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BINE V-AM (RE)GĂSIT!
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Dacă în Decembrie 2019 eram pe o pantă ascendentă în ceea ce înseamnă

coeziunea din cadrul Școlii Gimnaziale Crizbav, atât fizic, psihic, cât și

moral, iată-ne ajunși în iunie 2020, când totul este sub o nouă perspectivă:

munca în mediul online!

Acest fapt nu a fost preconizat de nimeni, totul fiind spontan și nimicitor

de greu în comunitatea noastră. Elevii au prins totuși destul de rapid acest

trend, iar învățarea la distanță a început și pentru noi.

Astfel, acest număr special al revistei conține multe date despre cum ne-

am desfășurat activitatea în acest semestru conquistadoric, plin de nou, de

tehnologie și entuziasm!

Veți găsi mult mai multe jocuri și exemple de bune practici puse la cale de

cadrele didactice și didactice auxiliare ale școlii noastre, precum și

minunățiile ieșite din mânuțele elevilor.

Vă dorim lectură plăcută!

Colectivul redacției



Pandemia schimbă destine

Trebuie să recunoaștem că în

această perioadă, prea lungă, pentru noi

toți, cel mai greu și cel mai frustrant au

resimțit-o copiii. Copiii de toate vârstele.

Cu siguranță că cel mai dificil

a fost ca părinții să explice micuților de

nu pot să iasă afară, la joacă, de ce nu

pot să își viziteze bunicii, de ce nu pot

merge la școală, de ce nu trece, așa cum

știau ei că trece, atunci când era iarnă și

aveau o viroză/gripă. Întrebarea frecvent

adresată părinților era: „Mamă, când

trece virusul?”

Și de aici dilema - ce să le

răspundă copiilor? Și de aici au început

problemele. Cum gestionezi situația nou

apărută? Cum umpli spațiul gol în care

trebuie să petreci mai mult timp cu

copilul tău, cum faci față tuturor

necunoscutelor, ce jocuri sau activități

mai inventezi pentru ca timpul să fie

bine valorificat. Cum te împarți între a

gestiona grija pentru ziua de mâine, lipsa

serviciului, relația tensionată între soți,

grija pentru părinții în vârstă și nevoia

copilului pentru atenție și joacă. Toate au

venit de-a valma.

Părinții, altădată răbdători și

dornici de a petrece timp cu copilul,

atunci când veneau de la serviciu, acum

deveneau iritați, nervoși, irascibili,

suprasolicitați, incapabili de a face față

noilor provocări. Riscul de a se

manifesta violent față de copiii lor

devine din ce în ce mai mare.

Rezolvarea a venit, relatez

acum din discuțiile purtate de mine cu

prieteni care au copii mici, tot de la

micuți, care, pentru a nu-și deranja

părinții pe care îi simțeau iritați, se

retrăgeau într-un colț/spațiu în care își

creau propriile ritualuri sau jocuri. Când

simțeau că părintele este mai calm, se

apropiau de acesta și le povesteau jocul,

și chiar îi convingeau să îl joace

împreună.

Durata mare a stării de fapt

create a dus, firește, și la adaptare.

Treptat, fiecare în parte, adult sau copil,

a conștientizat tot mai mult prezența în

acea casă, în acel spațiu și fiecare a găsit

soluții inedite de a petrece timp de

calitate, împreună. Spre surprinderea

mea, au fost readuse la viață jocuri

demult uitate precum: moară, rummy,

jocuri de cărți, etc.

Tot ceea ce a fost important și

rămâne în continuare este să rămânem

împreună, să fim mai calmi, răbdători și

adaptabili la schimbările apărute.

Succes în vremurile care vin!

Prof. psiholog

Simona-Amalia Mesaroșiu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Zbucium și schimbare

Dimineața răcoroasă părea una

obișnuită pentru jumătatea lunii martie.

Soarele încerca, din răsputeri, să

străpungă cenușiii nori, însă încordarea

se dovedea zadarnică, la fel ca

strădania noastră de a ne bucura de

începutul unei zile de primăvară

tumultoasă. Privită din interior, natura

reînvia, dar absența oamenilor crea o

impresie ciudată, o senzație stranie, de

încremenire, de împietrire.

Noul virus ,,COVID 19” ne

schimbase viețile, își pusese amprenta

asupra existenței, al cărei ritm

încetinise pentru câteva clipe, pentru ca

apoi să ia o întorsătură nebănuită.

Apariția inopinată mă determinase să

anulez întâlnirile cu prietenii,

activitățile cotidiene, forțându-mă să

desfășor o mare parte a activităților la

domiciliu, rarele ieșiri fiind guvernate

de teama de a nu mă infecta, o stare

provocată de avalanșa de informații, ce

ducea la confuzie.

Într-o astfel de împrejurare, mă

simțeam vulnerabilă, realizam că

situația excepțională mi-a revoluționat

obiceiurile, forțându-mă să accept ideea

de ,,a sta acasă” , de a comunica doar

online, de a menține, prin intermediul

tehnologiei, conexiunea cu persoanele

apropiate. Știam că este necesară

adaptarea și încercam să rămân

ancorată în noua realitate, una, în care

libertatea de mișcare fusese îngrădită,

iar activitățile profesionale nu mai

puteau fi derulate conform

programului.

Epidemia de coronavirus mă

găsise neputincioasă, mă schimbase,

mă obligase să privesc totul dintr-o altă

perspectivă, una căreia să îi aplic o

doză de optimism pentru a evita

anxietatea. Cu siguranță, că este greu

să gestionezi o situație nouă, una care

te constrânge, te silește să aprobi cu o

serie de reguli, dar, în același timp, să

redescoperi noi forme de solidaritate.

În fața unei boli potențiale suntem

provocați să ne gândim la ce este

important, la ce putem face pentru a

rezista, dar și pentru a-i sprijini pe cei

din jur.

Privind retrospectiv, observ

izolarea, incertitudinea, angoasa, dar și

auto-reflecția, transformarea,

reconectarea la sine, valorificarea

resurselor individuale, prețuirea

momentelor petrecute cu familia.

Prof. Limba și Literatura Română

Gheorghe Ana-Maria

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Colţul limbilor străine

Le nom de Pâques:

Chez les chrétiens, les fêtes de Pâques

célèbrent la résurrection de Jésus,

après sa crucifixion lors du Vendredi

Saint.

Cet événement a eu lieu à Jérusalem

pendant les fêtes de la Pâque juive

(Pessah’ en Hébreu), qui commémore

la fuite d’Égypte des Hébreux.

La fête chrétienne en a tiré son nom,

mais elles ne sont pas toujours

simultanées. Dans le calendrier

catholique, la résurrection du Christ

est célébrée le premier dimanche

après la pleine lune qui suit

l’équinoxe de printemps.

L’agneau pascal:

Lors du repas de Pâques, il est

d’usage de déguster de l’agneau.

Cette tradition vient également de la

fête juive de Pessah.

L’agneau est traditionnellement

consommé lors de cette fête, en

souvenir de l’agneau sacrifié avant

l’exil d’Egypte, afin de protéger les

premiers nés Hébreux de la dixième

plaie d'Égypte.

L’agneau est considéré comme un

symbole de pureté et de justice. Selon

certaines croyances, le Diable peut

prendre toutes les formes sauf celle

d’un agneau.

Denumirea de Paște:

La creștinii (catolici), sărbătorile de

Paște celebrează învierea lui Iisus

după răstignirea Lui în Vinerea

Mare.

Acest eveniment a avut loc la

Ierusalim în timpul sărbătorilor

Paștilor evreilor (Paștele în

ebraică), care comemorează

eliberarea evreilor din Egipt.

Sărbătoarea creștină i-a preluat

numele, dar nu sunt întotdeauna

simultane. În calendarul catolic,

învierea lui Hristos este sărbătorită

în prima duminică după luna plină,

în urma echinocțiului de primăvară.

Mielul de Paște:

În timpul mesei de Paște, obișnuim

să gustăm miel. Această tradiție

provine și din sărbătoarea evreiască

a Paștilor.

Mielul este mâncat în mod

tradițional în timpul acestei

sărbători, în memoria mielului

sacrificat înainte de exilul în Egipt,

pentru a proteja primii evrei născuți

de a zecea ciumă din Egipt.

Mielul este considerat un simbol al

purității și dreptății. Conform

anumitor credințe, diavolul poate

lua toate formele, cu excepția celei

unui miel.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Colţul limbilor străine

Les œufs (en chocolat):

L’œuf est un symbole fort de

fertilité et de renaissance. Il est donc

la représentation idéale du

Printemps.

Les œufs de poule, cuits, sont peints

en rouge pour rappeler le sang du

Christ, avant d'être offerts. Cette

tradition est d’autant plus

symbolique qu’il est interdit de

consommer des œufs pendant le

Carême (période de jeûne de 40

jours qui précède Pâques).

Le chocolat n’arrive que très

tardivement dans cette tradition.

À partir du XVIIIe siècle, dans les

hautes sphères de la société, certains

œufs sont vidés pour être remplis de

chocolat liquide. Ce n’est qu’au

milieu du XIXe siècle, que la

technique permettant de solidifier le

chocolat, est mise au point.

Le lièvre de Pâques:

Dans les régions proches de

l’Allemagne, selon la coutume

germanique, c’est un lapin qui

distribue les œufs en chocolat.

Comme l'œuf, cet animal est

symbole de fertilité et de

germination, lié au Printemps et à la

Renaissance de la nature.

Oul de ciocolată:

Oul este un simbol puternic al

fertilității și al renașterii. Prin

urmare, este reprezentarea ideală

a primăverii.

Ouăle de pui, fierte, sunt vopsite

în roșu pentru a aminti de

sângele lui Hristos, înainte de a

fi oferite. Această tradiție este cu

atât mai simbolică, cu cât este

interzis consumul de ouă în

timpul postului (perioada de post

de 40 de zile care precede

Paștele).

Ciocolata nu ajunge foarte târziu 

în această tradiție. Din secolul al 

XVIII-lea, în eșaloanele 

superioare ale societății, unele 

ouă au fost golite pentru a fi 

umplute cu ciocolată lichidă. 

Abia la mijlocul secolului al 

XIX-lea s-a dezvoltat tehnica de 

solidificare a ciocolatei.

Iepurașul de Paște:

În regiunile apropiate Germaniei,

conform obiceiului germanic,

există un iepuraș care distribuie

ouăle de ciocolată. Ca și oul,

acest animal este un simbol al

fertilității și al germinării, legat

de primăvara și renașterea

naturii.

Prof. Mareș Lavinia 

Limba și Literatura Română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Joyeuses Pâques! Paște fericit!



Easter in UK

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV

Prof. Limba Engleză Șercăianu Alin Ștefăniță

Preluări de pe https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ar/uk-now/read-uk/easter 10

When is it?

Unlike Christmas, Easter isn’t on the

same date each year. It takes place on the

first Sunday after the first full moon of

spring. Schoolchildren and students in the

UK have about a two-week holiday at

Easter time, which is almost as long as

the Christmas holiday. It’s also the first

public holiday after Christmas and

everyone looks forward to their Easter

break as a moment to relax, have a short

holiday or visit family and friends.

What does it mean?

Easter is a spring festival of new life. As

a pagan tradition, it is the beginning of

growth and new life after the cold,

winter months. The name comes from

the Anglo-Saxon goddess of the dawn

and spring – Eostre. For Christians,

Easter celebrates the resurrection of

Jesus Christ and practising Christians

attend special church services at Easter

time. Easter celebrates life and rebirth,

which is why we see lots of symbols of

new life and fertility at Easter, like eggs,

chicks and rabbits.

Colţul limbilor străine

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ar/uk-now/read-uk/easter
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Colţul limbilor străine

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus központú  kalendárium 

központi főünnepe. 

Az Újszövetség szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, 

vasárnap feltámadt. 

Nagypéntek a keresztény felekezetek

szerint a húsvét előtti péntek. Ezen a

napon emlékeznek meg Jézus Krisztus

kereszthaláláról.

A nagyszombat a húsvétot megelőző nap

a keresztény naptárban. Nagyszombat a

húsvéti örömünnep kezdete, ez már Jézus

feltámadását jelzi.

A húsvét a keresztények legfontosabb

ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz

eljövetelének ünnepe is, amelyet március

vagy április hónapban tartanak. A Biblia

szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése

után – a harmadik napon, vasárnap

feltámadt. Helyettesítő áldozatával

megváltotta minden ember bűnét,

feltámadásával pedig győzelmet aratott a

halál felett. Áldozócsütörtök, áldozónap,

Urunk mennybemenetelének ünnepe

húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepli a

kereszténység Jézus Krisztus

mennybemenetelét . Jézus Krisztus

mennybemenetelének leírása az

Újszövetségben három helyen szerepel:

Márk evangéliuma 16. fejezetében,

Lukács evangéliuma 24. fejezetében és

az Apostolok cselekedeteiről írt könyv 1.

fejezetében. Liturgikus színe: a fehér. Az

ünnep témáját az evangélikus liturgikus

könyv így foglalja össze: „Isten jobbjára

ült: közbenjár egyházáért.”

A pünkösd újszövetségi egyházi

ünnep, amelyen

a kereszténység a Szentlélek

kiáradásának emlékét ünnepli meg.

A Szentlélek ezen a napon áradt ki

az apostolokra, és ezzel a napot új

tartalommal töltötte meg a

keresztények számára.



Din lumea inocenței...

Paștele în pandemie

În anii precedenți Paștele era una din

sărbătorile mult așteptate de noi, la grădiniță.

Îmbrăcați de sărbătoare așteptam cu nerăbdare

fetițele să le stropim cu apă ca să nu se

„veștejească”. Primeam în schimb ouă roșii, pe

care le așezam în coșulețe. Ca să nu se uite

acest obicei, anul acesta copiii de la grădinița

Crizbav au pregătit iepurași (din pahare

reciclabile), au stropit mamele și fetițele din

familie, apoi și-au umplut traista iepurașului cu

oușoare de ciocolată.

Înainte de a le stropi, au recitat poezia trimisă

de doamnele educatoare:

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

Copilașii au fost extrem de încântați de

iepurașii confecționați cu propriile mânuțe,

sub atenta supraveghere a părinților și

îndrumarea doamnelor educatoare, de această

dată, prin intermediul tehnologiei.

Deși le este foarte dor de grădiniță, de jocurile

și jucăriile lăsate acolo, norocul multora

dintre ei este existența unui frate sau a unei

surori cu care își împart zilele de joacă, în

absența colegilor.

Ideile năstrușnice și inventive ale doamnelor

educatoare îi fac să treacă mai ușor peste

această perioadă nemaiîntâlnită, de grădiniță

la distanță.

Prof. Înv. Preșc. Rab Iudit, grupa mijlocie- mare

Prof. Înv. Preșc. Enache Ildiko, grupa mică-mijlocie
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Oricum, iepurașul de Paște nu i-a ocolit pe cei mici,

oferindu-le darurile cuvenite!

Astfel, am putut recicla pahare de plastic, ne-am

putut juca cu familia și face fapte bune, stând acasă

și păstrând distanța socială!
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1. Paștele creștin sărbătorește

a. nașterea lui Iisus.

b. învierea lui Iisus.

c. intrarea lui Iisus în Ierusalim.

2. Cele 40 de zile premergătoare Paștelui 

mai sunt cunoscute ca

a. postul mare.

b. postul adormiților.

c. postul mic.

3. Postul Paștelui începe cu

a. lăsarea la vatră.

b. lăsatul secului.

c. tăierea mieilor.

4. Duminica de dinaintea Paștelui se 

numește

a. Duminica Plângătoare.

b. Duminica Posomorâtă,

c. Duminica Floriilor.

Paștele creștin - test de cultură generală

Alege răspunsul corect:

5. Săptămâna anterioară 

Paștelui mai este denumită

5. săptămâna patimilor.

6. săptămâna luminată.

7. săptămâna întunecată.

6. Ultima masă a lui Iisus 

alături de discipolii săi mai 

este cunoscută și ca

6. cina cea de taină.

7. dineu de gală.

8. ultima împărtășanie.

7. Pentru că l-a trădat pe Iisus, 

Iuda a primit

a. 30 de galbeni.

b. 30 de arginți.

c. 30 de bice.
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Paștele creștin - test de cultură generală

12. În prima vineri după Paște, sărbătorim

a. vinerea mică.

b. vinerea veselă.

c. izvorul tămăduirii.

13. Prima duminică după Paște se numește

a. Duminica Învierii.

b. Duminica Tomii.

c. Duminica Albă.

14. Oamenii se întâmpină cu salutul 

„Hristos a înviat!” de la Paște

a. până la Crăciun.

b. până la Rusalii.

c. până la Sântămărie.

15. Care dintre următoarele nu sunt 

asociate cu Paștele?

a. vin roșu.

b. ouă roșii.

c. cârnați.

d. pască.

8. Ziua în care Iisus a fost judecat, 

condamnat și răstignit este

a. sfânta Vineri.

b. vinerea cenușii.

c. vinerea mare.

9. Drumul parcurs de Iisus cu 

crucea în spate, spre locul de 

răstignire se numește

a. Drumul Crucii.

b. Drumul Pierzaniei.

c. Drumul Oaselor.

10. Ziua în care Iisus s-a ridicat din 

morți este denumită

a. Duminica Învierii.

b. Vinerea Cenușie.

c. Vinerea Învierii.

11. Prima săptămână după Paște este 

cunoscută ca

a. săptămâna mironosițelor.

b. săptămâna mieilor.

c. săptămâna luminată.

Prof. Limba Engleză Boian Mihaela 



Pentru că la Cluj, în Postul Mare al

anului acesta, niște oameni au primit Sfânta

Împărtășanie cu aceeași linguriță, au tăbărât

mulți ca fiarele asupra preoților, credinței,

Bisericii. "Inconștienții" "s-ar fi contaminat"

cu "Trupul și Sângele lui Hristos" iar aceia,

mulți ca fiarele, au cerut să fie arestați

preoții, credincioșii, Dumnezeu însuși să fie

arestat!

În Duminica Floriilor, a intrării

Domnului în Ierusalim, noi L-am lăsat singur

și nu am cântat "Osana întru cei de Sus, Bine

este cuvântat Cel ce vine întru numele

Domnului. Osana întru cei de sus!". În

Săptămâna Mare a Patimilor, în Sfânta și

Marea Joi când s-au citit Cele 12 Evanghelii,

iar Sfânta Cruce a fost scoasă în centrul

Bisericii, L-am lăsat iar singur pe Hristos, iar

în Sfânta și Marea Vineri nici unul dintre noi

mirenii n-au putut să meargă cu o floare și o

lumânare la Cel răstignit pe Cruce!

L-am lăsat singur, așa cum a

fost lăsat cu 2000 de ani în urmă. În

Casa Lui n-a fost nimeni să-L plângă și

să zică "mergi la cer și Te așază, lângă

Tatăl creator / Tu ce lași în lume, pace,

Iisuse Salvator! La fel în noaptea Învierii

Lui, cea mai frumoasă noapte a anului,

n-am fost lângă El! Am fost sfătuiți să

cântăm de la balcoane, de la casele

noastre, dar Sfintele Daruri nu pătrund

prin cablul de la internet sau de la

televizor, iar “Hristos a Înviat” nu e

șansonetă italiană!

Hristos a biruit moartea pentru

noi, iar noi ar fi trebuit să mergem la El

în casa Lui. Joia Înălțării la Cer a

Domnului și Duminica Pogorârii

Sfântului Duh au trecut, iar noi parcă ne-

am îndepărtat de Hristos și de Biserica

Sa, pe care a întemeiat-o cu Scump

Sângele și Trupul Său! Apar, din când în

când, timpuri grele, când ni se pare că

triumfă puterea întunericului și că

biruința este de partea vrăjmașului lui

Hristos. Azi trăim ceasul înfrângerii,

mâine ceasul biruinței. Fiecare dintre noi

să repetăm zilnic "vie împărăția Ta" și

am putea grăbi venirea acestui timp

dându-ne inima în stăpânirea lui Hristos,

fiindcă El este cu noi „în toate zilele

până la sfârșitul veacului” (Matei 28,20).

Cu El nu suntem singuri și dacă ne vom

deprinde cu acest gând nu ne vom simți

niciodată lăsați de izbeliște!

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Sărbătorile Pascale Altfel

Prof. Religie, Dănuță Dan



O duminică de vară

Este duminică dimineață,

deschid fereastra și privesc soarele

strălucitor.

Brusc, mă năvălesc amintirile,

de când eram mai mica și alergam în toată

gradina. Acum am 13 ani și îmi dau seama

ce repede trece timpul. Tocmai am udat

florile din grădină, deoarece nu a mai

plouat de zile întregi. După ce o voi ajuta

pe mama la curățenia de vară, voi planta

iarăși câteva floricele, activitate, ce o

făceam, cândva, cu bunica.

În aceasta zi deosebită, mă

gândesc să o invit pe prietena mea, la o

plimbare cu rolele, prin parc. Ca de obicei,

după o astfel de ieșire, prietena mea se va

așeza pe o bancă și mă va aștepta să vin cu

înghețată, cumpărată de la magazinul de

vis-a-vis.

Seara de Paște

Este aprilie, este seara de Paște,

cea mai importantă sărbătoare a tuturor

creștinilor: Sfânta Înviere a Domnului.

Copiii cei mici pregătesc

coșulețe cu diferite decorațiuni, ca

iepurașul să le pună cadouri în coșulețe.

Afară soarele mângâie florile și iarba,

cerul este senin fără niciun norișor.

Domnul Isus Hristos a fost

răstignit pentru noi, ca să ne arate drumul

păcii, iar noi îl respectăm mergând la

biserică.

Mama pregătește pasca și cozonacii; vor

sosi imediat bunicii la noi! Este ora 23.20

iar slujba începe la ora 23.40. Trebuie să

ne pregătim cât mai repede deoarece e

cam departe biserica de noi!

Mama pregătește coșulețul pascal care

conține pască, cozonac, drob de miel, salată de

sfeclă roșie și hrean. Acest coș pascal va fi

sfințit!

Tocmai ce am ajuns la biserică, se

apropie miezul nopții (00.00); preotul,

aprinzând de la candela de deasupra sfintei

mese o făclie mare și frumos împodobită, iese

cu ea prin sfintele uși și rostește cu glas tare

chemarea „Veniți de luați lumină!” Preotul

rostește această chemare de trei ori.

Credincioșii din față se apropie și își

aprind lumânările lor la făclia preotului și apoi

unii de la alții etc...

Este ora 4.00, iar noi tocmai ce am ajuns

acasă de la Slujba de Înviere.

A fost o zi de Paște binecuvântată!

Drăgan Andra, clasa a VI-a A

Prof. coord. Gheorghe Ana-Maria

Vara, anotimpul preferat

Dintre fiicele anului, vara rămâne

preferata mea deoarece este sezonul călduros.

Soarele, globul auriu, încălzește

pământul, iarba încolțită, ca o plapumă de un

verde crud, surprinde prin culoarea ei minunată.

Pomii sunt încărcați cu fructe diverse, pe

care poposesc, uneori, insectele, bucurându-se

de atingerea blândă a soarelui. Venirea verii

înseamnă vacanță, când ne petrecem timpul

alături de cei dragi.

Din toate aceste motive, vara ne oferă o

priveliște unică, plină de veselie. Iubesc vara!

Florea Daria, clasa a VI-a A

Prof. coord. Gheorghe Ana-Maria
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Stau acasă și cu greu îmi stăpânesc

emoțiile ce mă-ncearcă; noaptea se-

ngână cu ziua; e din nou dimineață ...

Da, o dimineață ca multele altele care

vor urma în următoarea perioadă ...

departe de zarva școlii ... departe de

glasurile copiilor ...

Din nou m-apuc, avidă parcă, ca-

ntr-o transă, să culeg informații de pe

net, materiale, să fotografiez, să postez,

să intru în direct, să scriu pe foi ca și

cum aș scrie pe tablă etc.

Apoi sun ... unii dintre copilași au

acces la telefoanele părinților, alții intră

în posesia unui telefon mai târziu, fie

au net, fie n-au ...

Până la urmă, în ore, reușesc să

vorbesc cu mulți dintre ei ...

Dincolo de un fir invizibil, la cele

mai multe dintre apeluri mi se

răspunde:

- „Da, Doamna!”

Și-atunci simt în acel glăscior că le

este dor de școală, de colegi, de joaca

din curtea școlii, de mine ...

Ne „vedem” zilnic dar nu este

același lucru... Simt la fel ca ei:

- „Vreau la școală!”

Dar știi în același timp că nu se

poate. Rațiunea face loc inimii și,

astfel, o luăm de la capăt, în următoarea

zi.

Cine-s eu? Ceva îmi spune:

- „Tu ești învățătoarea!”

- Tu însuflețești în jurul tău,

- Tu alini inimioara care plânge poate

de dorul unui părinte plecat ...

- Tu ești izvorul nesecat al cunoașterii

din care se-nfruptă mugurii neamului,

- Tu ești dulceața vorbelor alese,

- Tu ești omul însuflețit de Dumnezeu,

menit să ofere, nu să dea!

- Tu, cel ce mă judeci aspru,

Nu uita că sunt un om,

Tu, cel ce-mi contești menirea

Nu uita că eu te-am învățat ...

Eu și cei din breasla mea

Ți-am pus știința în mâna ta

Și-un licăr de credință în inima ta!

- Astfel, nu mă condamnați!

- Nu eu am vrut acest virus!

- Nu eu vreau acasă!

- Vreau la Școală, acolo unde mi-e

locul, acolo unde este a doua mea casă ...

- Cine sunt eu?

Învățătoarea!

Prof. înv. primar

Grancea Vlaicu Lavinia Roxana

Șerban 

Emanuel 

clasa a III-a, 

Crizbav
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Mediator în pandemie

Această pandemie ne-a schimbat

tuturor programul, inclusiv mie,

mediator școlar la Școala gimnazială

Crizbav.

Pentru a păstra legătura cu elevii și

părinții lor, vizitele la domiciliu au

fost înlocuite cu tehnologia modernă:

telefon, internet, rețele de socializare.

Mulți dintre elevi și părinți m-au

ajutat să iau legătura cu vecinii și

colegii lor, transmițându-mi numere

de telefon sau comunicând mesaje

diverse.

Când s-a terminat starea de urgență și

a trebuit să revin la școala pustie, mi-a

fost greu să mă obișnuiesc. Ne aștepta

un set de reguli noi pe care trebuia să

le respectăm cu strictețe și pe care le-

am impus și elevilor din clasele a

VIII-a, singurii care puteau să vină la

școală și care chiar au venit la orele

de pregătire de limba și literatura

română, matematică și orientare

profesională.

Atmosfera impusă de distanțarea

socială, procedura de dezinfectare la

intrarea în școală, purtarea măștilor și

a mănușilor, atât de către elevi, cât și

de către profesori, liniștea ce s-a

așternut în lipsa harmalăii fericite a

copiilor ... a făcut ca școala să pară

cumva lipsită de viață. Paradoxal, este

nevoie de această atmosferă lipsită de

viață tocmai pentru a conserva viața și

sănătatea noastră a tuturor.

Mediator școlar Mirea Nina

Profesor în pandemie

De mai bine de doi ani de zile sunt mamă. în

adevăratul sens al cuvântului, a unei fetițe bucălate

și blonduțe.

De când sunt profesoară, am mulți copii minunați

care îmi sunt foarte dragi. Veneam la școală cu drag

și spor pentru sporirea cunoștințelor drăguților mei.

Luna martie, 2020, era anunțată o lună plină de

stres, nerăbdare și urcare în carieră. Aveam

programată o a doua inspecție pentru gradul

didactic, mă pregătisem cu chef de muncă și

înțelepciune pentru a avea elan în proiectarea,

planificarea și activitatea didactică corespunzătoare.

Dar, ce să vezi? Un virus nou intrat în lume ne-a

invadat, iar școala s-a mutat în online. Nu pot zice

că nu m-am bucurat puțin de această situație pentru

că am eliberat o cantitate mare de stres acumulat,

dar am trăit cu speranța revenirii la locație, cât mai

curând, pentru a ne relua activitățile.

Astfel, ziua de lucru a devenit seară sau chiar

noapte pentru că elevii mei nu au avut șansa

conectării la internet în proporție mare, pe

dispozitive bune și care să le permită acest lucru.

Unii dintre ei îi așteptau pe părinți să vină de la

muncă pentru a le da telefoanele, alții să chinuiau să

găsească semnal, dar după 2-3 zile consumau toate

datele mobile și trebuiau să aștepte până le încărcau

părinții sau să împartă același dispozitiv cu restul

elevilor din familie. Din păcate, nu am reușit să dau

de toți elevii, dar am încercat să îi țin în priză cât de

mult am putut, creând fișe de lucru interactive și

chestionare adaptate fiecărui elev în parte.

Partea bună a fost lucrul diferențiat care s-a

desfășurat în această perioadă pentru că așa a fost să

fie. Deabea aștept să ne reîntâlnim!

Profesor Limba și Literatura Română 

Trîmbițaș Ioana – Anca
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Din păcate, începând cu

luna martie, o boală urâtă a lovit

România, un virus care nu are încă

leac nu ne mai lasă se ne desfășurăm

activitățile ca până acum.

Școala în pandemie a

fost o alternativa bună să petrec mai

mult timp cu familia mea, dar și una

proastă deoarece mi-a fost foarte dor

de colegi.

Din punct de vedere al

orelor, acestea s-au manifestat cât de

cât normal, lucrând online de luni până

vineri la anumite materii, primind

chiar și note pe activitatea desfășurată.

Profesorii au fost foarte

buni cu noi în această perioadă: ne-au

înțeles la fiecare pas, ne-au îndrumat

după fiecare greșeală pe care o făceam,

reușind să trecem cu bine, împreună,

acest sfârșit de an școlar.

Pandemia aceasta aș

putea spune că ne-a schimbat, pe noi,

ca oameni, deoarece am învățat să

avem mai mare grijă de noi și de cei

dragi nouă, să ne protejăm de lucruri

invizibile, dar care ne pot face rău și să

apreciem mai mult orice dar primim.

O altă parte pozitivă a acestei

pandemii a fost că am petrecut mai

mult timp cu familia mea, am

interacționat foarte mult cu ei și ne-

am jucat nenumărate jocuri

distractive. Unele dintre aceste

jocuri au fost: duric, rummy,

șeptică, pedepse, mimă, la care am

râs și ne-am distrat foarte frumos,

împreună!

Partea negativă la

această pandemie este dorul de

colegi, de prieteni... dorul de a ne

juca împreună diverse jocuri, de a

ne întâlni la o poveste în fața

școlii... Îmi e tare dor de acele

vremuri.. dar știu că o să treacă și

aceste probleme și ne vom relua

activitățile uzuale, fără a păstra

amintirile urâte din această

perioadă.

În concluzie, această

pandemie ne-a apropiat mai tare de

familie, ne-a învățat să avem mai

multă grijă de noi și de ai noștri și

că prieteniile rezistă peste timp!

Teodor Andreea Iudita

Prof. coord. Trîmbițaș Ioana – Anca,

Limba și literatura Română
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Întâlnesc în ultima perioadă un nu număr

tot mai mare de părinți care-mi spun că nu

se mai înțeleg cu copiii lor, iar, în unele

dintre cazuri, copiii sunt agresivi în

comportament.

În primul rând, este important să acceptăm

două lucruri importante:

1. Copiii resimt această izolare la fel de

profund ca și adulții.

2. Comportamentul lor este influențat de

cel al adulților.

Ce înseamnă faptul că ei resimt emoțional

această perioadă? O explicație simplă ar fi

următoarea: frustrările acumulate de-a

lungul timpului și neexprimate ies la

suprafață. Astfel, situații precum absența

unui părinte, lipsa de apreciere din partea

părinților sau o stare de sănătate precară

pot genera frustrări interioare care se

traduc prin diverse frici: frica de abandon,

de respingere, de eșec sau de expunere

publică. Conștientizând faptul că și un

copil poate avea astfel reacții la nivel

emoțional, este recomandat să lucrăm la

capitolul comunicare, să oferim

atașament, înțelegere și să zâmbim cât mai

mult. Pe de altă parte, să evităm să punem

presiune pe copil, sub orice formă, să

renunțăm la comparații în defavoarea

copilului și să ne abținem de la reproșuri,

indiferent de natura lor.

În paralel cu acest aspect, este important

să ne analizăm propriul comportament,

reținând faptul că noi suntem un reper

pentru comportamentul copilului.

Nu putem cere copilului să petreacă

timp cu noi, dacă până acum noi nu am

făcut-o. Nu-i putem cere să facă anumite

lucruri pe care nici noi nu le facem

(sport, lectură, etc). Nu-i putem cere să

fie relaxat, dacă noi nu suntem.

Exemplele pot continua. Însă putem

oferi copilului exemplul

comportamentului nostru, acela al unui

adult asumat noilor restricții, ale unui

adult adaptabil la orice nouă conjunctură

sau al unui adult vesel și relaxat.

Copiii sunt oglinda a ceea ce suntem

noi. Ne place ce vedem în oglindă???

Dumitru GÎRBĂCEA

Consilier comportamental

COȘCODAR TANIA REBECA, 

clasa a III-a, Crizbav



Mic, dar pus pe treabă!

CAMPANIA - PHOTO VOICE – Copil în vreme de pandemie
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Școala Crizbav a participat la 

Campania PhotoVoice-Copil în vreme 

de pandemie, inițiată de Reper21.

Noi, cadrele didactice, suntem foarte 

mândre de realizările lor! Enjoy! 
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1. Pădurea furnizează cea mai mare

cantitate de oxigen. Aproximativ 2/3

din oxigenul consumat de animale,

microorganisme, oameni, industrie,

agricultură este preluat din atmosferă,

prin aprovizionarea acesteia de către

arbori și arbuști (vegetație).

2. Absoarbe o importantă cantitate de

CO2 (gaz cu efect de seră),

contribuind la reducerea poluării și

având o influență benefică asupra

mediului.

3. Fixează solul, împiedicând alunecările

de teren și eroziunile provocate de

ploaie sau vânt.

4. Reduce mult viiturile, în cazul ploilor

torențiale, prin reținerea unei mari

cantități de apă în coronament și

cedarea acesteia treptat.

5. Filtrează apa provenită din precipitații,

prin scurgerea acesteia printre

straturile de mușchi și frunze moarte,

asigurând o apă curată.

6. Reprezintă un sistem ecologic

complex care adăpostește numeroase

specii de plante și animale.

7. Este o sursă puțin exploatată de

resurse pentru medicamente și remedii

naturale.

8. Are un mare impact estetic, peisajele

în care apar păduri fiind de preferat

terenurilor ocupate de culturi agricole.

9. Este un mediu apreciat de recreere și

cu efecte terapeutice recunoscute.

10. Are o mare importanță educativ-

științifică, atât pentru noi cât și pentru

generațiile următoare.

Pădurea … o comoară a naturii!

Găsește în careul de mai jos (pe orinzontală și pe

verticală) 15 cuvinte care au legătură cu pădurea.

Colorează-le!

10 motive pentru a proteja pădurea

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV

24

C U C A R B O R I

T V E V E R I T A

E W R A S J O Z V

R Y B R A D X M U

T O X I G E N E L

S T E J A R Z U P

I Z I M B R U R E

M U R F E R I G A



Sănătatea – bunul nostru cel mai de preț
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Ca să fim sănătoși trebuie să respectăm

regulile de igienă personală, să avem o

alimentație sănătoasă și să facem cât mai

multă mișcare.

A. Trebuie să ne preocupăm de igiena

personală pentru ca microbii să nu pătrundă

în organismul nostru.

-Să ne spălăm pe mâini:

• Când ajungem acasă

• Înainte și după ce mergem la toaletă.

• După ce ne jucăm cu animalele.

• După ce ne jucăm cu prietenii afară.

• Înainte să ne așezăm cu familia la masă.

• După ce ne facem temele.

• Seara înainte de culcare.

• Ori de câte ori atingi un obiect pe care l-

au atins și alții.

-Săpunul și soluțiile dezinfectante pe bază

de alcool ucid virușii invizibili care ne pot

îmbolnăvi.

-Să nu atingem fața dacă mâinile nu sunt

bine spălate!

-Să facem duș zilnic și o baie săptămânală.

-Strănutăm sau tușim într-un șervețel pe

care-l aruncăm imediat la coș.

-Încăperile în care ne desfășurăm activitatea

să fie mereu aerisite.

B. Din hrana noastră nu trebuie să lipsească

fructele și legumele, laptele și produsele

lactate, carnea, ouăle, pâinea și pastele

făinoase, cerealele integrale.

Trebuie să evităm consumul excesiv de

dulciuri.

Lichidele să fie de preferință ceaiuri de

plante neîndulcite, apă, sucuri naturale de

fructe.

Să cumpărăm preferabil alimente în stare

proaspătă și să le păstrăm la frigider.

Să nu cumpărăm alimente fără termen de

garanție afișat pe ambalaj sau cu termenul

expirat.

Alimentația sănătoasă să fie adoptată de

întreaga familie.

C. Activitatea fizică este importantă

pentru dezvoltarea armonioasă a

corpului. Trebuie să facem zilnic exerciții

fizice, să ne jucăm și să alergăm în aer

liber.

Este indicată practicarea unui sport.

SĂ ÎNVAȚĂM CUM SĂ NE 

PĂSTRĂM SĂNĂTATEA

Pe orizontală:

1... pompează sângele în orp.

2 Cu limba ... alimentele.

3. Mirosul, gustul, pipăitul, văzul,

auzul sunt

4. Cu ... identificăm clinchetul

clopoțelului.

5. Mereu ne spălăm cu apă și ...

6. Corpul trebuie menținut ...

Realizate de Colectivul clasei a II-a A, Crizbav

Sub atenta îndrumare a 

doamnei învățătoare Țițeiu Daniela

1

2

3

4

5

6



Informații despre lacurile de lângă noi!

Ascuns privirilor călătorilor de perdeaua de

conifere din inima Carpaților, Lacul Sfânta Ana

amplifică misterul și prin multitudinea de

legende “țesute” pe malurile sale.

Lacul se află la la 950 m altitudine, are o

suprafață de 22 de hectare iar adâncimea

maximă atinge 7 m. Din cauza infiltrării apei în

fisurile craterului, în timp de 140 de ani

adâncimea maximă a lacului a scăzut cu 6

metri.

Apa lacului, care provine exclusiv din

precipitații, nu este potabilă, dar are o calitate

deosebită, și anume este extrem de pură, fiind

foarte apropiată de apa distilată și având un

grad de mineralizare foarte

scăzut(0,0029mg/l). Lacul este celebru și pentru

faptul că lipsa oxigenului din cauza emanațiilor

de mofete (gaze cu efecte binefăcătoare) prin

fisurile craterului, ține departe viețuitoarele de

această întindere de apă.

Localizare – Lacul Sfanta Ana

pe harta României
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Destinație de vacanță…

Sfânta Ana, lacul unicat al României! 

La doar 28 km de Băile Tușnad chiar pe fundul craterului unui vulcan stins, Ciomatu, care

găzduiește singurul lac de origine vulcanică din România.

Legendele lacului

O poveste din partea locului ne spune că

o tânără, obligată de părinți să se

căsătorească cu un băiat pe care nu îl

iubea, s-a aruncat în apele lacului cu o

seară înainte de nuntă.

Părinții fetei au ridicat pe malul lacului

o capelă, ca loc de rugăciune, iar lacul a

primit numele Anei.

O altă legendă povestește despre

rivalitatea dintre doi frați. Unul dintre ei,

dorind să arate că are cea mai frumoasă

caleașcă, a ales mai multe fecioare pe

care le-a înhămat în locul cailor.

Blestemul Anei, una dintre fetele crunt

biciute, a adus o furtună îngrozitoare, cu

fulgere și tunete, cutremure, iar cetatea

în care se aflau dar și bărbatul s-au

scufundat. În locul acesteia s-a format

un lac, numit de locuitorii din zonă

Sfânta Ana.



“Lacul cu mușchi”

În imediata vecinătate a lacului Sfânta Ana

se găsește craterul geamăn al masivului

Ciomatu, unde s-a format, pe locul unui fost

lac, mlaștina Tinovul Mohoș, căreia i se mai

spune și “Lacul cu mușchi”.

Cenușa rezultată în urma erupției

din craterul care adăpostește Lacul Sfânta

Ana s-a așezat pe suprafața

acestei întinderi de apă, încurajând astfel

creșterea diferitelor tipuri de mușchi și

plante mici.

Stratul de turbă din acest crater ajunge la o

grosime de 10 metri.

Declarat rezervație naturală împreună cu

zona înconjurătoare (240 ha), Tinovul

Mohoș dezvăluie unele dintre cele mai

rare specii din flora României.

Atracția mlaștinii este planta carnivoră

cunoscută sub numele de roua cerului.

Meteorolog de serviciu

La categoria inedit se adaugă și prognoza

meteo oferită chiar de Masivul

Ciomatu. Potrivit localnicilor, emanațiile

de gaze ajunse la suprafață vestesc ploaie.

Astfel, atunci când presiunea atmosferică

scade, gazele precum dioxidul de carbon

și sulful emanate prin crăpături răspândesc

un miros înțepător, anunțând schimbări ale

vremii însorite.

Prof. Geografie Rădulescu Oana
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Să ne cunoaștem lumea înconjurătoare!

Lacul Sfânta Ana



Sărbătorile Pascale poartă aceleași simboluri și semnificații în întreaga lume, însă în fiecare

regiune acestea se celebrează prin obiceiuri și tradiții diferite, în funcție de specificul

locurilor. Profesoara de istorie Vili Liliana vrea să facă o trecere în revistă a acestor

obiceiuri frumoase, preluând informații utile și oferindu-le apoi cititorilor revistei noastre

cf. https://telegraph.md/cum-se-sarbatoreste-pastele-si-ce-obiceiuri-sunt-in-alte-tari/ .
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Să nu ne uităm rădăcinile!

Sărbătorirea Paștelui

Filipine: Răstignirea pe cruce, la propriu!

Filipine are o puternică tradiție de Paște,

în care se respectă atât aspectul spiritual al

Postului Mare, cât și al Duminicii Paștelui.

Cu aceasta ocazie, are loc Festivalul

Moriones in Marinduque, care îi evoca pe

soldații romani cruzi, participanți la

crucificarea lui Iisus Hristos. Ritualul

Postului Mare din Pampanga, localitate

aflată în regiunea San Pedro, este o

sărbătoare specifică, care presupune

participarea sătenilor la un act de auto-

flagelare, în care unii dintre ei sunt

răstigniți “literalmente” pe cruce

Australia: Marsupianul de ciocolata

În Australia, multe familii aranjează o

vânătoare, în Duminica Paștelui, în casele

sau grădinile lor, pentru a vedea care dintre

membrii familiei găsesc cele mai multe

ouă. Aceștia stau apoi la masă cu rudele lor,

unde consumă friptură de miel, de vită sau

de pui cu legume prăjite cum ar fi cartofi,

morcovi, dovleac. De asemenea, sunt foarte

populari iepurașii și ouăle de ciocolată. În

ultima vreme, cu ocazia Paștelui, au fost

comercializați bilbies (lat. Macrotis) de

ciocolată. Bilby este un animal nativ din

Australia, pe cale de dispariție. Astfel,

producătorii au decis ca profiturile din

vânzarea bilbies să fie folosite pentru

protejarea acestei specii.

https://telegraph.md/cum-se-sarbatoreste-pastele-si-ce-obiceiuri-sunt-in-alte-tari/
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Germania: Marele Foc de Paște

În Germania, Paștele se numește

“Ostern”, denumirea fiind legată de

zeița anglo-saxonă a primăverii,

Eostre. Copiii au aproximativ trei

săptămâni de vacanța de Paște și,

totodată, nimeni nu lucrează în Vinerea

Mare, Sâmbăta și Duminica. Cât

despre obiceiurile culinare, majoritatea

oamenilor mănâncă pește în Vinerea

Mare și Sâmbăta. De asemenea, în

regiuni din nordul Germaniei, se

organizează un mare foc de Paște.

Evenimentul este foarte popular, motiv

pentru care o mulțime de oameni se

adună și stau în jurul lui. Focul de

Paște arde simbolic toate rămășitele

iernii și, în mod simbolic, sentimentele

rele. Acest obicei există și în Olanda.

Franța: Doliu pentru răstignirea lui Hristos

În Franța, celebrarea Sărbătorilor Pascale

pornește din Vinerea Mare, cu o notă

solemnă. Clopotele nu sună timp de trei

zile, începând din Vinerea Mare până în

Duminica Paștelui. Acesta este un semn de

doliu în amintirea faptului ca Hristos a fost

răstignit. De Paște, copiii trebuie să

găsească ouăle de ciocolată ascunse de

bătrâni în case.

Africa: Fluturi, flori, copaci și banane

În majoritatea statelor din Africa, în timpul

Sărbătorilor de Paște, bisericile sunt

decorate cu Vitenge și Kanga, haine

confecționate în forma de fluturi, flori,

copaci și banane. Imnurile creștine sunt

însoțite de bătăi de tobe și Kigelegele,

sunete de înaltă ținută morală, realizate de

femei. După masa de Paște, au loc dansuri

tradiționale în afara bisericii.
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Să aruncăm un ochi prin alte țări!
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Rusia: Sărbătoare cu multe ouă roșii

Bisericile ortodoxe din Rusia au un ritual

interior, diferit de cele catolice. Sâmbăta seara,

ușa lăcașului de cult stă închisă până la miezul

nopții, când preotul o deschide și iese spunând

“Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a

înviat!”. După orele de anticipare tăcută,

credincioșii răspund “Adevărat a înviat!” Un

alt ritual interesant este vopsirea ouălor în

roșu, culoare ce simbolizează sângele lui

Hristos. În plus, oamenii sparg ouăle folosind

cuie, pentru a-și aminti de moartea lui Hristos.

Tot de Paște, familiile rusești coc prăjituri

tradiționale, cunoscute sub denumirea de

“kulich” și fac pascha, pe care o aduc la

biserică, unde preotul o binecuvântează.

Anglia: Iepurașul cu daruri

Iepurașul este un simbol foarte important

pentru Sărbătoarea Paștelui în Anglia. Acesta

“ascunde” ouă și cadouri prin casă, pe care

copiii le caută în dimineața de duminică.

Paștele este sărbătorit prin schimb de ouă, dar

și daruri. Acestea pot fi bani, haine, ciocolată

și coșulețe cu flori. De asemenea, prăjiturile

dulci de fructe în forme de cruce sunt alimente

populare în Vinerea Mare.

Israel: “Cele Douăsprezece stații ale 

Crucii”

Paștele în Israel are o semnificație specială

deoarece ritualurile creștine au rădăcini în

tradițiile evreiești. Celebrarea Paștelui

evreiesc, care comemorează exodul

evreilor din captivitate, în Egipt, a fost

legată de Paște (in ebraica Pasach) încă de

la început.

Astfel, pentru sărbătorirea Paștelui,

credincioșii creștini din întreaga lume se

adună în Orașul Sfânt, Ierusalim. Masa de

Paște este sărbătorita la Biserica veche a

Sfântului Mormânt din Ierusalim.

În Israel, o mare parte din evrei nu îl

accepta pe IIisus Hristos ca Mesia trimis

de la Dumnezeu, și, prin urmare, aceștia

nu sărbătoresc Răstignirea lui sau

întoarcerea din regatul morții. În timpul

Paștelui, au loc multe procesiuni în Israel.

Acestea urmează drumul lui IIisus la

Golgota. Traseul este numit

“Douăsprezece Stații ale Crucii“. De

asemenea, mulți turiști din diferite părți

ale lumii vin să ia parte la aceasta

procesiune. Participarea este considerată o

practică sfântă pentru creștini.
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Cum e la alții?

Desen realizat de 

Borzoș Florin,

Clasa a V-a B
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SUA: Pomul împodobit cu ouă

În duminica Paștelui, la New York și în alte

orașe, au loc parade mari de Paște.

Sărbătoarea este ușor de observat prin

piețele frumos decorate și casele

împodobite. Sărbătoarea Paștelui in SUA

este foarte comercializată. Simboluri

precum iepurași, ouă colorate, copaci

împodobiți și carne de miel se găsesc în

diferite forme. Iepurașul de Paște si ouăle

de lemn au fost introduse in folclorul

american de coloniștii germani, care au

sosit în țară în jurul anului 1700. Treptat,

poporul american a importat și alte tradiții,

dintre care cea mai de succes s-a dovedit a

fi decorarea unui copac cu ouă de Paște și

desenarea lui cu diverse simboluri specifice

Sărbătorii. Cartea “Egg Tree” de Katherine

Milhous este celebră pentru că prezintă

acest obicei pe îndelete.

Spania- Săptămâna Sfântă

Postul Mare constituie o perioadă de

meditație, rugăciune și privațiuni, care-i

purifică pe oameni și îi pregătește pentru

miracolul Învierii. În Duminica Floriilor,

oamenii merg la biserică, iar copiii duc

ramuri și frunze de palmier pentru a fi

binecuvântate de preot.

Băieții au ramuri simple, în timp ce fetele

duc unele ornate cu bomboane și beteală. În

Sâmbăta Mare, toata lumea merge la

biserică, iar duminica se ia masa în familie

și se merge în vizită la rude. Momentul

anual esențial care îi marchează frumusețea

este cel dinaintea Sărbătorilor pascale.

Denumită de catolici Săptămâna Sfântă și

de ortodocși cea a Patimilor, celebrarea ei

în Spania e încărcată de semnificații

puternice. Procesiunea tradițională, datând

din secolul al XIII-lea, reiterează

momentele fundamentale ce precedă

minunea Învierii și este respectată cu

strictețe și bucurie de persoane de toate

vârstele. Aproximativ 50 de oameni cu

glugi (Costaleros) poartă pe umeri

greutățile fiecărui cortegiu. Persoanele care

însoțesc alaiul poartă doliu, bărbații fiind

îmbrăcați în costume negre, iar femeile,

înveșmântate cu tradiționalele mantii din

dantela (mantilla) cu rozarii. Copiii

negociază ceara de la lumânările înalte,

purtate de Nazarenos, primind câteva

picături în schimbul bomboanelor. Cu atât

vor fi mai norocoși, cu cât în final, mingea

lor de ceara va fi mai mare.
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Ce fac alți oameni e Paște?
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Bulgaria: daruri între prieteni și rude

La miezul nopții dintre sâmbătă și duminică,

oamenii se adună la biserică cu ouă roșii și

pâine. Procesiunea este foarte asemănătoare

celei de la noi. Una din tradițiile specifice în

Bulgaria este că oul roșu care se lovește de

zidul bisericii este primul mâncat. La masă,

oamenii ciocnesc ouă iar cel care rămâne cu

oul întreg este cel despre care se crede că va

avea un an plin de noroc. În zilele dinaintea

sărbătorilor de Paște, familiile creștine trimit

pâine si ouă vopsite ca daruri pentru prietenii

lor turci. Persoana care transporta ouăle

primește, de obicei, niște bani în semn de

mulțumire. Astfel de daruri se fac și rudelor

mai îndepărtate, părinților spirituali și altor

apropiați. Tot de Paște, și tot în Bulgaria

femeile sunt udate cu apă pentru a le merge

bine tot anul.

Italia: Clopotele bisericilor tac de joi până

duminică

În Italia, clopotele bisericii sunt auzite pe

parcursul întregului an, dar se opresc în Joia

Mare și liniștea se așterne peste întreg

ținutul. Oamenii sunt mai tăcuți și mai

gânditori, amintindu-și de răstignirea lui

IIisus. În dimineața zilei de duminică, se

aud din nou clopotele, care-i anunță pe

oameni ca IIisus a înviat. Copiii găsesc ouă

ascunse prin casă sau în grădină. În timpul

Postului, femeile pun grâu la încolțit, într-

un loc întunecat din casă. Firele de grâu vor

fi folosite pentru decorarea bisericilor în

zilele premergătoare Paștelui.

Spre deosebire de alte țări, în Italia copacul

care simbolizează victoria vieții asupra

morții este măslinul și nu palmierul. În

duminica Floriilor, oamenii duc la biserică

ramuri de măslin pentru a fi sfințite. După

ce toți oamenii s-au adunat în biserică, ușile

se închid, simbolizând porțile Ierusalimului.

Preoții ciocănesc de trei ori și ușile se

deschid, muzica se revarsă în acorduri

vesele, iar oamenii flutură ramurile,

comemorând astfel intrarea triumfală a lui

IIisus în Ierusalim.

În Vinerea Mare, multe biserici reconstituie

ritualul spălării picioarelor. Se aleg 12

bărbați săraci din parohie, care

simbolizează cei 12 apostoli, iar preotul,

acționând ca IIisus Hristos, le spală

picioarele. Prima zi de Paște este o zi a

fericirii și a speranței renăscute. Oamenii

consumă produse tradiționale, dintre care

cea mai importanta este friptura de miel,

consumată împreună cu o salată de ouă

fierte.
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Ce obiceiuri există în alte țări?
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Olanda: Carnaval de Paște

Paștele în Olanda este marcat de

carnavalurile care preced perioada de

post și penitență. Pregătirile pentru

carnavaluri încep încă din anul anterior

în cea de-a 11 zi a celei de-a 11 luni,

când un consiliu de 11 persoane se

întâlnește pentru a pune la cale

programul carnavalurilor. În timpul

carnavalurilor, olandezii participă la

diverse petreceri, parade și baluri

mascate. În fiecare oraș o persoană este

aleasă Prințul Carnavalului și îi sunt

înmânate cheile urbei. În prima zi de

Paște, olandezii obișnuiesc sa ia masa în

familie. Masa este atent decorată de

gospodine cu ouă colorate și flori de

primăvară. Nelipsită din meniul

tradițional al olandezilor este

„Paasbrood”, un fel de pâine dulce care

conține struguri și stafide.

Mexic – sărbătoarea ține două săptămâni

În Mexic, Sărbătoarea de Paști ține două

săptămâni, fiind împărțită în Săptămâna Sfântă

– Semana Santa, când sunt sărbătorite ultimele

zile ale lui IIisus și Pascua, sărbătorind Învierea

lui IIisus, reprezintă totodată și eliberarea de

sacrificiile impuse de post. Fiecare comunitate

sărbătorește acest eveniment în funcție de

influențele religioase, însă cel mai emoționant

moment, din săptămâna sfântă, caracteristic la

majoritatea comunităților, îl constituie punerea

în scena a evenimentelor petrecute în trecut.

Scenetele redau ultima cină, trădarea, judecata,

în unele orașe întâlnind-se chiar și răstignirea.

Grecia: catafalc purtat pe străzile orașelor

Prima ceremonie este ținută în Vinerea Mare,

cunoscută ca și ziua coborârii trupului

Mântuitorului de pe cruce. Catafalcul este scos

din altar și purtat pe străzile orașului, urmat de

credincioși cu lumânările aprinse. Sâmbăta

Mare este dedicată pregătirilor, iar atmosfera

generală este de voioșie și bună dispoziție,

pentru că se știe că nu a mai rămas mult timp

până la Înviere. Bisericile sunt decorate de

sărbătoare, oamenii sosesc pe înserat, având

lumânări, iar la miezul nopții iau lumina și își

spun „Hristos a înviat!” (în limba greacă,

„Christos anesti!”).

În prima zi de Paște, au loc, în aer liber, diferite

manifestări de bucurie pentru Învierea

Domnului, consumându-se supă de miel,

friptură de miel, ouă, salate și prăjituri speciale.

De asemenea, grecii mănâncă o pâine rotunda

(lipie), ornată cu o cruce făcută din ouă roșii,

care se numește Christopsomon.

Prof. Istorie Vili Liliana
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Să nu uităm că suntem oameni!

https://telegraph.md/cum-se-sarbatoreste-pastele-si-ce-obiceiuri-sunt-in-alte-tari/

https://telegraph.md/cum-se-sarbatoreste-pastele-si-ce-obiceiuri-sunt-in-alte-tari/
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• Dacă vă întrebați ce este SĂPTĂMÂNA

ȘCOALA ALTFEL - ea reprezintă

săptămâna în care elevii pot explora și

experimenta noi forme ale educației.

• Profesorii caută mereu modalități

ingenioase prin care să își surprindă elevii.

Activitățile au, în afară de o parte

educativă, și o parte distractivă. Este ca o

petrecere mare, unde activitățile normale

sunt înlocuite de cele speciale- pe care

părinții, elevii și profesorii/ învățătorii le

pot stabili împreună.

• Activitățile sunt organizate pe

parcursul unei săptămâni, de luni

până vineri.

• Anul acesta, SĂPTĂMÂNA

ȘCOALA ALTFEL s-a numit

SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL-

DE ACASĂ.

• La clasa pregătitoare, elevii au fost

încântați să răspundă la toate

ˮprovocărileˮ săptămânii- pe care le

găsiți în tabelul de mai jos:

Nr. 

crt

Luni 

30.03.2020/ 

Activitățile

Marți

31.03.2020/ 

Activitățile

Miercuri 

01.04.2020/ 

Activitățile

Joi

02.04.2020/ 

Activitățile

Vineri 

03.04.2020/ 

Activitățile

1. 1.Jocul 

literelor

1.Lb Engleză 1.Educație 

fizică- Jocuri 

distractive

1.Reutilizarea 

tuburilor de 

hârtie igienică

1. Educație 

fizică- traseu 

aplicativ

2. 2.Micii 

bucătari-

Clătite

2. Ziua 

Basmului-

Degețica de 

H.C. Andersen

2.Jocul cifrelor

& Plastilina de 

casă-

Fișa personală a 

numerelor

2.Construcții 

din bețe de 

chibrit

2.Atelier de 

Paști- Iepurașul

Prof. pt. înv. primar

Vintilă Ioana - Andreea

În continuare, vă invităm să parcurgeți, alături de elevii 

clasei pregătitoare activitățile propuse de doamna 

învățătoare!
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Activitatea 1 de luni s-a intitulat: Jocul literelor. Eleviilor li s-a solicitat să găsească 

numele colegilor de clasă din imagine, apoi să le scrie- astfel au putut să își imagineze că sunt 

împreună.  

 

 

 

 

 

Activitatea 2 de luni: Micii bucătari- clătite- pentru această activitate, elevii au avut 

nevoie de ajutorul părinților. Astfel,  după ce copiii au urmări filmulețul «Clătita uriașă»- 

Povești pentru copii- https://www.youtube.com/watch?v=q3QiyloURMQ, cu îndrumarea unui 

adult trebuiau să scrie rețeta de clătite, iar apoi să gătească împreună cu cei dragi.  O elevă a 

pregătit biscuit împreună cu frratele mai mic. 
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Activitatea 1 de marți: Limba

engleză- domnul profesor a propus 3

jocuri distractive cu tema ˮEasterˮ.

Activitatea 2 de marți: Ziua

basmului- ˮ Degețicaˮ de H.C.

Andersen: această poveste aduce în

atenția copiilor bunătatea, manifestată în

ciuda dificultăților, și empatia care sunt

mereu răsplătite în final. După vizionarea

filmulețului-

https://www.youtube.com/watch?v=vZ-

8qJFlXEw&fbclid=IwAR2MKVuH170792P

9Np1B0d9LxVXRPgr7-

LaHP7DwepSLiluKZQDPlGHCC64- elevii

au ajutat-o pe Degețica să citească

cuvintele de pe etichete și să găsească

imaginile corespunzătoare mesajului citit.

Astfel, ea a reușit să evadeze din

tunelurile întunecate ale Domnului

Cârtiță

(https://wordwall.net/play/1211/393/14

9). La final, au desenat ce le-a plăcut cel

mai mult din poveste.

Activitatea 1 de miercuri:

Educație fizică - Jocuri distractive-

broscuța, săritura într-un picior, săritura

iepurașului, și tot ce preferă elevii.

Activitatea 2 de miercuri: Jocul cifrelor-

Fișa personală a numerelor & Plastilina de

casă:

a. Fiecare elev își va alcătui o Fișă cu datele

personale- ca în imaginea de mai jos:

b.      Fiecare elev își va realiza plastilina cu 

mânuțele sale:

Rețetă- Plastilina de casă 

- 1 ceașcă de făină albă

- 1/2 ceașcă sare fină

- 1/3 ceașcă apă

- 2 linguri ulei

Pigmenți naturali (boia de ardei dulce)-

dacă doriți

INDICAȚII:

1. Se pun sarea și făina într-un bol și se 

amestecă bine.

2. Se adaugă apa, puțin câte puțin și se 

frământă până când are consistența unui

aluat ce se poate modela.

3. Se adaugă uleiul pentru ca aluatul să nu 

mai fie lipicios - să poată fi ușor de 

curățat de pe mâini.

Pentru culoare se poate folosi boia de 

ardei dulce (se diluează cu apă), ori

tempera.

https://www.youtube.com/watch?v=vZ-8qJFlXEw&fbclid=IwAR2MKVuH170792P9Np1B0d9LxVXRPgr7-LaHP7DwepSLiluKZQDPlGHCC64-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fplay%2F1211%2F393%2F149%3Ffbclid%3DIwAR0J8avI7vh1GfnH8LkDgk8YUOe443DvqIRqYcxBjOcHB6QO1-ExQBQqGm4&h=AT27m0qnOUjJSmPxce5PSplz6DyFF-KuuleBPgxBmJ1g_d-S3Clu3U6fpAKbLhpWh4ZoG1iObgbGecRDvhtwcmeRfWRwRlpkhJ-VPe6Puyj616IIOV645G4jS2aw8x4kzYs
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După ce au realizat plastilina, elevii și-au

scris numele și data nașterii. Acest lucru

se poate vedea mai jos:

Mod de lucru: 

1. se desenează cu 

creionul 2 

dreptunghiuri lipite

2. 2. Cu foarfecele se 

decupează 

dreptunghiul albastru-

a se vedea în imagine, 

de la cel portocaliu se 

decupează laturile de 

sus și jos 

3. 3. Cu un cui încins se 

vor găuri dopurile 

4. 4. Se vor face 4 găuri 

(în dreptul roților) și 

în tub 

5. 5. Utilizând sârma, se 

vor monta roțile 

6. 6. Se colorează 

mașinuța

Materiale necesare pentru 

UNICORN: 

-un tub de hârtie igienică 

-culori

-scotch (bandă adezivă) 

Mod de lucru:

1. Se colorează tubul de

hârtie cu roz/ verde

deschis/ albastru deschis

2. Folosind un alt carton

se va confecționa cornul

unicornului- se va picta/

colora, iar apoi se va lipi

de tub (în partea de sus)

3. Utilizând o culoare/

cariocă neagră se vor

face ochii și gura

unicornului

4. Se vor colora și

obrăjiorii cu roșu

5. Se decorează unicornul

cu inimioare, floricele.

Activitatea 1 de joi: Reutilizarea

tuburilor de hârtie igienică - o metodă

creativă de a recicla- transformarea lor în
obiecte de joacă- O MAȘINUȚĂ și UN 

UNICORN- fiecare copil a avut de ales ce

îi place mai mult.

Materiale necesare pentru

MAȘINUȚĂ:

- un tub de hărtie igienică

- 4 dopuri de sticlă

- sârmă

- foarfece

- un cui încins cu care să găurim

dopurile- aici avem nevoie de ajutorul

unui adult 

- culoare
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Activitatea 2 de vineri: Atelier de Paști-

Iepurașul- elevii au făcut cunoștință cu

Peter- un iepuraş neastâmpărat, ce

provine dintr-o familie de iepuri cu trei

fete şi o doamnă iepure, mama lui Peter.

Dar băieţelul familiei nu se asemănă cu

surorile sale, care sunt cuminţi şi nu ies

din cuvântul mamei. Micuţul Peter

nesocoteşte sfaturile mamei şi se

aventurează în grădina buclucaşă

https://www.youtube.com/watch?v=DaQ

3UGWj5dY.

Și pentru că l-au cunoscut pe Peter, 

elevii au confecționat și ei un iepuraș.

Materiale necesare: 

- o șosetă

- orez

- un pahar înalt

- elastice de bani

- o fundiță

- un foarfece

- ață și ac

Mod de lucru:

1. Se va umple șoseta cu orez. 

2. Se va regla cantitatea de umplutură, în

funcție de dimensiunea șosetei. 

3. Se va lega șoseta cu benzi elastice în

două locuri pentru a crea capul și corpul

Iepurașului. 

4. Se va decupa șoseta astfel încât să se 

formeze 2 urechi lungi. 

5. Se va lega la gâtul Iepurașului funda. 

6. Se vor coase

ochișorii și năsucul

Iepurașului. 

7. Se va da un nume

Iepurașului.

Activitatea 2 de joi: Construcții din 

bețe de chibrit- fiecare elev a primit provocarea 

de a realiza un peisaj sau diferite forme cu 

ajutorul bețelor de chibrit.

Activitatea 1 de vineri: Educație 

fizică- traseu aplicativ- se vor aduna câteva 

jucării și se vor stabili 2 puncte de joacă- într-

unul se lasă jucăriile, în celălalt se transportă în 

fugă.

https://www.youtube.com/watch?v=DaQ3UGWj5dY&fbclid=IwAR3J8McXE2SGHgbDh85e-tDy2gMecS5ufSTEfuRn-cqqKq8zi3qG2zgVrTE
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La sfârșitul săptămânii, elevii au fost rugați să răspundă la câteva întrebări.

Elevii, alături de părinții lor, au răspuns provocărilor lansate de către cadrul didactic 

atât cât au putut și au fost foarte fericiți și mulțumiți de munca depusă.

Prof. învățământ primar,

Ioana Andreea Vintilă



Hai la teatru! Hai la joacã!

De la an la an, activitățile pentru

Școala Altfel se pot schimba, iar

profesorii sunt tot timpul în căutare de noi

modalități prin care să surprindă plăcut

elevii.

Anul 2020 ne-a forțat să schimbăm

conceptul despre Școala Altfel, așa că am

pregătit câteva idei inedite pentru

această săptămână la clasa Pregătitoare

Structura primară Cutuș, Școala

Gimnazială Crizbav.

Spectacole de teatru pentru copii

din stagiunea “Hai la teatru! Hai la

joacã!”

Proiectul “Hai la teatru! Hai la

joacã!” constă într-o stagiune de

spectacole pentru copii, pe care BluParty

a pregătit-o cu multă dăruire și

creativitate, pentru cei mici. Spectacolele,

care se joacă la teatrul InDArt, sunt

inspirate din cele mai îndrăgite povești

ale copilăriei și sunt presărate cu

elemente inedite și o mulțime de idei

creative și interactive.

Iată câteva dintre spectacolele la care

elevii clasei pregătitoare au participat

vizionând în cadrul săptămânii Școala

Altfel:

Spectacolul de teatru Pinocchio Super-

Eroul

Pinocchio Super-Eroul este un spectacol

de teatru interactiv și original în care cei

mici vor avea ocazia de a deveni

Supereroi, alături de unul dintre cele mai

îndrăgite personaje pentru copii –

Pinocchio. Împreună cu băiețelul de

lemn, ei vor salva lumea din ghearele

Maleficului Vrăjitor Maki.

Spectacolul conține multe elemente de

umor, culoare și muzică, care îi vor

fascina pe copii și le vor oferi o

experiență inedită.
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Hai la teatru! Hai la joacã!

Spectacolul de teatru Kids Mim 

Show

Kids Mim Show este un

spectacol interactiv pentru copii, ce

conține elemente de mimă. Cei mici vor fi

încântați să fie implicați în poveste și să

interacționeze cu personajele Mimi și

Mim.

Mimi, sora mai mare a lui

Mim, iubește jocurile copilăriei, însă

fratele ei, Mim, este înnebunit după

jocurile electronice. Copiii o vor ajuta pe

Mimi să îi arate lui Mim că magia

jocurilor copilăriei o depășește pe cea a

jocurilor electronice. Un spectacol plin de

umor și veselie, de care se vor bucura atât

cei mici, cât și cei mari.
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Spectacolele de teatru, ca şi

activităţi extracurriculare, le formează

copiilor o extraordinară capacitate de

percepere, înţelegere, observare,

perseverare şi explorare a simţului

abstractizării.

Fie că se rezumă doar la

vizionarea de spectacole la teatru, fie că îi

au ca şi protagonişti pe preşcolari,

scenetele de teatru susţin achiziţionarea

unor noţiuni de socializare, dar mai ales,

ajută preşcolarii și școlarii mici să

conştientizeze propria capacitate de a

acţiona asupra realului.

Prof. învățământ primar,

Ecaterina Munteanu



Autori români îndrăgiți

MIHAI EMINESCU născut

Mihail Eminovici la 15 ianuarie 1850, la

Botoșani, în Moldova, a fost un poet, prozator

și jurnalist român, socotit de cititorii români și

de critica literară postumă drept cea mai

importantă voce poetică din literatura română.

A decedat în 15 iunie 1889, la

București, Regatul României.

Copilăria a petrecut-o la Botoșani și

Ipotești, în casa părintească și prin

împrejurimi, într-o totală libertate de mișcare

și de contact cu oamenii și cu natura, stare

evocată cu adâncă nostalgie în poezia de mai

târziu (Fiind băiet păduri cutreieram sau O,

rămâi).

1866 este anul primelor manifestări

literare ale lui Eminescu. În 12/24 ianuarie

moare profesorul de limba română Aron

Pumnul. Elevii scot o broșură, Lăcrămioarele

învățăceilor gimnaziști (Lăcrimioare... la

mormântul prea-iubitului lor profesoriu), în

care apare și poezia La mormântul lui Aron

Pumnul semnată M. Eminoviciu, privatist. La

25 februarie/9 martie (stil nou) debutează în

revista Familia, din Pesta, a lui Iosif Vulcan,

cu poezia De-aș avea. Iosif Vulcan îl

convinge să-și schimbe numele în Eminescu

și mai târziu adoptat și de alți membri ai

familiei sale. În același an îi mai apar în

„Familia” alte cinci poezii.

În 1867 a intrat ca sufleor și copist

de roluri în trupa lui Iorgu Caragiale, apoi

secretar în formația lui Mihail Pascaly și, la

recomandarea acestuia, sufleor și copist la

Teatrul Național, unde îl cunoaște pe I. L.

Caragiale.

Între 1869 și 1872 este student la

Viena. Urmează ca „auditor extraordinar”

Facultatea de Filozofie și Drept (dar

audiază și cursuri de la alte facultăți).

Activează în rândul societății studențești, se

împrietenește cu Ioan Slavici; o cunoaște, la

Viena, pe Veronica Micle; începe

colaborarea la Convorbiri literare;

debutează ca publicist în ziarul Albina, din

Pesta. Apar primele semne ale „bolii".

Între 1872 și 1874 a fost student

„extraordinar” la Berlin. Junimea i-a

acordat o bursă cu condiția să-și ia

doctoratul în filozofie. A urmat cu

regularitate două semestre, dar nu s-a

prezentat la examene.

În 1875 a pus ordine în bibliotecă

și a propus îmbogățirea ei cu manuscrise și

cărți vechi românești. Tot în acest an a

început traducerea din germană a unei

gramatici paleoslave. L-a introdus pe Ion

Creangă în societatea Junimea. A frecventat

cu regularitate ședințele Junimii. A făcut un

drum la București, unde, prin Maiorescu, s-

a împrietenit cu Mite Kremnitz, Veronica

Micle a rămas, însă, idolul său.

Selecție realizată de

Borzoș Florin, clasa a V-a B, de pe 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
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• Nume complet: Leonard Dorin 

Doroftei

• Data nasteri: 10 Aprilie 1970 (50 ani) 

• Zodia: Berbec

• Locul nașteri: Ploiești, Prahova

• Status marital: căsătorit

BIOGRAFIE:

Este un fost boxer român, campion mondial

WBA la categoria semi-ușoară (61,9

kg) între 5 ianuarie 2002 și 24

octombrie 2003.

Leonard Doroftei a început să practice boxul

la vârsta de 14 ani la clubul Prahova

Ploiești.

Între 1986 și 1988 a cucerit în fiecare an

titlul național la juniori.

Mai târziu a obținut cinci titluri naționale la

seniori în 1992, 1993, 1994, 1996 și

1997.

A câștigat medalii de bronz la Jocurile

Olimpice de la Barcelona în 1992 și la

Atlanta în 1996.

De asemenea, a fost campion mondial în

1995 și campion european în 1996 și

1997. Palmaresul său la amatori este

de 239 de victorii și 15 înfrângeri.

În 1997 Doroftei a devenit boxer

profesionist făcând un contract cu

clubul canadian Interbox.

Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de

campion mondial profesionist la categoria

ușoară a versiunii WBA, învingându-l la

puncte pe argentinianul Raul Horacio

Balbi. Pe 31 mai, la București, Doroftei a

luptat din nou împotriva lui Balbi și de

data aceasta românul s-a impus în mod

clar.

A urmat apoi marele meci dintre Doroftei

și americanul Paul Spadafora, contând

pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la

categoria ușoară. După o luptă dominată

clar de român, cei trei judecători de ring

au dat însă o decizie total greșită, cea de

egalitate. Conform statisticii totalului de

lovituri care și-au atins ținta, Doroftei a

punctat de 344 de ori, în timp ce

Spadafora numai de 259 de ori.

După ce i-a eșuat o afacere în România,

Doroftei își câștigă existența tot din box,

fiind antrenor la o sală importantă, unde

mai antrenează periodic un alt mare

campion român, Lucian Bute.

Astfel, a luat decizia revenirii în Canada,

acolo unde a mai trăit timp de opt ani,

scriind file importante în istoria boxului

profesionist. Din 2019 se află împreună

cu familia în Canada și încearcă să se

readapteze stilului de viață de acolo.

Acum mai are de înfruntat și pandemia de

coronavirus.

Selecție realizată de 

Borzoș Florin, clasa a V-a B

Sportivi celebri

Leornard Doroftei
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Horoscop

❑ Berbec - 21 martie – 20 aprilie

❑ Taur - 21 aprilie – 20 mai

❑ Gemeni –

21 mai – 21 iunie

❑ Rac - 22 iunie – 22 iulie

❑ Leu - 23 iulie – 22 august

❑ Fecioară –

23 august

22 septembrie

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV
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Pentru că ne aflăm în starea de alertă, încă, sursele noastre de informare s-au

diversificat. De data aceasta, horoscopul nostru este nițel diferit, fiind

reprezentat de sfaturi de make-up pentru fiecare semn zodiacal în parte,

imaginiile fiind preluate de pe TikTok



❑ Balanță - 23 septembrie –

22 octombrie

❑ Scorpion – 23 octombrie –

21 noiembrie

❑ Săgetător - 22 noiembrie –

20 decembrie

.

❑ Capricorn - 21 decembrie – 19

ianuarie

❑ Vărsător - 20 ianuarie – 18

februarie

❑ Pești - 19 februarie – 20 martie

Date culese de

Verta Rebeca, clasa a VI-a B
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Și matematica poate fi distractivă...

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV

Vă propunem spre rezolvare următoarea problemă și o filozofie de viață:

46



Și eu pot! ...
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47
Realizat de Colectivul clasei a II-a A, Crizbav

sub atenta îndrumare a doamnei învățătoare Țițeiu Daniela

În lumea poveștilor lui ... 

 
   

    A         

   1          

  2           

 3            

   4          

 5            

 6            

   7          

8             

9             

 10           

   B         
 

1. Capra cu trei ... 

2. Povestea ... 

3. Fata babei și fata ... 

4. Amintiri din ... 

5. Soacra cu trei ... 

6. Dănilă ... 

7. Povestea lui Harap ... 

8. Povestea lui ... Pățitul 

9 ... cu doi bani 

10. Păsări -  ... Lungilă 

 

Învățător Țițeiu Daniela 
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O PRIMĂVARĂ ALTFEL!

Pandemia – bate-o vina!

Marți, pe 10 Martie,

Când citeam o carte,

La TV am auzit,

Școala-n loc s-a cam oprit.

Stai, stai! Că nu e chiar așa...

Nu se termină lumea!

Pandemia a izbucnit,

Noi acasă ne-am  trezit.

Fericire multă-multă a fost

Doar vreo două-trei zile-n 

post.

Apoi, profesorii s-au apucat

Ore online! Au insistat.

Telefoane am căutat multe,

Platforme am instalat cu sute,

Pe kahoots! Și Googledocs de 

frați i-am luat,

Învățând online de atunci până 

absolvenți ne-au chemat!

Teodor Andreea Iudita,

Clasa a VIII-a B
Prof. coord. 

Trîmbițaș Ioana - Anca

Vestitori ai primăverii

Floare mică, ghiocel

Ești frumos și mititel,

Tu vestești în toată țara

Primăvara, primăvara.

Dinspre marea cea albastră

Rândunica ne-a sosit,

Ea aduce primăvara,

Să-i urăm „bine-ai venit!”

Primăvara a sosit,

Câmpiile au înverzit

Fluturașii cei vioi

Se adună doi cu doi

Au făcut perechi de dans

Și-au dansat cu toții vals.

Insectele-au aplaudat

Și albina i-a premiat.

Primăvara a sosit

Și eu sunt cel mai fericit!

Drăgan Andra, clasa a VI-a A

Prof. coord. 

Gheorghe Ana-Maria

Pentru tine, Primăvară!

Pentru tine, primăvară,

Care-aduci belșug în țară

Care vii,

Peste câmpii,

Cu bănuți de păpădii

Și cu cântec de copii!

Primăvară, primăvară,

Bine ai venit în țară,

Cu lalele, viorele,

Ghiocei și albăstrele.

Primăvară, tu ne-aduci

Multe fructe dulci,

Păsări multe și frumoase

Ce se-ntorc la a lor case.

Drăgan Andra, clasa a VI-a A
Prof. coord. Gheorghe Ana-Maria
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Să ne descrețim frunțile!

Cele mai haioase bancuri

49

Învățătorul vrea să stimuleze fantezia

elevilor și de aceea le dă de făcut în

clasă o compunere cu tema "Dacă aș fi

multimilionar...". Toți elevii, în afară

de Ionescu, încep să scrie febril.

Învățătorul îl întreabă:

- Ionescu, de ce nu scrii nimic?

- Aștept să vină secretara, d-le

învățător!

La ora de geografie:

- Ce capitală are Marea Britanie,

întreabă profesorul?

O voce din spatele clasei:

- Dar ați spus să învățăm capitalele de

țări, nu de mări!

La ora de matematică:

- Să presupunem că locuiești la etajul

cinci și că între fiecare două etaje sunt

16 trepte. Câte trepte va trebui să urci

pentru a ajunge la apartamentul tău?

- Pe toate, domnule profesor.

Profesorul întreabă clasa:

- Dacă aveți un dolar și-i mai cereți 

unul tătălui vostru, câți dolari aveți?

Ionescu ridică mana, profesorul îl 

lasă să răspundă, iar acesta zice: 

- Un dolar.

- Nu știi matematică, zice profesorul 

dezamagit...

- Nici dumneavoastră nu îl știți pe 

tata...

La școală: 

- Gigele, ce înseamnă compromisul?

- Doamna învățătoare, dacă mama 

vrea să meargă la mare și tata la 

munte, evident că se merge la 

mare, dar tata poate să își ia 

schiurile cu el.

Culese de Drăgan Miruna Brîndușa, 

clasa a V-a B



Concurs !
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Dragi cititori, vă mulțumim pentru participarea la concursul propus de colectivul redacției noastre.

Câștigătorul acestuia este eleva Drăgan Andra, din clasa a VI-a A. Felicitări! Mai jos găsiți

răspunsurile corecte și complete la întrebări, așa cum le-a oferit eleva câștigătoare.

Răspunsuri chestionar

1. În România Crăciunul se sărbătorește în 25 decembrie.

2. „Christklots” reprezintă obiceiul de a arde o buturugă toată nopatea de Crăciun pentru a te

proteja simbolic de hoți și nenorociri.

3. „Befana” este o vrăjitoare urâtă, dar bună care aduce cadouri copiilor conform tradiției

italiene.

4. „Boxing Day” se sărbătorește astăzi pe 26 decembrie în Marea Britanie, Australia, Canada și

Noua Zeelandă.

5. „Pițărăii” sunt bărbații, copiii sau adolescenții care se adună în noaptea dinaintea Ajunului și

colindă prin sat cu niște prăjini împodobite cu steaguri și clopoței, amintind de obiceiul

dacilor de a mulțumi divinității pentru belșug.

6. Cel mai mare foc de artificii a durat în jur de șase minute.

7. Un fulg de nea cade în mod normal cu o viteză de aproape 5 km pe oră.

8. Munții Perșani se întind pe teritoriul administrativ a trei județe: Brașov, Covasna și Harghita.

9. Revoluția Română din 1989 a fost precedată de niște evenimente protestatare, în Timișoara. În

timpul unei prelegeri ținute de către Nicolae Ceaușescu s-a creat o diversiune, iar oamenii au

început să se agite și să strige sloganuri anticomuniste. Haosul din București se extinde în

întreaga țară, au loc manifestări violente între protestatari și forțele de ordine. La 22

decembrie șoții Ceaușescu încearcă să fugă, dar sunt prinși și împușcați pe data de 25

decembrie. Astfel, regimul dictatorial comunist a luat sfârșit.

10. Arhanghelul Gavril este cel care a vestit nașterea lui Dumnezeu.

Pentru următorul

concurs, vă propunem

problema din imaginea

alăturată, care se

găsește și pe Facebook!

Vă așteptăm

rezolvările complete, la

adresa redacției, în

atenția redactorului șef

prof. Trîmbițaș Ioana –

Anca, până în data de

01.11.2020.

Premii valoroase!

Vă mulțumim!
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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 – Petre Ispirescu

- Sportivi celebri – Simona Halep

- 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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