic, am vorbit despre cât de 

mult dăunează dințișorilor dulciurile pe care 

le iubim cu toții. 
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Și pentru ca fiecare elev să aibă acasă lista alimentelor sănătoase, au realizat propria lor 

PIRAMIDĂ. A fost ceva de muncă  pentru a decupa și lipi alimentele, dar a meritat efortul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. pt. înv. primar

Vintilă Ioana - Andreea



Înainte de IARNĂ ... A fost TOAMNĂ
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Obiectele tradiționale și populare pe care le admiri astăzi în muzee, care poartă amprenta

trecutului, pot fi găsite și în spațiile uzuale ale zilelor noastre. Ele sunt create în centrele

meșteșugarilor populari din zonele cu tradiție ale României, simboluri pline de înțeles care

uimesc prin frumusețea și mesajul transmis.

Artiștii populari se manifestă în multe domenii - olăritul, țesătoria, prelucrarea lemnului. Ei

au păstrat tradițiile vii, le-au transmis din generație în generație și se folosesc de materiile

prime oferite de natură: lut, lemn, apă, fibre vegetale.

Urmele artizanatului românesc se pierd în trecut, în epoci care au modelat abilitățile omului

de a se adapta la natură, la pericole, climă, religie sau organizări ale comunității. Odată cu

evoluția omului, obiectele pe care mâna sa le-a creat s-au perfecționat și au căpătat, pe lângă

atributele practice, și atribute decorative și estetice.

Creativitatea pentru fabricarea

meșteșugurilor de toamnă împreună cu

elevii va avea un impact mare asupra

dezvoltării personalității sale și va

îmbunătăți relația dvs. Cu ei. Nu este

necesar să cumpărați kit-uri gata fabricate

sau materiale scumpe. Materialul natural

va fi bunul vostru ajutor în această

problemă.

Materialele naturale sunt un depozit

pentru dezvoltarea abilităților creative ale

copiilor, care provoacă imaginație și

imaginație. Cel mai frecvent materialele

naturale pentru fabricarea meșteșugurilor

acasă sunt ghinde, conuri, castane , ramuri

și scoarță de copaci, coajă de nuci, flori și

frunze de plante,semințe, scoici.

Artizanatul autentic românesc se definește

prin faptul că produsele de artizanat sunt

create de meșteșugari care au deprins tehnici

străvechi, metode de folosire a materiilor

prime și de decorare.

„ Toamna” puteți decora spațiile grupului în

grădinițe sau camerele proprii pentru copii.

Astfel, puteți extinde farmecul acestui timp

uimitor, caracterizat printr-o revoltă de

culori. În toamnă, multe școli și grădinițe

organizează concursuri interesante, expoziții

și concursuri pe tema „meșteșuguri pentru

copii pe tema cadourilor de toamnă”. Copiii,

împreună cu colegii lor , realizează

meșteșuguri interesante din materiale

naturale - animale din castane și ghinde,

frumoase buchete cu flori din frunze de

toamnă căzute , jucării și meșteșuguri făcute

din legume coapte.



Măiestria elevilor noștrii
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Acum voi demonstra măiestria copiilor,

care se face în fiecare clasă de către

copiii de clasa pregătitoare. Este cel mai

comun și este foarte popular-Ariciul ..

Vom avea nevoie de semințe negre

care vor servi drept ace pentru trunchiul

unui arici, nisip, boabe de mazăre uscată

galbenă care le vom folosi la decorarea

unui soare, frunze de diferite culori,

pomușoare, scoarță de copac, castane

pentru decorarea unui peisaj de toamnă .

Toate materialele au fost aplicate cu

ajutorul unui aparat de silicon folosit la

cald (pentru fixarea imediată a

materialelor). Materialele au fost aranjate

pe coală de hârtie fixată pe un polistiren.

Atenție: aparatul a fost folosit de doamna

învățătoare, iar elevii au lipit toate

materialele cu foarte mult entuziasm.

Care sunt  avantajele acestui proces creativ 

pentru copii:

- dezvoltarea abilităților motrice fine la 

copii și, în consecință, vorbirea;

- consolidarea și dezvoltarea, îngrijirea 

copilului, abilități senzoriale ;

- îmbunătățirea gândirii (creative, artistice, 

spațiale și altele);

- formarea coordonării mână-ochi. Unii 

copii cu greu pot face cu mâinile lor ceea ce 

văd cu ochii;

- educarea unei astfel de trăsături de 

caracter, precum aducerea lucrurilor la final.

Totul a fost un real succes și de-abia 

așteptăm noi provocări la fel de ambițioase!

Prof. pt. înv. primar Munteanu Ecaterina
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Pentru că ne-am amintit zilele astea ce înseamnă a scrie o scrisoare, cui se adresează,

care este scopul ei și mai ales ce tipuri de scrisori putem face, elevii clasei a VI-a B

s-au pus pe treabă! Au fost realizate peste 50 de scrisori interesante, dintre care am

ales cele mai reușite, care au transmis cele mai minuțioase sentimente față de receptor.

Vă invităm să le citiți și să vă fie cu inspirație pentru sărbătoarea care vine: Crăciunul!

Crizbav, 12 noiembrie 2019

Dragă doamană învățătoare,

M-am gândit zilele acestea la

cum eram în clasa a IV-a și m-am hotărât să

vă scriu o scrisoare, mai ales că acum

sunteți în concediu medical.

Vreau să vă spun cât de mult

îmi lipsiți cu activitățile distractive pe care

le făceați cu noi. De la dumneavoastră am

învățat ce e bine și cum să mă feresc de rău.

Îmi amintesc cum citeam împreună lucruri

interesante despre lumea din jur.

Acum că sunt elevă în clasa a

VI- a B, am învățat lucruri noi, am întâlnit

profesori și colegi noi cu care m-am

împrietenit, după cum m-ați învățat.

Vă doresc multă sănătate și

vă îmbrățișsez cu drag!

Vă iubesc!

Narcisa

Crizbav, 13 noiembrie 2019

Dragă mamă,

Draga mea mamă vreau să

știi că o să-ți fac un compliment. Să știi că

te iubesc foarte mult și îți doresc tot binele

din lume, deoarece ești cea mai bună mamă.

Am scris această scrisoare

pentru cea mai bună, cea mai frumoasă și

cea mai iubitoare mamă din lume.

Cu drag, 

Samira

Crizbav, 13 noiembrie 2019

Dragă doamnă învățătoare,

M-am gândit zilele acestea să

vă scriu o scrisoare ca să vă mai amintiți de

mine.

Mi-am adus aminte de orele

frumoase pe care le făceam împreună, cum

ne jucam, dar și învățam. Îmi plăcea de

dumneavoastră pentru că erați și rea, dar

erați și bună.

Vă doresc multă sănătate!

Cu drag, 

Daria

Crizbav, 13 noiembrie 2019

Dragă doamna profesoară,

Eu sunt nouă aici la școală și

nu am de unde să vă cunoasc, dar sunt

sigură că ați fost o profesoară foarte bună.

Aș dori tare mult să vă

cunoasc. Eu mă numesc Raluca și am 13

ani. Am scris asta pentru că aș vrea să ne

cunoaștem.

Vă doresc multă sănătate,

bucurie și o viață minunată.

Cu drag, 

Raluca



SCRISORILE CARE ÎȚI TOPESC INIMA
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Crizbav, 13 noiembrie 2019

Dragă doamna profesoraă,

M-am gândit zilele acestea

la dumneavoastră și mi-am amintit cum ne

jucam în clasa a V- a, cum ne predați, cum

ne învățați.

Eu m-am supărat foarte mult

că ați plecat de lângă noi. Mie îmi place

foarte mult franceza. Vreau să vă spun cât

de mult îmi lipsiți, cât de dor îmi este de

activitățile distractive pe care le făceați cu

noi.

De la dumneavoastră am

învățat ce e bine și cum să mă feresc de rău.

Îmi amintesc cum citeam împreună lucruri

interesante despre lumea din jurul nostru.

Vă doresc multă sănătate și

vă îmbrățișez cu drag!

Cu multă dragoste, 

Ana Maria

Crizbav, 13 noiembrie 2019

Dragă doamna profesoară,

Am hotărât să vă scriu o

scrisoare pentru că mi-am adus aminte cum

era când ați fost profesoara noastră de

franceză în clasa a V – a C.

Vreau să vă spun cât de dor

îmi este de dumneavoastră și mi-aș dori să

ne vizitați din când în când. Orele cu

dumneavoastră îmi lipsesc foarte mult, îmi

este dor de acele ore, de jocurile pe care le

făceam împreună.

Acum că dumneavoastră nu

mai sunteți avem o nouă profesoară de

franceză. Îmi place și acum, dar tot cu

dumneavoastră îmi plăcea mai mult.

Vă iubesc și vă îmbrațișez

cu drag!

Narcisa

Crizbav, 13 noiembrie 2019

Dragă doamna profesoară,

M-am gândit cum erau orele cu

dumneavoastră, cum ne jucam, cum râdeam.

Era foarte frumos cu dumneavoastră

și îmi amintesc cu drag cât de bună erați cu mine

Cu drag,

Nelu

Crizbav, 15 noiembrie 2019

Dragi părinți, 

Încep prin a vă spune că vă iubesc

mai mult decât orice și m-am gândit să vă scriu o

scrisoare ca să vă spun cât de mult vă iubesc.

Voi ați fost mereu lângă mine și la

bine și la greu, voi m-ați învățat cum să mă apăr, ce

să fac și ce să nu fac. Voi m-ați crescut de când eram

mică, m-ați îmbrăcat, m-ați hrănit și lista poate

continua cu multe altele.

Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce

ați făcut până în prezent pentru mine. Închei această

scrisoare prin a vă spune că vă iubesc din tot sufletul

și mă consider cel mai norocos copil din lume că am

astfel de părinți.

Vă iubesc!

Narcisa

Crizbav, 15 noiembrie 2019

Dragă doamna director,

Îmi amintesc ce frumos era în clasa a

V –a cu dumneavoastră, îmi amintesc de jocurile pe

care le făceam și care erau foarte, foarte distractive.

Îmi pare rău că nu mai sunteți diriginta mea, dar eu

oricum vă consider tot diriginta mea.

Îmi plăcea când dumneavoastră mă

alegeați să particip la diferite concursuri. Mi-a

plăcut fiindcă am câștigat un premiu, dar n-am fost

singura din clasă, a fost și colega mea, Narcisa.

Vă iubesc foarte mult!

Cu drag, 

Samira



Autori români îndrăgiți

ION LUCA CARAGIALE a fost

un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet,

scriitor, director de teatru, comentator

politic și ziarist român.

S-a născut pe 13 februarie 1582, Haimanale,

județul Prahova.

A decedat pe 9 iunie 1912 în Berlin,

Germania.

George Călinescu îl considera a fi cel mai

mare dramaturg român și unul dintre cei mai

importanți scriitori români.

A fost ales membru post-mortem

al Academiei Române.

A avut trei copii: Mateiu Caragiale,

Ecaterina Logadi și Luca Caragiale.

A studiat la Universitatea din București.

A fost membru al Partidulului Conservator

Democrat.

A obținut Odinul național ”Steaua

României”.

Opera lui Ion Luca Caragiale cuprinde

teatru (opt comedii și o dramă), nuvele și

povestiri, momente și schițe, publicistică,

parodii, poezii. Caragiale nu este numai

întemeietorul teatrului comic din România,

ci și unul dintre principalii fondatori ai

teatrului național. Operele sale, în special

comediile sunt exemple excelente ale

realismului critic românesc.

Ion Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg

român, nu a terminat niciodată liceul.

A fost acuzat de plagiat, a fost coleg de

redacție cu Mihai Eminescu și Ioan Slavici

și a fost proprietar de berării. Cea mai

cunoscută dintre acestea a fost berăria

Gambrinus, deschisă inițial pe Calea

Victoriei, în anul 1901.

Răutatea lui Caragiale nu era decât o

legendă fabricată de detractorii săi. O inimă

caldă a bătut generos în pieptul lui, iar

prietenia a fost un cult pentru el. Numeroşi

duşmani ai marelui dramaturg, guvernanţi şi

bieţi „scripcari ai penei” sau „scribuleţi”

cum îi numea el, au trâmbiţat, aclamat, scris

sau şoptit că, autorul „Nopţii frutunoase”

era un „om fără inimă”, „veninos”,

„afurisit”, „viclean”, cf. spuselor Ziarului

Metropolis.

Date culese de

Borzoș Florin, clasa a V-a B
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• Nume complet: Gheorghe Hagi

• Data nasteri: 05 Februarie 1965

(54 ani) 

• Zodia: pești

• Locul nașteri: Săcele, Dobrogea

• Status marital: căsătorit

BIOGRAFIE:

Era considerat unul dintre cei mai buni

fotbaliști români în Europa în anii

1980-1990. Fanii lui Galatasaray

l-au numit "Comandante"

(Comandantul) și românii l-au

numit "Regele". Supranumit

"Maradona din Carpați", Hagi este

considerat un erou în România. A

fost numit fotbalistul român al

anului de șapte ori și este privit ca

unul dintre cei mai buni fotbaliști ai

generației sale.

Ca un constructor de joc avansat, a fost

recunoscut pentru dribling, tehnică,

viziune, pase și finalizare. Hagi a

jucat pentru naționala României la

trei campionate mondiale în 1990,

1994 (unde a fost numit în World

Cup All-Star Team) și 1998, cât și

în trei campionate europene în

1984, 1996 și 2000.

A avut 125 de prezențe pentru România, al

doilea după Dorinel Munteanu și este pe

prima poziție a marcatorilor (alături

de Adrian Mutu) cu 35 de goluri.

În noiembrie 2003, pentru a celebra

jubileul UEFA, a fost selectat de

către Federația Română de Fotbal drept cel

mai bun jucător al României din ultimii 50

de ani.

În 2004 a fost numit de Pelé drept unul

dintre cei 125 cei mai mari fotbaliști în

viață, la o ceremonie de premiere a FIFA.

Hagi este unul din puținii fotbaliști care au

jucat pentru ambele cluburi rivale spaniole

Real Madrid și Barcelona.

În 2009, Hagi a fondat clubul român Viitorul

Constanța.

În prezent el este atât proprietarul cât și

președintele clubului. De asemenea, a

înființat Academia de Fotbal Gheorghe

Hagi, una dintre cele mai mari academii de

fotbal din Europa de Sud-Est.

Date culese de 

Borzoș Florin, clasa a V-a B

Sportivi celebri

Gică Hagi
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Horoscop

❑ Berbec - 21 martie – 20 aprilie

Fie că ai fost cuminte sau nu, Moș Crăciun a

pregătit daruri frumoase pentru fiecare nativ

al zodiei. Moșul te trimite în câteva călătorii,

de data aceasta în străinătate, aceasta așa

pentru că ai fost un model anul acesta pentru

cei din jur.

❑ Taur - 21 aprilie – 20 mai

Moș Crăciun este darnic în ceea ce privește

finanțele acestui final de an. Dacă, în cazul

celorlalți nativi, ele se risipesc destul de

repede, taurii sunt norocoși din acest punct

de vedere și reușesc să treacă peste aceste

sărbători chiar cu bani în buzunar.

❑ Gemeni - 21 mai – 21 iunie

Sacul lui Moș Crăciun pentru nativii zodiei

gemeni nu este la fel de plin ca până acum.

De fapt, ei chiar au ceva planuri serioase

pentru perioada ce urmează, planuri ce

presupun restabilirea relațiilor de prietenie și

renunțarea la cele care nu sunt destul de bune

și plăcute pentru ei.

❑ Rac - 22 iunie – 22 iulie

Nu știu exact ce i-ai scris Moșului de data

aceasta, însă el are pregătite pentru tine câteva

surprize frumoase și anul acesta, ca în fiecare

an de pâna acum. Proiectele profesionale sunt

încheiate cu succes acum, pe final de an, iar tu

poți culege roadele meritate.

❑ Leu - 23 iulie – 22 august

Anul acesta, Moș Crăciun îți aduce un sac plin

de iubire. Nu știu dacă îi simțeai lipsa

neapărat, însă putem spune că niciodata nu este

suficientă și că întotdeauna este binevenit un

strop de iubire în plus.

❑ Fecioară - 23 august – 22

septembrie

Moșul vine cu un chef nebun de petrecere.

Îți aduce și ție buna dispoziție, momente

frumoase petrecute alături de cei dragi și

multă, multă veselie alături de zâmbete de

copil. În această perioadă îți aduci aminte de

sărbătorile copilăriei și de mirosul cozonacului

proaspăt scos din cuptor.
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Pentru na(t)ivii care cred în Moș Crăciun și în Horoscop, Moșul a

pregătit milioane de cadouri anul acesta, sortate, evident, după

semnele zodiacale, după cum cum urmează:



❑ Balanță - 23 septembrie – 22

octombrie

Moș Crăciun ți-a pregătit pentru acest

Crăciun cadouri frumoase, clipe inedite

petrecute alături de familie, de prieteni și

de cei dragi. Se pare că ai fost destul de

cuminte anul acesta pentru că Moșul are

sacul încărcat și este foarte darnic.

❑ Scorpion - 23 octombrie – 21

noiembrie

Pentru tine, Moș Crăciun are câteva daruri

mai speciale: liniște sufletească, iubire,

dragoste și clipe magice. Toate acestea

sunt oferite de către familie, prieteni și toți

cei dragi. Anul acesta, Crăciunul va fi unul

de vis pentru tine!

❑ Săgetător - 22 noiembrie – 20

decembrie

Se pare că ai fost destul de cuminte pentru

că Moș Crăciun are pentru tine multe

cadouri și cele mai importante sunt

cadourile pe care ți le doreai. Timp

petrecut cu cei dragi, liniște, emoție,

momente magice și atmosfera de vis

alături de oamenii pe care îi iubești.

❑ Capricorn - 21 decembrie – 19

ianuarie

Moș Crăciun știe că ai avut câteva

probleme de sănătate în ultimul timp, așa

că anul acesta sacul lui va fi plin cu

energie, liniște, iubire, sănătate și un

strop de noroc pentru a le îmbina pe

toate. Sub brad o să îți pună tot ceea ce

i-ai cerut, însă nu uita să faci la fel pentru

cei din jurul tău.

❑ Vărsător - 20 ianuarie – 18

februarie

Pentru că ai foarte multe lucruri de finalizat

în perioada imediat următoare, Moș Crăciun

s-a gândit să îți aducă multă energie și putere

de muncă, alături de clipele frumoase și

intense petrecute lângă partenerul de viață.

❑ Pești - 19 februarie – 20 martie

Pentru că ai muncit suficient anul acesta,

Moș Crăciun îți aduce cadouri frumoase,

o perioadă de liniște, relaxare și de

reîncărcare a bateriilor. Capitolul

financiar este unul între cele mai

importante pentru că Moșul presară un

strop de magie peste el.

Date culese de

Florea Narcisa-Maria, clasa a VI-a B
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Și matematica poate fi distractivă...

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV

Vă propunem spre rezolvare următoarele probleme:

•”Nu se poate de studiat matematica numai privind cum o face vecinu” 

•A.Niven

42

1) ”8=9”

Fie identitatea 48+16-64=54+18-72.

Scoatem în fața parantezelor factorii

comuni:

8(6+2-8)=9(6+2-8).

Împărțind ambele părți la factorul

comun 6+2-8, obținem 8=9.

Desigur, undeva e comisă o greșeală.

Aflați-o!

2) Concurența ceasurilor.

Ceasul deșteptător rămâne mereu în

urmă cu patru minute la fiecare oră;

cu trei ore și jumătate în urmă ceasul

deșteptător a fost potrivit după radio.

În momentul verificării, ceasul de

mână, care funcționează perfect, arată

ora 12:00.

Problema care se pune este peste câte

minute deșteptătorul va indica și el tot

ora 12:00?

3) Trei buni prieteni au adormit

pe plajă. Unul dintre ei a vrut să

facă o glumă și le-a mânjit fețele

cu funingine, fără ca ei să simtă.

Când s-au trezit ei au început să

râdă unul de celălalt. Dar dintr-o

dată unul dinte ei a renunțat la

râs. Prin ce raționament a tras el

concluzia că figura sa era la fel

de neagră ca a celorlalți?

Realizat,

Prof. Matematică

Uretu Marius-Dumitru



Și eu pot! ...
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Realizat de Colectivul clasei a II-a A, Crizbav

Sub atenta îndrumare a doamnei învățătoare Țițeiu Daniela

C F M O S C R A C I U N

A U A M F X A N P R C C

C L N A A N E A U L E O

I A U T I Y P L U N D L

U R S A C I A N G Z O I

L S I T O G T O U V U N

A T R A L E I U S I G D

A E E I A R N A O S L S

S A N I E A A X R C O C

G H E T E A J O C O B H

P O L Z A P A D A L Y I

R E V E L I O N B R A D

2. Găsește cel puțin 30 de cuvinte referitoare la iarnă, din careul 

de mai jos:

1. Scrie seria sinonimică a cuvântului zăpadă:

Zăpadă= _ _ _ _ = _ _ _
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# Un om la aprozar:

-Cu ce vă pot servi?

-Două kilograme de cartofi, dar fiecare cartof

împachetat separat.

După o moacă expresivă a vânzătorului….

-Altceva?

-Trei kilograme de portocale, dar fiecare

împachetate separat.

Vânzătorul îi îndeplinește dorința, vizibil

nemulțumit.

Omul se mai uită prin aprozar și la un moment

dat întreabă:

-Ce este acela negru de pe raft?

-Mac, dar nu-i de vânzare!!!

# Știți bancul cu iarna?

-Iar n-am bani!!!

# - Mămico, scrie-mi o scrisoare către Moș

Crăciun!

-De ce nu-i scrii tu?

-Deoarece nu vreau să risc ca în loc de cadouri

să-mi aducă o carte de gramatică!!!!

# Iarna, doi moldoveni taie lemne:

-Măi, Ioane de ce nu ți-ai luat căciulă cu

urechi?

-Gata, nu mai port căciula de când am avut

accidentul!

-Da??? Ce accident?

-Mi s-a oferit un pahar de vin și n-am auzit!!!!

# - Cui nu-i este niciodată foame de Crăciun?

Curcanului pentru că este mereu umplut…

# - De ce este atât de vesel Moș Crăciun?

Pentru că știe unde locuiesc toate fetele rele…

# „Dragă Moșule, te rog mult să-mi aduci un

trenuleț electric, o mașinută și o ciocolată”.

Se duce copilul la poștă și pune scrisoarea.

Poștărițele deschid scrisoarea, o citesc și li se

face milă de copil. Hotărăsc ele să pună mână

de la mână și să-i cumpere copilului darurile.

Acestea strâng banii …cumpără trenulețul,

mașinuta, dar de ciocolată nu le mai ajung

banii.

După ce trimit cadoul copilului la câteva zile,

copilul duce la poștă o altă scrisoare, cu

mulțumirile pentru Moș Crăciun.

„Dragă Moșule îți mulțumesc pentru cadouri!

Trenulețul e magnific, mașinuța e super! Eu

sunt convins că mi-ai trimis și ciocolată și cred

că nesuferitele de la poștă au mâncat-o!!!”

# Moș Crăciun îl întreabă pe un baiețel:

-Ce vrei să-ți aducă Moșul?

-Două trenulețe electrice.

-De ce două?

-Ca să mă pot juca și pentru că tata sigur va

dori să se joace cu ele.

# - De ce râde tot timpul Moș Crăciun?

Pentru că nu plătește el taxele.

# De Crăciun, i-am dat soției un pistol pentru

apărare. Ea mi-a dat un pulover cu o țintă pe

spate…

# - Unde stă Moș Crăciun când pleacă în

vacanță?

La ho-ho-ho tel!!!

Culese de

Florea Daria și Moisă Nicoleta

clasa a VI-a A

Să ne descrețim frunțile!

Cele mai haioase bancuri – de Iarnă
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GHICEȘTE-MĂ!
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Dragi cititori, după cum știți, în numărul precedent am lansat, la noi în unitatea de

învățământ, provocarea GHICEȘTE-MĂ! După analiza răspunsurilor primite de

redacție, am constatat că majoritatea v-ați recunoscut colegii pe baza descrierilor

făcute de aceștia. Pentru cei care nu au reușit să rezolve toate ghicitorile, vă lăsăm mai

jos numele corecte ale elevilor, în ordinea din numărul anterior al revistei Generația Z.

1. Borzoș Narcis Liviu, cls a VI-a B

2. Moisă Nicoleta ,cls a V- a A

3. Teodor Andreea Iudita, cls a VIII-a B

4. Șerban Rebeca, cls a VI-a A

5. Ababei L. Andra, cls a VI-a A

6. Drăgan Octavian, cls a VI-a A

7. Drăgan Andra, cls a VI-a A

8. Lingurar Ionuț, cls a VI-a A

9. Mondoc Ionuț, cls a VIII-a B

10. Borzoș Gimi, cls a VIII-a B

11. Toma Samira Roxana, cls a VIII-a B

12. Cezar Alexandru, cls a VI-a B

13. Florea Daria, cls a VI-a A

14. Florea Narcisa, cls a VI-a B

15. Boroș Marian, cls a VI-a B

16. Cimpoieru Anca Lorena, cls a VIII-a B

17. Mondoc Ligia, clasa a VIII –a A

18. Kalanyoș Naomi, cls a VI-a A

19. Damian Neagovici, cls a VI-a A

20. Mondoc Alex, cls a VI-a A

Vă mulțumim tuturor participanților și vă invităm la un alt concurs (vezi pe verso)!



Concurs !
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Dragi cititori, vă invităm la un nou concurs propus de colectivul redacției noastre.

Răspundeți, în scris, la următoarele întrebări, folosind informații din numărul curent al

revistei și trimiteți foile cu răspunsuri la adresa școlii, în atenția redactorului șef

Trîmbițaș Ioana – Anca. În numărul următoar vom anunța căștigătorii și răspunsurile

corecte. Premiul este unul valoros! Vă așteptăm!

Chestionar de evaluare

1. Când se sărbătorește Crăciunul în România?

2. Ce înseamnă CHRISTKLOTS?

3. Ce este BAFANA?

4. Când se sărbătorește Boxing Day și unde?

5. Ce sunt PIȚĂRĂII?

6. Cât a durat cel mai mare foc de artificii din lume?

7. Cu ce viteză cade un fulg de zăpadă?

8. De unde până unde se întind Munții Perșani?

9. Cum a decurs Revoluția Română din 1989?

10.Caragiale era un om rău?

11.Când a jucat Gică Hagi la Campionatele Mondiale pentru

România?

12. Cine a vestit nașterea Domnului Iisus Hristos?
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În numărul următor, rubrici noi pentru:

- Rezolvarea problemelor de matematică și a chestionarului de evaluare

(așteptăm soluții de la voi, cititorilor, la adresa redacției);

- Autori români îndrăgiți – Mihai Eminescu

- Sportivi celebri – Leonard Doroftei

- Activități extracurriculare / Jurnaliști la comandă!
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Mesaj către cadre 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. Ne bucurăm că ne dezvoltăm cu fiecare număr al revistei!

Colectivul editorial
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