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„Răsună blând spre seară,
Al clopotelor cânt,
Căci vine, vine iar
Hristos pe acest pământ.”

Şcoala „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”
SIGHETUL MARMAŢIEI, MARAMUREŞ

Parcă şi acum văd cu ochii minţii cum acel micuţ elev aştepta nerăbdător să-şi vadă pentru
prima oară învăţătoarea. Deodată, liniştea se aşternu ca prin farmec în clasă, atunci când uşa se
deschise. Printre noi trecea doamna învăţătoare, zâmbind cu blândeţe şi umplându-ne sufletele cu
albastrul privirilor ei.
În scurt timp am devenit cu toţii ca şi copiii ei. Şi ca o mamă, atunci când greşeam, faţa ei i se
întuneca şi nu era nevoie de cuvinte grele, dar când lucrurile mergeau bine, lumina din ochii ei ne
bucura sufletele şi tot fără cuvinte ne dădea aripi să mergem mai departe, să fim mai buni pentru a
avea tot timpul bucuria chipului ei strălucitor.
Acum când alţi mici învăţăcei ne-au luat locul, privesc cu drag în urmă, şi-mi dau seama că nu voi uita niciodată
farmecul anilor petrecuţi cu ea şi nu voi putea niciodată să îi mulţumesc îndeajuns pentru toate câte ştiu.
Vălean Filip, clasa a V-a A

Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun … de la bunici adunate
Ignatul

Colindul

Pe 20 decembrie în calendarul ortodox se sărbătoreşte
ziua Sfântului Ignat. În această zi datina rânduieşte să fie tăiat
porcul de Crăciun. Ţăranii cred că un porc neînjunghiat în această
zi nu se mai îngraşă pentru că îşi visează cuţitul. În mod evident, şi
acest obicei păstrează elemente de ritual păgân (în Egiptul Antic şi
în Grecia Antică porcul era sacrificat în cinstea unor zeităţi).

Una dintre datinile cele mai răspândite la noi este
colindatul, un ritual compus din texte ceremoniale, dansuri şi
gesturi. Acesta deschide ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor. Având
originea în latinescul ,,calendae’’, colindul anunţă întregii
comunităţi taina Naşterii Domnului.
Colindatul se desfăşoară în seara şi în noaptea de
Crăciun. Colindătorii sunt copii, tineri şi oameni în toată firea,
organizaţi în grupuri care au câte un conducător şi care merg de la
casă la casă pentru a cânta colinde, acestea având un conţinut
religios. Gazda îi răsplăteşte cu mere, nuci şi colaci.
Chiar dacă tradiţiile româneşti au fost oarecum îngrădite
de noile reguli sociale, economice sau politice, un lucru este
sigur: sărbătorile de iarnă trebuie să ne umple sufletul de bucurie,
linişte şi pace, indiferent în ce colţ de lume ne-am afla.
Crăciun fericit!

Steaua
În prima zi de Crăciun, cete de copii merg cu "Steaua",
cântecele de stea constituind un repertoriu tipic creştin. Acest
obicei evoca momentul în care, la naşterea lui Iisus, pe cer a apărut
steaua călăuzitoare a magilor. Ceata de copii duce o stea, luminată
din spate cu o lumânare şi care are în centru o reproducere a scenei
Naşterii Domnului.

Prof. înv. primar Ioana Botizan

Masa de Crăciun la ucraineni

Din copilăria bunicilor

În seara de Ajun se pregăteşte masa cu douăsprezece feluri
de mâncare de post, același număr cu apostolii lui Hristos. Pe
Acum câteva zile, când am rugat-o pe bunica să-mi
înserate, copiii pornesc cu colindul din casă în casă pentru a vesti
povestească ceva despre sărbătorile copilăriei ei, ea mi-a arătat o
nașterea Domnului. Nu doar copiii vestesc această seară sfânta, ci
fotografie de la serbarea de Moş Crăciun şi a fost foarte încântată
şi Viflaimul.
Înainte de cina din Ajun, un membru al familiei merge in
jurul casei cu tămâie pentru a înlătura duhurile rele. Sub faţa de
masă se pun câteva fire de fân care simbolizează Nașterea lui Iisus
Hristos în iesle. Toata familia se aşează în jurul mesei pentru a rosti
rugăciunea, iar capul familiei binecuvântează masa. Pe masă se află
o lumânare care se aprinde înainte de rugăciune. Lumânarea
simbolizează lumina din sufletele oamenilor.
Pe masă sunt puse următoarele feluri de mâncare: grâu
fiert, prune uscate fierte, ciuperci cu sos, sarmale cu ciuperci,
colţunaşi cu varza, colţunaşi cu magiun, pâine de casă de post,
peşte, vinete de post, vin, colivă, biluţe din aluat de pâine de casă
însiropate şi date prin nucă.
În tot acest timp, copiii așteaptă venirea Moşului gândinduse dacă au fost destul de cuminţi pentru a primi cadouri.

Hrenyuk Vanesa,
clasa a VIII-a A

2

să-mi povestească ce s-a întâmplat în acea zi. Era o zi friguroasă.
Copiii din sat au participat la serbare, unde trebuia să
interpreteze nişte scenete. La serbare participau doar copiii
cuminţi şi talentaţi, printre care se număra şi bunica mea. Rolul
ei era cel de bucătăreasă. Bunica mi-a spus că a fost un moment
special pentru ea şi că nu a putut uita niciodată acele momente în
care toţi spectatorii şi-au aţintit privirea spre ea, dar a reuşit să fie
ea însăşi şi când a fost aplaudată de toată lumea a ştiut că Moşul
a făcut o magie şi a ajutat-o.

Sunt mândră de bunica mea!
Manole Iulia, clasa a VI-a A

Viaţă de elevă în paşi de dans
1. De cât timp practici acest sport?
Miruna Cîrlan: Am îmbrăţişat această frumoasă artă acum patru ani la începutul clasei a V-a.
2. Ce te-a determinat să dansezi?
M.C.: Dansul m-a atras încă de mică, iar mama m-a sus ţinut atât moral cât şi financiar şi acum îmi trăiesc
visul.
3. În ce țări te-a purtat dansul?
M.C.: În Ungaria şi Rusia (în Moscova la Campionatul Mondial de Formaţii, secţiunea latino) deocamdată…
4. Ce stil de dans iți place?
M.C.: Nu pot spune că am un stil preferat… Dar dacă ar fi să aleg acum să dansez una dintre cele două aş
alege probabil standard.
5. Care este cel mai important premiu luat până acum?
M.C.: Foarte importante au fost cele două titluri naţionale la formaţii, secţiunea latino în 2010 şi 2011.
Speram că vom câştiga şi anul viitor.
6. Ș tiu că împreună cu partenerul tău Tatai Mark de la Lic. Leöwey Klára ați luat o sumedenie de premii la
individuale. Care sunt cele mai recente?
M.C.: Ar fi locul III la Cluj în cadrul concursului Napoca Dance Festival , locul II la Tg. Mureş la Cupa
Dance Art ș i locul I la CUPA CHRIS TEEN’s, desfăşurată în oraşul nostru.
7. Cum te vezi peste 20 de ani?
M.C.: Căsătorită, cu un copil, iar ca job ceva în domeniul IT sau profesoară de dans.
8. Cum reușești să te împarți între dans și școală?
M.C.: La început mi-a fost mai greu să mă acomodez, dar cu timpul m-am obiș nuit…
9. Ce le urezi cititorilor noștri cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun?
M.C.: Le doresc un Crăciun magic, plin de bucurii ș i dragoste, iar Moşul să le fie cât mai bogat. P.S. Să
creadă şi să îşi urmeze visele pentru că… ORICE ESTE POSIBIL !!!
Daiana Tifenbacher, clasa a VIII - a A

Un elev de nota zece
1. Salut, Ionuţ! Ştim cu
toţii că eşti foarte bun la învăţătură
ș i că ai numeroase performanţe
şcolare. Ne poţi spune unele dintre
acestea?
Orza Ionuţ: Salut! Şcoala înseamnă
mult pentru mine, înseamnă viitor, aşa
că m-am hotărât să fac performanţă.
Cel mai important premiu a fost locul I
la concursul Evaluare în educaţie – C.
Năstăsescu”, matematică, la etapa
naţională şi premiul al II - lea la
Eurojunior, pe care le-am obţinut în
clasa
a III-a. O altă realizare a fost premiul
al II-lea la Arhimede în clasa a II-a.
2. Ai vreun hobby ?
O.I. Da, îmi place foarte mult
baschetul şi am obţinut multe
diplome de merit şi o medalie de
argint, alături de echipa mea, EKO
Sighet. O altă pasiune este desenul,
la care merg cu plăcere de peste 3
ani.
3. Cu ce îţi ocupi timpul liber?

oricărui şcolar.

8. Ai ceva să le transmiţi cititorilor
4. Care este meseria pe care ai vrea să acestei reviste ?
o practici când vei fi mare?
O.I : Vreau să le spun să înveţe bine şi să
O.I: Îmi doresc ca atunci când voi ia note mari şi, nu în ultimul rând,
creşte să fiu
inginer în domeniul sărbători fericite!
construcţiilor de maşini.
5. Cum arată o zi din viaţa ta?

Vălean Simina, clasa a VIII – a A

O.I : Fiecare zi din viaţa mea e altfel…
dar, în general, după ce termin cursurile
îmi desfăşor activităţile extra-şcolare,
precum sportul, arta sau consultaţii la
diferite materii de bază, după care mă
relaxez şi mă pregătesc pentru a doua zi.
6. Care ar fi trei cuvinte care te-ar
descrie cel mai bine?
O.I: Consider că sunt perfecţionist,
prietenos şi responsabil. Perfecţionist
pentru că îmi place ca totul să îmi iasă
bine şi fac tot ce pot pentru asta,
prietenos pentru că mă înţeleg bine cu
colegii şi nu numai, şi responsabil pentru
că nu las niciodată nimic nefăcut.

7. Care este modelul tău în viaţă?
O.I: Îmi place să-mi trăiesc copilăria,
aşa că după părerea mea, joaca cu O.I : Persoana care m-a îndrumat mereu
titirezul şi uitatul la televizor, precum şi când am avut nevoie este tata, de aceea eu
computerul, sunt nelipsite din viaţa îl consider modelul meu.
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Şcoala, unica mea pasiune
Care sunt pasiunile tale?
Ana - Maria Arba: Şcoala este foarte importantă pentru mine şi, totodată, unica
mea pasiune. Iar materiile mele preferate sunt româna, matematica şi chimia.
Ştiu că ai participat la mai multe concursuri școlare. Ce premii ai câştigat la
acestea?
A. A.: La concursurile de limba română am obţinut 2 medalii - locul I şi II, la
matematică 2 medalii- locul III, la chimie premiul I la concursul „Raluca Ripan”, la
fizică, în clasa a VI-a şi a VII-a, am câştigat premiul III la concursul „Ştiinţe pentru
juniori” şi am primit menţiune la faza naţională a Olimpiadei de biologie.
Cum te pregătești pentru examenele finale şi ce vei face după ce se vor termina?
A.: Îmi doresc să am rezultate foarte bune la examene, de aceea învăţ din greu
încă de pe acum. Bineînţeles că după ce voi scăpa de chinul şi stresul examenelor voi fi
mai relaxată, iar bucuria va fi şi mai mare dacă voi avea rezultate bune. O parte din
timpul vacanţei de vară îl voi petrece distrându-mă cu prietenii şi familia, iar restul
timpului îl voi petrece învăţând pentru clasa a IX-a, deoarece ştiu că va fi mai greu decât
până acum ș i nu vreau să mă ia pe nepregătite.
La ce liceu vrei să mergi și la ce profil?
A. A.: Îmi doresc să merg la Colegiul Naţional Dragoş Vodă la profilul Biologie-chimie.
Ce meserie ţi-ar plăcea să ai și de ce?
A: A. Mi-ar plăcea să devin doctoriţă deoarece îmi place mult biologia şi vreau să vindec oamenii bolnavi.
Cum îţi vei petrece Crăciunul?
A. A.: Crăciunul îl voi petrece acasă cu familia, deoarece cel mai bine mă simt între ai mei.
Ce-ţi doreşti să-ţi aducă Moş Crăciun?
A. A.: Nu-mi doresc neapărat cadouri, dar dacă primesc ceva chiar nu mă supăr. Ceea ce îmi doresc cu adevărat este
sănătate, fericire şi bine în familie.
Ce le urezi cititorilor noştri ?
A. A.: Le urez tuturor să aibă un Crăciun fericit şi să primească tot ceea ce îşi doresc!
Miruna Cîrlan, clasa a VIII - a A

Născut cu mingea la picior
1). Salut, Răzvan! Am auzit că iți
place fotbalul foarte mult. Ce
premii ai obținut în acest sport?
Da, aşa este. Am obţinut
premii de care sunt mândru, cum ar
fi diploma şi medalia pentru cel mai
bun jucător, 2 medalii de argint şi 2
de aur. Am participat şi la finala pe
ţară de la Râmnicu Vâlcea la care
am luat locul 7.

Da, mă străduiesc să învăţ,
lucru care nu este în zadar şi îmi
place şcoala pentru că e un loc în
care vin cu drag.

rândul său a fost fotbalist. De fiecare
dată când poate, vine şi mă susţine la
meciuri.
8). Cu ce echipă ţii? De ce?

Echipa mea de suflet este C.S.
5). Dorești să faci carieră din acest
PLIMOB, deoarece este clubul la
sport?
care îmi desfăşor activitatea
Îmi doresc mult să continuu pe sportivă.
acest drum şi sper că peste 10 ani să
mă vedeţi înscriind golul salvator al 9). Mai ai vreo pasiune în afară de
2). Cum te simţi când eşti pe teren? echipei mele.
fotbal?
Înaintea meciului am emoţii,
dar imediat ce aud publicul si
fluierul arbitrului, emoţiile se
spulberă şi dau tot ce am mai bun
din mine.
3). De cât timp practici acest
sport?
Acest sport mă pasionează
doar de un an, dar a fost un an pe
care nu îl voi uita niciodată .
4). Reușeşti să ai rezultate şi la
şcoala?

6). Cât la sută este muncă şi cât la
sută este talent?

În afară de fotbal îmi place să
desenez şi sunt pasionat de jocurile
pe calculator.

Consider că orice sport
necesită 80% muncă şi 20% talent,
chiar şi fotbalul, dar pe lângă muncă
şi talent e nevoie de dedicare şi
sacrificii .
7). Cine te-a îndrumat spre acest
sport?
Cel care m-a îndrumat spre
acest sport este tatăl meu,care la
Şuştic Ionuţ, clasa a VIII – a A
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Crăciun în Maramureş
Maramureşenii
întâmpină
sărbătoarea Naşterii lui Iisus în primul
rând prin post: postul de bucate şi
postul de păcate. Se zice că numai aşa,
Crăciunul are să vină voios. Până şi
casa posteşte, pentru ca mai târziu să
redevină mândră, în cinstea sărbătorii.
În Săptămâna Crăciunului, femeile
îmbracă odăile cu cele mai frumoase
ţesături lucrate de mâna lor. Apoi cu două zile înainte de marea
sărbătoare, începe pregătirea mâncărurilor: pâinea, colacii, cocuţii,
ciorbele, cârnaţii, friptura de porc şi mai ales sarmalele.
În Ajun de Crăciun, pomul este gătat, iar mesele încărcate.
Sub faţa de masă, într-un colţ, se pun două coji de pâine, tărâţe,
boabe de grâu şi porumb, peste care se aşterne un braţ de fân. Faţa
de masă se va aşeza la loc, iar deasupra acestora va sta ―stolnicul‖, o
pâine mare, de forma rotundă, care "se împistreste", adică se
împodobeste cu semne făcute din aluat. Stolnicul (numit şi ―pâinea
anului‖) va rămâne acolo nemişcat până în dimineaţa zilei de Anul
Nou, când va servi ritualurilor magice puse în practică de fetele
nemăritate.
În seara de Crăciun, după Sfânta Slujbă, moroşenii mănâncă
din Cina Crăciunului. Odată cu lăsarea întunericului, începe
colindatul cetelor de copii. Apoi va veni rândul celor mari să ia
uliţele la rând. Ajunşi la ―fereştile‖ caselor, colindătorii îi întreabă
pe gospodari : ―Slobod îi a colinda?‖ ―Slobod‖, le răspunde gazda,

pentru că altfel şi-ar alunga norocul de la casă. Apoi încep
colindele, care vestesc, cu ―flori dalbe‖ şi ―leru-i ler‖, bucuria
sărbătorii. "Haidaţi în casă", le va spune gazda, la terminarea urării.
Iar în casă, colindătorii sunt dăruiţi pentru ―corindele‖ zise. Tot în
sara de Crăciun, se umblă cu Steaua, Irozii şi Viflaimul. Este
momentul în care măştile populare îşi primesc rolul cuvenit.
Obiceiurile vor continua şi în zilele următoare şi vor ţine până la
Bobotează: obiceiuri de belşug, de aflare a ursitului, de tălmăcire a
semnelor vremii, toate unice în felul lor, toate încărcate cu
semnificaţii vechi de când lumea. Însă din toate sărbătorile dintre
ani, ―sara‖ Crăciunului rămâne cea mai frumoasă. Nimeni nu este
singur sau trist. Lumina nu se stinge toată noaptea, iar porţile se lasă
deschise pentru a vă primi pe voi, cei care doriţi să aveţi parte de un
Crăciun adevărat.

Dă-mi colacu, de mi-i da,
Că mi-i frig afară-a sta
Şi mi-i spartă optinca
Şi-mi îngheaţă şi năsucu,
Şi m-aşteaptă şi tătucu
Că de-asară-s tăt p-afară
Cu străcioara susoară.
Ţifrac Carmen, clasa a VI –a A
Şiman-Ardelean Iasmina, clasa a IV - A

De la bunici adunate...
Interviu cu bunica mea
- Mai întâi spune-mi care este numele tău ?
- Mă numesc Alexa Ileana.
- Unde te-ai născut ?
- La graniţa judeţului Bistriţa Năsăud cu judeţul Cluj Napoca, într-un sătuc numit Jimbor.
- Spune-mi, bunico, cum era pe vremea ta de Crăciun ?
- Era iarnă cu zăpadă mare, iar noi, copiii, ne adunam în grupuri pentru a merge la colindat. Colindam tot satul
şi primeam mere, nuci şi prăjituri. Era tare frig, dar de abia aveam haine groase…şi cu încălţămintea stăteam
destul de rău, că nu se găsea şi aşteptam să vină fraţii noștri de la colindat, pentru a le lua cizmele şi a merge şi
noi.
- Mulţumesc, bunico, pentru tot ce mi-ai împărtăşit. Îţi doresc un Crăciun fericit şi liniştit !
ORGA COSMIN, clasa a III-a C

TRADIŢII ŞI OBICEIURI ÎN MARAMUREŞ
Crăciunul continuă să fie în Maramureş o sărbătoare la care tradiţiile şi obiceiurile se păstrează cu sfinţenie, acestea
putând fi văzute cel mai bine la sate şi în marile oraşe însă, în Ajunul Crăciunului se pot vedea însă grupuri de colindători, tineri
şi bătrâni, care merg să vestească pe la prieteni Naşterea Domnului. Crăciunul nu înseamnă doar cele trei zile, numite „ale
Crăciunului sătul‖. Maramureşul este încă un loc în care se pot auzi glasurile copiilor şi tinerilor, dar şi ale celor bătrâni care
vestesc Naşterea Domnului Iisus, dar întâi de toate întreabă: ―Slobodu-i a colinda?
Steaua şi Capra, distracţia coconilor
În Ajunul Crăciunului, în satele din Maramureş primii care pleacă la colindat sunt copiii. Cu trăistuţele în gât, aceştia
merg pe la case ca să anunţe marele eveniment care se va produce, iar în schimbul colindei lor se obişnuişte să se ofere colăcuţi,
nuci, mere, iar acum, din ce în ce mai des, se dau bani. Se umbla cu Steaua sau cu Capra, al cărei joc, la origine, a fost un
ceremonial grav. Copiii îşi confecţionează din timp obiectele necesare, improvizând cu ce găsesc prin sertarele mamelor, mai
ales că ‖steaua‖ cu care se merge la colindat trebuie să fie neapărat strălucitoare, iar ‖capra‖, cât mai înzorzonată şi gălăgioasă.
Masa de Crăciun, momentul magic al sărbătorii
Cel mai important este ca de Crăciun casa să fie curată şi împodobită de sărbătoare, iar masa să fie plină, pentru ca
adunarea membrilor familiei în jurul mesei şi al bradului este elementul cel mai bine conservat. De altfel, chiar există, credinţă
ca în noaptea de Crăciun nu e voie să se stingă focul în soba, astfel încât bărbatul casei obişnuia să pună pe foc o buturugă
mare. Cât priveşte ospăţul, acesta se face pentru asigurarea bunăstării, dar este şi o formă de sacrificiu: al porcului pentru
prepararea cârnaţilor şi a caltaboşului, precum şi al bobului de grâu pentru a face pâinea.
Chirai Andreea, clasa a VII – a A
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Asta-i sara de Crăciun
Asta-i seara de Crăciun
Şi Maria-i tot pe drum
Cum umbla din casă-n casă
Ca pe Fiul Său Să-L nască
Maria merse pe drum
Se-ntâlni cu-n Moş Crăciun
Bună seara, Moş Crăciun,
Zise Maria acum.

Florile dalbe de măr

Franco Mark, clasa a VI-a

Coborât-o, Coborât!
Coborât-o, coborât
În sara de Crăciun
Domnu' Iisus pă pământ,
Sara de Crăciun frumos.
Să vadă la fiecare
Care ce credinţă are.
Dumnezău o văzut bine
Că credinţă n-are nime'.
Nu-i la mic şi nu-i la mare,
Nu-i la-ntreaga adunare.
Vai, fraţilor, vai de voi,
De voi trimite-un război,
Atunci vi-ţi aduce-aminte
Că şi-n ceri este-un părinte.
Un părinte răbdător,
V-o dat sfinte sărbători,
Un părinte sfânt şi bun
Că v-o dat sfântu' Crăciun.

Florile dalbe de măr (refren)
Daţi cu toţii să fim toţi,
Să sărim într-o grădină,
Acolo este o fântână,
Şi un strat de busuioc.
Busuiocul ciuta-l-om,
Şi-n fântână atige-l-om,
Sus în cer că stropi-l-om,
Sus la steaua cea mai mare,
Că-mpistreşte, popistreşte,
Mâneci albe frate-său,
Guleraş tătâne-său.
Cine ascultă colinda,
Dumnezău Sfântu-l trăia.
Noi nu colindăm minciuni,
Să ne daţi nuci şi aluni.
Să ne daţi măsuri cu cana,
Până ce ne-om umple poala.
Mihai Rareş, clasa a IV- a A

Bachman Astrid, clasa a V-a B

Te rog dă-mi pătuţul tău
Ca Să-L nasc pe fiul meu.
Patul meu nu ţi-l pot da
Că n-am unde m-aşeza
Du-te-n grajdul vitelor
Şi te-aşază-n ieslea lor
Vitele nu au ce-ţi face
Te-or lăsa să naşti în pace.
Dar Maria nu ştia
Că în grajd şi cai erau
Caii-ncep a tropoti
Durerea i-o mai mari
Fir-aţi voi cai blestemaţi
Oriunde-n lume umblaţi
Fiua-ţi blestemaţi de mine
Şi de Fiul care vine.
Maria s-a supărat
Şi în alt grajd s-a mutat
Dar Maria nu ştia
Ca în grajd şi boi erau
Boii-ncep a rumega
Durerea i-o alina
Fir-aţi voi boi altoiţi
Şi de oameni mult iubiţi
Fir-aţi altoiţi de mine
Şi de Fiul care vine
De mine de Fiul meu
Şï de bunul Dumnezeu
Chirai Anamaria, clasa a V-a B

Branic Vlad, clasa a VI-a

Dunca Denisa, clasa a VI-a A
Ardelean Mihaela, clasa a VI-a B
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La Plidvice
Iarna
A sosit iarna cu rochia ei plină
de fulgi sclipitori şi a adus ceva pentru
toate fiinţele. În geam a pus flori albe,
iar pe pământ vată de zahăr, care este ca
o plapumă mare pentru plantele
adormite.
Copacii primesc straie albe, ţărăneşti, dar
fără opinci.Copiii primesc cadouri de la

Moşul cel darnic, dar şi de la iarnă:
zăpadă, gheaţă şi derdeluş.
Pe afară se văd oameni albi cu
corpul din trei bulgări mari, nişte nasturi
din seminţe, dinţii din cărbune, ca şi
ochii, un nas mare şi portocaliu dintr-un
morcov şi o oală roşie ca pălărie. Sunt
oameni de zăpadă !
Săniuţele duc în spate, pe
derdeluş, copii bucuroşi că a sosit iarna.
Pe gheaţă patinele purtate de băieţi şi
fete alunecă precum fulgerul. Unii dintre
ei s-au plictisit de aceste lucruri şi se bat
cu bulgări de vată albă.
Totul e minunat ! Toţi sunt
bucuroşi că a venit iarna !
Orza Ionuţ, clasa a IV-a A

Anul acesta am fost la mare în
Croaţia. Am vizitat şi Parcul Naţional
Plidvice. Este un parc neştirbit de mâna
omului, în care animalele şi plantele
trăiesc într-o armonie perfectă.Acest
parc cu cascade făcute de Mama Natură,
este ca picat din Rai. Am rămas uimită
de frumuseţea lui.
Apele cristaline adăpostesc
numeroase specii de peşti, în general
păstrăvi. Pescarii ar fi în extaz dacă ar
vedea peştii de acolo, dar pescuitul este
interzis. Erau peşti mari şi mici, coloraţi
sau necoloraţi, atât de mulţi, încât dacă
aş fi băgat umbrela în apă, aş fi scos-o
plină cu peşti. Erau şi raţe cu boboci pe
acolo. Bobocii aveau puf galben ca
soarele, iar uneori vedeam numai o
codiţă. Pescuiau. Ciudat...parcă regula
era să nu pescuim acolo...
Cascadele spectaculoase mă
stropeau cu apă cristalină şi rece. Erau
multe lacuri albastre ca topazul.
Într-o parte puteai să înoţi. Şi am
înotat. Erau nişte pietre mari pe care
puteai sta în apa dulce fără să te îneci.
Era magic. M-am plimbat şi cu un
vaporaş. A fost cea mai frumoasă parte a
călătoriei.
Am văzut păduricile verzi ca
malachitul şi cascadele mari pline de
„sclipici’’. Am învăţat o
lecţie
importantă de atunci: nimic nu este mai
frumos decât natura şi că trebuie să
facem să rămână aşa, trebuie să avem
grijă să nu stricăm habitatul animalelor,
dacă vrem să ne mai bucurăm de ele.

Povestea lui Moş Crăciun
Moş Crăciun este bătrân, foarte
bătrân... El s-a născut acum multe sute
de ani, nimeni nu mai ştie când şi unde
anume.
Cu toate acestea, se ştie că ziua
lui de naştere era sărbătorită la solstiţiul
de iarnă, când soarele se face foarte mic,
mic de tot, ca mai apoi să se nască din
nou. Aşa credea lumea mai demult: că
Moş Crăciun moare în fiecare iarnă şi se
naşte iar şi iar. Şi că odată cu el chiar şi
soarele moare şi reînvie, sub forma unui
copilaş. Astfel, în fiecare an, în seara de
Crăciun, Moşul e bătrân tare, iar la
miezul nopţii el moare câteva clipe şi
renaşte prin pruncul Iisus Hristos. În
acelaşi timp, toată lumea reîntinereşte, se
umple de viaţă şi de bogăţie: de aceea
Moş Crăciun aduce daruri cu el. La
început, când nu erau atâtea jucării pe
lume, Moşul aducea dulciuri, mere, nuci,
păpuşele de lut sau de lemn.
Răzvan Ştefănoiu, clasa a IV –a A

Dara Mihăilescu, clasa a IV –a A

IARNA
A sosit iarna! Parcă ieri mă lăsam învăluită de adierea vântului şi fugeam după fluturii care aveau nişte culori
splendide. Dar acum totul s-a schimbat. Soarele nu mai sparge norii cu razele lui puternice, iar totul este acoperit de pătura cea
albă.Totul arată ca într-un basm. Singurele urme de viaţă le reprezintă fumul caselor care se ridica deasupra instalaţiilor care
împodobesc străzile.
Eu, Raluca şi Camelia am ieşit afară să ne mai îmbujorăm puţin. Când am ajuns afară, am auzit râsetele copiilor care
se distrau la derdeluş. Ne-am gândit să mergem şi noi. Pentru a ajunge acolo trebuia să trecem prin pădurea care parcă era
fermecată de o zână care soseşte pe meleagurile noastre cu o sanie din argint şi trasă de nişte reni magici. Copacii erau
acoperiţi cu milioane de cristale strălucitoare de sus până jos, iar stratul de zăpadă creşte în continuare şi este din ce în ce mai
pufos.
După ce ne-am distrat la derdeluş am mai făcut multe lucruri: am făcut oameni de zăpadă şi am mers să patinăm pe
gheaţa cea strălucitoare. La sfârşitul unei zile aşa de lungi, seara, ne-am adunat să împodobim bradul cu beteala cea pufoasă și
strălucitoare şi cu globurile multicolore care îl făceau să arate de-a dreptul minunat.
După o zi atât de minunată, ne-am dus fiecare la casele noastre şi ne-am pierdut în uriașul tărâm al viselor.
Chiş Bianca, clasa a V-a A
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De la copii adunate…
Suntem în Ajunul Crăciunului ….
Afară, este o atmosferă de basm
… ninge atât de frumos, încât nu poţi să
te abţii să nu ieşi afară şi să te joci prin
omătul cel rece şi pufos. Pământul este
acoperit cu un cojoc gros de zăpadă iar
casele stau sub clăbucii albi de fum. Sub
mustaţa-i albă, cerul a-nceput să sufle
gerul. Din zarea mută ninge lin. Norii
plumburii şi grei cern zăpada albă ca
spuma laptelui cu fulgi mari, totul e
amorţit sub oceanul de ninsoare.
Privind jocul fulgilor care se
roteau, un miros de scorţişoară şi vanilie
m-a făcut să-mi amintesc că era Ajunul
Crăciunului, mama pregătea cozonacii,
iar friptura se făcea în cuptor în sosuri
gustoase.
După terminarea mâncărurilor
eram gata să mergem să împodobim
bradul, care veşnic este verde. Toată
familia ne aflam în jurul său, şi am
început să punem beteala aurie, frumos
strălucitoare. Au urmat globuleţele în fel
şi fel de culori, am pus câteva bomboane,
caramele şi ciocolată. Când totul a fost
aproape gata, am montat cu ajutorul
fratelui meu instalaţia cu beculeţe multe.
Bradul era terminat, însă parcă mai
lipsea ceva…Ah! Era să uit … steluţa
din vârful bradului! După terminarea
împodobirii bradului am fost nevoită să
merg la culcare pentru a putea să colind
împreună cu prietenele mele.
Timp de două ore am dormit în
liniştea mută, însă m-a trezit glasul
mamei, care îmi spunea că era vremea să
mergem să vestim Naşterea Domnului.
M-am îmbrăcat repede, deoarece
prietenele mele mă aşteptau fericite, cu
bujori în obraji şi fiecare cu un fular roşu
la fel ca al meu. Am pornit prin jocul
fulgilor de nea încrezătoare şi vesele,
spunând tuturor: Crăciun fericit!

Iarna şi secretele ei

Iarna, acoperită cu o mulţime de
haine de gheaţă, a venit la noi însoţită de
surata sa, Crăiasa Zăpezii. Ambele şi-au
adus mulţi supuşi cu ele să le care alaiul,
să aştearnă paturi argintii peste întreaga
lume şi cine ştie câte alte lucruri.Dar pe
lângă toate cele de mai sus, cele două
surate şi-au adus şi nepreţuitele ajutoare:
Gerul şi Crivăţul.
Unii spun că, Iarna ar ţine Gerul
într-o lume uitată de Dumnezeu şi de
aceea este atât de aprig, dar alţii spun că
el este rău de când există. Despre Crivăţ
umblă zvonul că ar fi trecut prin sute de
lumi şi pe toate le-a lăsat fără pic de
viaţă. Unei singuri lumi nu-i poate veni
de hac: lumea noastră şi asta doar
fiindcă Iarna nu l-a lăsat. A încercat de
multe ori să învingă Iarna şi să fie el
stăpânul, dar în zadar. Se spune că era
odată să o distrugă pe Crăiasa Zăpezii,
dar aceasta a aruncat o vrajă peste el şi
de atunci a devenit slujitorul ei.
Bine, atunci,v-am spus despre
Crivăţ şi Ger, despre supuşii celor
două,dar de un lucru nu v-am zis: despre
celelalte lumi biruite de Iarnă, Crăiasa
Zăpezii, Crivăţ şi Ger.
Se spune că există 100 de lumi,
însă doar una nu a fost cucerită: lumea
noastră. Când era pe cale să o
cucerească, s-a intalnit cu un copil:
- Cine eşti tu? a întrebat-o acesta.
- Sunt cea care vă va arunca în robie:
sunt Iarna! spuse ea cu o voce terifiantă.
- Nu poţi face asta! Eu te voi opri!
- Cum ar putea un copil ca tine să mă
oprească ?
- Singur nu, dar pot cu ajutorul
Primăverii, Verii şi
al Toamnei,
prietenele oamenilor.
Înţelegând că este încolţită, a
poruncit oştirilor de fulgi albi să coboare
peste pământ şi să cearnă ninsoare până
Orza Daniela, clasa a VIII-a A când nimic nu se va mai vedea .Şi-au
pornit roiuri pufoase şi-n scurtă vreme au
pus căciuli albe caselor şi plapumă
groasă câmpurilor .
La ferestrele caselor au înflorit
minunate broderii de gheaţă deranjate
doar de ochi de copii curioşi,ce-l aşteaptă
nerăbdători pe Moş Crăciun.Sfintele
colinde se aud în depărtări şi brăduţii din
munte se mută în case luminate şi sunt
împodobiţi de sărbătoare. Ei sunt farul
ce-l ghidează pe Moşul cel Darnic care
în Noaptea de Vis, pune cadouri sub
Pomul de Crăciun.
E o mare bucurie pentru fiecare,
mic sau mare, cea adusă de îngeri în
Seara colindelor, a Naşterii lui Iisus. E
vremea când fiecare se simte mai bun şi
ascultă chemarea divină.
Fernea Tudor, clasa a IV-a A
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Povestea unui fulg de nea
A fost odată o împăraţie din
înaltul cerului, cu ploaie,vânt şi frig.
Într-o zi putin însorită, dar geroasă, toate
acestea s-au unit şi au dat naştere unui
fulg de nea. Strălucea ca o stea, era rece
ca frigul năprasnic, se topea şi se
transforma în ploaie, dar numai soarele
ştia să-l facă să zâmbească.
După ce a crescut puţin i s-a dat
binecuvantarea de la părinţi şi a pornit la
drum în josul pământului pentru a gasi
un alt fulg cu care se putea juca în
linişte....I s-a spus să nu se încreadă în
nimeni, să se ferească de caldură, să se
ascundă de soarele de după-amiază ca să
nu piară, să se joace doar cu semenii lui
şi atunci când va atinge pământul să se
aşeze lângă fulgul pe care îl va iubi o
viaţă întreagă. Fulgul a promis că va
asculta povaţa părinţilor şi a plecat.În
drumul său s-a întâlnit cu mii de fulgi
care erau foarte trişti.
Acesta, fiind foarte mirat, îi
întrebă:
- Dragii mei frati, de ce sunteţi
atât de trişti într-o zi atât de minunată?
- Suntem trişti pentru că peste
două zile, Crăiasa Primăverii va veni aici
alături de prietenul ei Soarele şi va
încerca să ne distrugă pe toţi pentru ca să
poată domina ea toată natura.
- Aşa ceva este inadmisibil, spuse
fulgul cu o voce autoritară. De ce nu
putem să împodobim noi natura cu albul
nostru strălucitor? Eu zic să ne formăm o
armată şi să ne luptăm cu ea, iar cine va
câştiga va avea voie să stea pe veci aici!
Cine este cu mine?
- Eu!Eu!
- Eu!Eu!Eu!
- Eeeu! se auzea din mulţimea
de fulgi.
Aceştia s-au antrenat zi şi
noapte, iar când au venit Crăiasa şi
Soarele, s-a încins o luptă ca şi în basme,
care a durat cinci zile şi cinci nopţi.
Dar în final, cine credeţi că a
câştigat? Desigur armata fulgilor,
care ,deşi erau micuţi, erau puternici şi
viteji.
Crăiasa Primăverii a observat că
atunci când munceşti în echipă şi ai un
strop de bunăvoinţă în tine, reuşeşti să
treci peste toate greutăţile.
Muj Florin, clasa a V-a A

Fulgii de nea
În viforniţa cea rea
Am văzut un fulg de nea.
Ce singur se prezenta
Şi celorlalţi le spunea :
,,Aşa ne vom arăta,
Fiindcă suntem de zăpadă,
Oamenii or să ne vadă!
Cu căciuliţa de vânt,
Şi fulărel de pământ,
Frunzuliţe – pantaloni,
O să fim ca nişte clovni !
Nu ne trebuie albă bluziţă,
Fiindcă o să avem hainuţă!
Voi ştiţi oare ce vom ţese ?
Un covor pentru crăiese !

De la copii adunate…
Iarna

Din Raiul cel luminos

Iarna

Iarna cea geroasă
A sosit acum
Şi toţi copilaşii
Ne adunăm pe drum.
Toţi cu săniuţe
Băieţi şi fetiţe
Se adună-n zori
Cu roşiatici obrăjori.
Toţi copiii îl aşteaptă
Pe vestitul Moş Crăciun
Să le-aducă bucurii,
Multe, multe jucării.
Pop Ionuţ, clasa a IV-a C

Casa este acoperită
De omătul gros şi fin,
Bucuroşi sunt toţi copiii
Ca-nceput să ningă lin.
Iată c-a venit Crăciunul !
Ziua Domnului Preasfânt,
Şi-o sărbătorim cu toţii
Când e iarnă, colindând.
Şi ne dăm cu săniuţa,
Şi pe gheaţă patinăm,
Şi ne bucurăm cu toţii
Că putem să ne jucăm.
Orza Andreea, clasa a IV-a C

Din Raiul cel luminos
A plecat astăzi Hristos
Înconjurat de îngeraşi
Ca să-şi cate lăcaş
Soare, lună, mii de stele,
Strălucesc mai cu putere
Toate-n lume au săltat
De domnul când au aflat.
Chiş Diana, clasa a III - a B

Ciordaş Alexandra, clasa a II-a C
Omul de zăpadă

Rugă pentru Moş Crăciun

Eu sunt omul de zăpadă
Construit într-o ogradă,
Sunt frumos şi rotunjor
Şi am negri ochişori.

Moşule, eu te-aş ruga,
Ca să-mi dăruieşti ceva.
Nu vreau multe jucării,
Vreau doar două bucurii :
Să stau lângă ai mei părinţi,
Cântând lângă brad colinzi !

Toţi copiii mă iubesc
Iar eu îi înveselesc,
Şi cu nasul îi lovesc
Cu ei să mă împrietenesc.
Când li s-a urât cu mine
Iată primăvara vine,
Mă topesc încetişor
Şi-o să revin. . . anul viitor.
Gherman Ovidiu
Clasa a IV-a C

Lakatos Leonor, clasa a II-a C

Vine noaptea cea geroasă,
Cu greu pe cărare,
Moşul cu sacul în spinare.
Şi din clopoţel, el sună,
Ca la tine să ajungă.
Renii lui trag zi şi noapte
La geamul îngheţat el bate.
Bâg Alin, clasa a II-a C

Un covor moale şi gros
Ieri s-a aşternut pe jos,
Ca s-aducă bucurii
Fericiţilor copii.
Ierima Camelia, clasa a IV-a A

Iată iarna a sosit
La oraş şi sat,
Clopoţei s-au auzit,
E Crăciunul aşteptat.

MoişAlexandru,cls IV-a B

Fulgi încep să cadă,
Casele se îmbracă cu hăinuţa albă.
Ies copii la săniuş
Şi se duc pe derdeluş.

Primul fulg de nea
S-a topit în palma mea.
Apoi alţii jucăuşi
Dansau ca nişte păpuşi.

IARNA

Că, de fapt, noi de Crăciun
Pe Iisus îl preamărim,
El ne face credincioşi
Şi la suflet luminoşi.

Iarna

Iarna a sosit

Fulgii de nea
Hai, vino, fulgule de nea,
Mai repede-n ţara mea
Să-i iei pe fraţii tăi cu tine
Şi ne vom distra foarte bine!
Tu nămeţi vei deveni
Şi din tine alţi copii
Vor face bulgări mii şi mii
Podoabă brazilor vei fi.
Codrea Rafael, clasa a IV-a A

ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI
A sosit peste noapte
Iarna cu fulgii de lapte.
Pe Moş Crăciun
Ea ni-l aduce
Cu alai de cântece.
Un an nou noi aşteptăm,
Cu urări să-ntâmpinăm
Doar de bine vă dorim
În toţi anii care vin.
Prin Isus ne mântuim
Învăţând mai buni să fim.
Nu uitaţi, copii, ce spun
Fiţi mai buni, azi, de Crăciun!

ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN
Copiii-s cuminţi acum,
Căci Moşul vine de pe drum.
Toţi cu drag îl aşteptăm
Şi când vine-i colindăm
O colindă, două, trei
Daruri să primeşti, de vrei.
Iar când Moşul a sosit,
Pământul a-nveselit.
Roman Andreea, clasa a IV-a B

Ulici Denisa, clasa a IV-a B
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Moş Nicolae
De-atâta vreme pe la case duce
Multe bucurii în dar,
Aşteaptă prichindeii să se culce
Şi-n visul lor să ardă-un felinar.

Iarna
A venit iarna mult dorită,
Cu zăpadă împodobită,
Cu alai de clopoţei
Şi sănii trase de reni.
Copacii şi-au schimbat veşmântul,
Zăpada stăpâneşte pământul
Pădurile-s de alb acoperite
Cu ramuri înzăpezite.
Afară fulguieşte,
Omătul tot creşte,
Oglinda apei străluceşte,
Gerul de obraji ne ciupeşte.
Mârza Vanessa, clasa a IV-a A

Moşul
Moşul vine la copii
Dar la cine, vrei să ştii?
La cei mici şi cuminciori,
La elevii silitori.

A pus măicuţa lampa ca să ardă,
E o gutuie luminând încet,
Ca moşul în căsuţa mea să vadă
Cu câtă bucurie îl aştept.

Când afară este ger
Nu te-mbraci în orice fel,
Haine groase şi-un fular,
De vrei să primeşti un dar.

S-aşază moşul obosit pe prispă
Şi-n sacul gol se uită a mirare,
Din toată sărăcia ce există
A dăruit puţin la fiecare.
C-a fost o haină sau o jucărie,
C-a fost o carte sau a fost un ban,
Pe toate le numesc ,, copilărie ‖,
Şi-o port cu mine ca pe-un talisman.

Moşul este bun cu tine,
Dar să ştii, dacă eşti rău,
Primeşti o vărguţă mare
Şi nimic din sacul său.
Roman Andreea, clasa a IV-a B

Orza Daniela, clasa a VIII-a A

Crăciunul

Anul Nou

-sărbătorim Nașterea Domnului
-celebrat pe 24 decembrie
-mâncăruri specifice:cârnați, tobă, sarmale, cozonac
URĂRI: Crăciun Fericit!
Sărbători Fericite!
TRADIŢII: - mersul cu ursul
- mersul cu steaua
- împodobirea bradului: obicei
care îşi trage originile de la popoarele
germanice.
- face parte din cele douăsprezece sărbători
domneşti ale Bisericii Bizantine.
- Moş Crăciun : - este versiunea nouă a Sf.
Nicolae.
- el împarte cadouri tuturor
copiilor în noaptea de Crăciun
- cea mai mare sărbătoare a bucuriei.
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-sărbătorim cumpăna dintre ani
-celebrat intre 31 decembrie-1 ianuarie.
-se servește: pește, ciorbă de burtă, struguri, șampanie.

-sunt sărbă- URĂRI: La mulţi ani!
tori ale
An nou fericit!
iernii
TRADIŢII: - se merge cu capra şi pluguşorul.
-se colindă
- în prima zi din an nu se iese din casă
-se pregătesc
până ce o persoană brunetă nu intră în casa
bucate alese.
respectivă (potrivit tradiţiei, persoanele brunete
-prilej de bucurie aduc noroc )
în familie;spiritul
-persoanele blonde şi roşcate aduc
acestor sărbători
ghinion.
sădeşte în sufletul
-această persoană trebuie să fie
oamenilor
obligatoriu un bărbat.
dorinţa de a
dărui !!!

Thanksgiving Day is a holiday celebrated primarily in the United States and Canada. Thanksgiving is
celebrated each year on the second Monday of October in Canada and on the fourth Thursday of November in the United
States. In Canada, Thanksgiving falls on the same day as Columbus Day in the United States. Because of the longstanding
traditions of the holiday, the celebration often extends to the weekend that falls closest to the day it is celebrated.
Thanksgiving in North America had originated from a mix of European and Native traditions. Typically in Europe,
festivals were held before and after the harvest cycles to give thanks for a good harvest, and to rejoice together after much
hard work with the rest of the community. At the time, Native Americans had also celebrated the end of a harvest
season. When Europeans first arrived to the Americas, they brought with them their own harvest festival traditions from
Europe, celebrating their safe voyage, peace and good harvest. ] Though the origins of the holiday in both Canada and
the United States are similar, Americans do not typically celebrate the contributions made in Newfoundland, while
Canadians do not celebrate the contributions made in Plymouth, Massachusetts.
Thanksgiving Friends
Thanksgiving is a time
For reviewing what we treasure,
The people we hold dear,
Who give us so much pleasure.
Without you as my friend,
Life would be a bore;
Having you in my life
Is what I’m thankful for.
Villand Melissa, clasa a VI-a A

Figure skating

is an Olympic
sport in which individuals, pairs, or groups
perform spins, jumps, footwork and other
intricate and challenging moves on ice
skates. Figure skaters compete at various
levels from beginner up to the Olympic level (senior), and at
local, national, and international competitions. The International
Skating Union (ISU) regulates international figure skating
judging and competitions. Figure skating is an official event in
the Winter Olympic Games. In languages other than English and
Russian, figure skating is usually referred to by a name that
translates as "artistic skating".
Ţifrac Carmen, Villand Melissa, clasa a VI-a A

Cometele sunt probabil cele
mai interesante corpuri ale Sistemului
Solar. Acestea își schimbă în scurt timp aspectul, dimensiunea și alte caracteristici fizice
importante. Majoritatea cometelor stau majoritatea timpului în Norul lui Oort, zonă
aflată la periferia Sistemului Solar. De acolo cometele își încep drumul spre Soare. Pe
drum cometele se dezgheață, gazele formate compun coama și coada, iar cometa ajunge
să aibă strălucire proprie. Cometa ajunge la activitate maximă când se găsește la
periheliu – punctul cel mai apropiat de Soare. Aici cometa ajunge la strălucirea maximă,
are cea mai lungă coadă și devine un obiect interesant pentru astronomi.
Cometele trec la periheliu destul de aproape de Soare, multe în interiorul orbitei
lui Mercur. Unele comete însă, trec extrem de aproape de steaua centrală a Sistemului
Solar și sfârșesc prin a fi „aspirate‖ sau arse de către Soare. Aceste comete fac parte din
grupul Kreutz şi au de obicei dimensiune mică. Un caz cu totul special a avut loc pe 15-16 decembrie 2011, când cometa
Lovejoy (C/2011 W3) a trecut la doar 140.000 km deasupra suprafeţei solare şi toată lumea se aştepta ca această cometă să nu
supravieţuiască. Lovejoy a reuşit să treacă cu bine prin „iadul‖ de aproape 6000°C şi forţe gravitaţionale foarte mari. Şi-a
pierdut însă coada, dar nu pentru mult timp, pentru că la câteva ore după trecere, cometa Lovejoy a început să îşi dezvolte o
nouă coadă dublă. După spectaculoasa trecere observată de telescoapele solare spaţiale, cometa a început să fie văzută şi de pe
Pământ din emisfera sudică.
Prof. Sorin Hotea

Un eveniment mai puţin obişnuit
Sâmbătă, 17 decembrie 2011, la ora 14.21 a avut loc în oraşul nostru un eveniment mai
puţin obişnuit: un cutremur de pământ. Astfel de evenimente sunt destul de rare în Maramureş,
ultimul cutremur resimţit în zonă fiind pe 23 noiembrie 2006. Acel cutremur a avut epicentrul la
graniţa Ucrainei cu Slovacia şi magnitudinea de 5.5 pe scara Richter. Cutremurul din 17
decembrie 2011 avut magnitudinea de 3.1 şi s-a produs chiar în zona Sighetului, epicentrul fiind
situat sub dealurile dintre Vadu Izei şi zona Dobăieş, la o adâncime de doar 3 km. Adâncimea
foarte mică a epicentrului a făcut ca acest cutremur să fie simţit destul de puternic în zonă, chiar
dacă magnitudinea acestuia a fost una mică. Mai mult, cutremurul a fost şi „auzit” ca o explozie
sau o bubuitură.
Chiar dacă nu suntem obişnuiţi ca în zona noastră să aibă loc cutremure de pământ, se ştie că în depresiunea
Maramureşului este o zonă activă seismic de-a lungul Tisei de la Vest la Est până la Sighet şi de acolo înspre Ocna-Şugatag,
Strâmtura şi Coştiui. Se ştie că în Sighet au mai avut loc cutremure, cel din 1844 zguduind bine oraşul şi cauzând pagube
bisericii reformate.
Prof. Sorin Hotea
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Bradul se regăseşte în numeroase tradiţii, nu numai de Crăciun. Fiind un pom mereu verde, oamenii l-au asociat cu viaţa, trăinicia, siguranţa,
prietenia şi l-au inclus în toate evenimentele importante ale vieţii. La naştere, se obişnuia ca fiecărui copil să i se dăruiască un brad, în natură,
care îi devenea frate şi pe care trebuia să îl îngrijească până la moarte.
Ştiaţi că….
- Bradul face parte din sărbătorile de iarnă încă înainte de naşterea lui Iisus, când era împodobit în timpul Săturnaliilor ?
- Primul brad a fost împodobit în 1510 la Riga, iar prima menţiune scrisă apare în Germania anilor 1530 ?
De asemenea, se spune că Martin Luther este primul om care a avut în casă un brad împodobit ?
- În lumea creştină, Crăciunul a fost sărbătorit pentru prima oară la Roma în anii 330 ?
- Strămoșul instalaţiei electrice de brad este lumânarea aprinsă care a împodobit pentru prima oară bradul în secolul XVII ?
- În Spania, mai există o variantă a pomului de Crăciun. Un pom natural în care sunt puse diferite cadouri şi dulciuri, iar copiii trebuie să arunce
cu pietricele pentru a le determina să cadă ?
- În Europa, Australia şi SUA nu sunt diferenţe foarte mari de obiceiuri, mai mult între mâncărurile tradiţionale ?
- Un acru de brazi produce în fiecare zi oxigen pentru 18 oameni ?

Chirai Andreea, clasa a VII –a A

Miracolul nu s-a ivit din vreo bătălie plină de faimă sau din descoperirea vreunor bogății fabuloase.
El nu a însemnat nici amintirea vrunui eveniment gata să pună în cumpănă soarta pământului. Miracolul a apărut în cea
mai umană dintre înfățișări: nașterea unui prunc.
Într-un anotimp vitreg, iarna, într-un loc foarte modest, un staul, a venit pe o lume Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii.
Tocmai EL, căruia toate păreau să-I stea împotrivă: sărăcia, frigul şi suferințele a dat omenirii. Speranța de Mântuire și
Înviere.
De Crăciun s-a născut Cel cu chip luminos, Domnul nostru pe care Îl vedem în brațele Mamei sale, Fecioara Maria,
care a triumfat, dându-i viață Fiului său. Venirea pe lume a Mântuitorului reprezintă un îndemn la modestie și la iubire.

Clasa a II –a A
Înv. Oanţă Ileana
Prăjituri de Crăciun
Ingrediente: 1 kg făină
4 ouă
300 g unt
100 ml lapte
250 g zahăr
1 vârf cuţit sare
100 g migdale sau nuci măcinate
Decor:100 g frişcă, bombonele colorate.
Preparare: Pui toate ingredientele într-un castron şi le frămânţi, aluatul rezultat se lasă să se odihnească 60 de
minute. Se face o foaie subţire din aluat şi se decupează bucățile în formă de brad, după ce se coace se ornează cu
frişcă şi bombonele.
Şiman-Ardelean Iasmina, clasa a IV-a A

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

A-B Sărbătoarea Naşterii lui Iisus
1. Cântece specifice Crăciunului
2. Stau înhămaţi la sania Moşului
3. Unul din darurile aduse de Magi
4. „Dulce‖ specific de Crăciun
5. Alt dar parfumat adus de Magi
6. Se împodobeşte de Crăciun
7. Copiii răi primesc în dar …….
Ierima Camelia, clasa a IV-a A
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Cel mai bine dezvoltat miros: Masculul de molie-împărat poate simţi mirosul femelei de la o distanţă de 11 km.
Femela nu are decât 0,0001 mg de „parfum ―. Antenele masculului sunt atât de fine, încât pot detecta chiar şi o
singură moleculă de ―parfum‖.
Cea mai rapidă insectă de pe uscat: Gândacul-de-bucătărie american poate prinde o viteză de 5,4 km la oră.
Cea mai mare broască: Cea mai mare broască Goliat poate avea o lungime de 87,6 cm şi o greutate de 3,66 kg.
Cel mai veninos şarpe: Muşcătura şarpelui-de-mare cu cioc este la fel de periculoasă ca şi muşcătura oricărui alt
şarpe de pe uscat. Unul dintre cei mai veninoşi şerpi de pe uscat este taipanul. Veninul unui singur taipan poate
omorî 250.000 de şoareci.
Pasărea care îşi petrece ce mai mult timp în aer: Lăstunul mare trăieşte în nord-vestul Africii şi în Europa.
Acesta îşi petrece de la doi până la patru ani în aer. Păsările tinere pot zbura 500.000 km fără oprire.
Cel mai lent mamifer: Leneşul sud-american cu trei degete parcurge între 1,5 şi 2,5 m pe minut.
Cel mai scurt şarpe: şarpele-orb este lung cât o râmă. Acesta măsoară aproximativ 108 mm.
Alex Pop, clasa a III –a C
Bufniţa polară
Bufniţa polară (Nyctea scandiaca) este o pasăre răpitoare care face parte din
ordinal Strigiforme, familia Strigidae. Trăieşte în ţinuturile polare nordice de tundră.
Femela este mai mare, albă cu striuri şi pete negricioase. Masculul este mai mic, aproape
complet de culoare albă. Prada lor constă din lemingii şi alte rozătoare polare, dar şi
potârnichi de zăpadă sau iepuri. Vânează pe lumină. Cuibăreşte în regiunile mlăştinoase,
pe movile de pământ. Iarna, în căutarea hranei, migrează spre sud. Ca adaptare la clima rece, are penajul foarte
dens şi picioarele îmbrăcate în pene.
Fără a lua în considerare duşmanii naturali puţini ai bufniţei, ca păsările răpitoare, lupii de mare
(Stercorariidae) sau vulpile polare (Alopex lagopus), numărul lor a scăzut drastic prin vânarea ei în perioada de
iarnă, în trecut în Canada, azi vânarea fiind interzisă. Dar este încă periclitată de circulaţia mare de autocamioane.
În Scandinavia scăderea efectivului de păsări este explicată prin procesul de încălzire globală a climei pe
glob. IUCN a înscris bufniţa polară pe lista roşie a speciilor periclitate.
Villand Melissa, clasa a VI-a
Vulpea polară este o specie de animale carnivore din familia canide care trăiesc în regiunile polare de
tundră. Animalul este adaptat la clima rece, având o blană deasă, iar talpa labelor fiind acoperită cu blană.
Lungimea vulpilor este între 65 si 90 de cm, având înăltimea de ca. 30 cm şi o greutate
de 5 kg. Femelele sunt aproape la fel de mari ca masculii. Culoarea vulpilor diferă după
anotimp, vara având culoarea blănii neagră pe spate şi picioarele fiind de culoare brună,
pe când iarna, culoarea de camuflaj albă, alb-cenuşie. Vulpile polare au botul şi urechile
scurte, blana deasă le permite vulpilor să supravietuiască la temperaturi scăzute ce ating
-80 °C.
Ţifrac Carmen, clasa a VI-a A

Despre Rudolf
Renul (Rangifer tarandus) este un animal rumegător mai mic decât elanul, trăieşte în regiunea arctică de tundră sau
taiga, din nordul Europei, Asiei, Americii de Nord şi Groenlandei.
În prezent arealul lui de răspândire a ajuns şi în regiunile cu climă temperată, el fiind singurul reprezentant din familia
cerbului (Cervidae) care a fost domesticit fiind crescut în turme. În America de Nord specia de reni este numită calbru,
denumire care provine din limba indienilor mikmaq.
Renul trăieşte în turme, care în timpul migraţiilor în căutare de hrană pot atinge mai multe sute de
mii de capete, în Alaska de exemplu s-au văzut turme ce atingeau cifra de 500.000 de animale. În
afară de perioada de migraţiune animalele trăiesc în grupuri de 10 până la 100 de animale, în grup
domnind o ierarhie determinată de mărimea animalelor, grupele sunt formate în general din
masculi sau femele. Numai în octombrie în perioada împerecherii încearcă masculii adulţi să
formeze un harem cu cât mai multe femele. Perioada de gestaţie la reni durează 230 de zile,
femelele fată de obicei un singur viţel prin lunile mai sau iunie.
Renii sunt animale erbivore, în lunile calde consumă iarbă, iarna în schimb se hrănesc
numai cu licheni sau muşchi, pe care le caută sub zăpadă. Duşmanii naturali ai renului sunt lupul,
linxul, ursul polar, aceste carnivore pot prinde de obicei numai exemplarele bolnave.

Petrovai Daria, clasa a VI-a A
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ENO TREE PLANTING DAY - PEACE IS GREEN - 21 SEP 2011
Ca în fiecare septembrie auriu, elevii școlii noastre încep activitatea cu acțiunea plantării de puieți. Suntem încântați că
participăm încă din 2007 la aceste activități, parte a unei inițiative finlandeze , ce încă de la început, a atins dimensiuni globale.
An de an, elevii școlii noastre îmbogățesc zona verde a orașului cu puieți . Anul acesta, elevii claselor a IV-a A, aVI-a A, a V-a B
și a VII-a C însoțiți de profesorii : Laura Simion, Șiman Ardelean Neli, Albert Villand și Mirela Radu au pornit să planteze puieți de pin
în Parcul Dendrologic al orașului. Am avut sprijinul Ocolului Silvic Sighet, care a asigurat materialul
săditor , dar am beneficiat și de o demonstrație însoțită de explicații clarificatoare.
Cu toții, mari și mici, ne-am simțit utili și privilegiați că am participat la această acțiune.
Avem o singură planetă. Dacă fiecare ar avea grijă de mediul înconjurător am avea mai puține
probleme. Comportamentul ecologic se formează prin astfel de activități. Elevii participă cu plăcere și
în același mod o vor face, peste ani, ca adulți. Copacii noștri ne amintesc de natură și de importanța
mediului înconjurător. Ei sunt, de asemenea, un simbol al păcii și al grijii față de mediu. Nu
întâmplător ziua plantării de puieți coincide cu Ziua Mondială a Păcii. Pe 21 septembrie 2011 „Pacea
a fost verde”.
Dorim să dăm un exemplu comunității și țării noastre și sperăm ca mesajul nostru să fie înțeles
şi să aibă efecte pozitive mai întâi asupra noastră, modelându-ne comportamentul, dar și asupra
celorlalți, astfel încât numărul plantărilor să sporească.
Un proverb englezesc spune că "Oricine plantează un pom, îi iubește pe ceilalți mai mult decât pe el
însuşi". O dovadă mai mare de altruism nici că se poate.
Prof. Mirela Radu

„ UNIREA, NAŢIUNEA A FĂCUT-O! ”
Ziua Naţională a României este un prilej de bucurie pentru întreg poporul român. Sunt clipe
solemne care ne trimit în timp spre vremuri măreţe, pline de eroism, patriotism şi dăruire. Sunt clipe în
care comemorăm evenimente de importanţă esenţială pentru neamul românesc. Sunt clipe în care
gândul ne poartă spre locuri şi persoane fără de care noi n-am mai fi ceea ce suntem: un popor liber şi
unit.
Ziua de 1 Decembrie a fost sărbătorită în şcoala noastră prin activităţi ce au urmărit trezirea
conştiinţei naţionale. Am considerat că e imperios necesar ca elevii să cunoască ceeea ce au realizat
înaintaşii noştri, de pe meleagurile în care locuim, pentru a putea aprecia mai mult istoria locală şi
naţională.
Elevii claselor a IV-a A, a IV-a B, a IV-a C, alături de colegii lor mai mari din clasele a V- a A, a V- a B, a VI- a A, a VI- a B,
a VII - a A, a VIII—a A, a VIII—a B, îndrumaţi de cadrele didactice : Paşca Ana, Pop Maria, Simion Laura, Herşcovici Lucreţia,
Şiman-Ardelean Neli, bibl. Mihai Adriana, au participat la acţiunile pregătite de organizatorii acestui proiect,intitulat sugestiv
,, UNIREA, NAŢIUNEA A FĂCUT-O!,,
Activităţile au debutat cu vizite de informare la „Casa Mihalyi de Apşa‖ şi la Secţia de istorie a
Muzeului Maramureşean–sala închinată Marii Uniri. În zilele următoare s-a desfăşurat concursul de recitări de
poezii patriotice (clasele a IV- a), precum şi câte un concurs pe echipaje la clasele primare şi gimnaziale
amintite. Pe tot parcursul proiectului, elevii au realizat câte un material ilustrat despre etapele înfăptuirii Unirii
din 1918, respectiv despre contribuţiile maramureşene la Marea Unire, materiale ce s-au constituit într-o miniexpoziţie.
Momentul final al acestui proiect a fost înnobilat de cântece patriotice interpretate înălţător de corul şcolii, condus de d-na
prof. Herşcovici Lucreţia.
Prof. Şuştic Mariana, prof. Radu Mirela
Proiectele Etwinning favorizează colaborarea online între elevii
și cadrele didactice din întreg spațiul european. Pe 26 octombrie 2011,
elevii clasei a IV-a A, împreună cu un grup de elevi ai clasei a VIII-a A au
participat la proiectul Etwinning ‖ The European Day of Languages‖. Ideea
acestui proiect a pornit din Polonia și Cehia și s-a răspândit în întreaga
Europă: Franța, Ungaria, Grecia,
Lituania, Germania, Italia, Croația,
Portugalia,
Spania,
Turcia
și
România.
Acțiunea simplă – trimitere
de ilustrate poștale - a generat emoție
și bucurie în sufletele elevilor.
Fiecare plic aducea nu numai
ilustrate, ci și mesajele copiilor,
scrise bilingv, în limba lor maternă și în engleză.Optsprezece ilustrate,
optsprezece limbi, un singur gând: prietenie.
Prof. Mirela Radu
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„Prietenii cărţii”
Cercul de lectură „Prietenii
cărţii”, iniţiat în anul şcolar 2010 – 2011
de catedra de limba română şi bibl.
Adriana Mihai , cu scopul stimulării
apetitului pentru lectură al elevilor din
clasele V – VIII îşi continuă activitatea şi
în acest an şcolar .
Prima întâlnire din acest an
şcolar a avut loc în luna noiembrie, având ca temă „Pagini din literatura
universală: Jack London”. Elevii au răspuns provocării și s-au urcat
pentru un timp în sania lui Colț Alb ascultând Chemarea străbunilor.
În luna decembrie elevii sunt aşteptaţi pentru o nouă întâlnire a
cercului având ca temă poveştile iernii. Sperăm ca şi în acest an şcolar
cercul de lectură să fie unul dintre proiectele îndrăgite de elevi.
Prof. Claudia Tifenbacher

Proiectul dedicat bibliotecii
şcolare a devenit o tradiţie la
Şcoala „Dr. Ioan Mihalyi de
realități dramatice în planul fumatului. Categoria de
Apşa‖ fiind derulat în fiecare an
vârstă cea mai expusă este preadolescența care nu are
în
luna
octombrie,
când
bibliotecile şcolare din întreaga
capacitatea mentală și fizică să conștientizeze ce e
lume atrag atenţia asupra
bine și ce e rău, de aceea Ș coala Dr. Ioan Mihalyi de
importanţei bibliotecii şcolare în
educaţie.
Apșa în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare
Proiectul inţiat la nivelul şcolii de prof. Laura Simion,
și Consiliere Antidrog a județului Maramureș și
prof. Mirela Radu, prof. Claudia Tifenbacher şi bibl. Adriana Mihai
Inspectoratul Ș colar Maramureș au demarat un proiect a cuprins mai multe activităţi: concursuri de recitări, concursuri pe
teme literare, activităţi de stimulare a lecturii şi promovare a
educațional intitulat CLASE FARĂ FUMAT. Proiectul se bibliotecii, confecţionare de semne de carte, activităţi la care au
participat şi alte şcoli şi grădiniţe partenere în proiect: Şcoala
va derula pe parcursul întregului an școlar, având ca
„George Coşbuc‖, Şcoala pentru Copii cu Deficienţe şi Grădiniţa nr.
obiectiv principal conștientizarea și responsabilizarea 13.
Proiectul a fost finalizat cu un carnaval – concurs dedicat
elevilor privind riscurile fumatului. Proiectul a debutat anotimpului toamna, unde preşcolarii şi elevii şcolii au primit
diplome pentru creaţiile lor vestimentare şi literare.
cu un marș al elevilor menit să sensibilizeze opinia

Societatea română contemporană se confruntă cu

publică.

Prof. Laura Simion

La școală învățătoarea o scoate pe o
elevă la tablă și o întreabă cu câte
zerouri se scrie un milion.
- Cu şase!
-Aha ..Dar jumătate de milion?
- Cu ...trei!
- De ce a rămas celebru Napoleon ?
întreabă profesoara.
- Fiindcă avea o memorie
formidabilă, răspunse elevul.
- Poți fi mai clar?
- Da. Pe statuia sa scrie: ,,Pentru
memoria lui Napoleon‖.

În epoca de piatră Gigel era la
şcoală. Deodată în şcoală se aude
un urlet.
– Gigel, ce ai de urli ? îl întreabă
profesoara pe Gigel
– Mă iertati, doamna profesoară,
dar mi-a căzut fiţuica pe picior.

- Citește câte continente sunt?
întreabă profesorul.
- Cinci.
- Enumeră-mi-le.
- 1, 2, 3, 4, 5.

În iarna grea, pe ger cumplit,
Pe drum o sanie-a venit,
De reni e trasă orişicum,
E sania lui ...?

Barbă albă, zâmbet blând,
Te așteptăm în Ajun,
Să ne-aduci la toţi de toate,
Fericire, sănătate.
Spune tu, de ştii tu oare,
Care-i moşul ăsta oare?

Bibl. Adriana Mihai

Profesorul se străduieşte să lămurească
elevilor proverbul „Drumul cel mai
scurt e şi cel mai bun.‖
- Tata zice că nu-i aşa! spune un elev.
- Zău ? Şi ce meserie are tatăl tău ?
- Şofer de taxi.

Sunt albă şi pufoasă,
Mă aştern pe străzi, pe case,
Bulgări moi eu fac din ea
Şi un mare om de nea.

Albă ca şi creta,
Moale ca lâna,
Uşoară ca pana,
Piere ca spuma.

Din nori el se iveşte
Şi-n palmă se topeşte
Ghici ce e?
Ierima Camelia, clasa a IV- a A
Paşcu Bogdan clasa a VIII - a A
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Crăciunul începe pe tăcute în inima ta.
Trăieşte-l cu adevărat!
,,Crăciunul nu reprezintă doar timpul în care deschidem pachetele
cu daruri, ci și timpul în care ne deschidem inimile’’
(Janice Maeditere)

Legendă:

1. Vâscul — simbol al prosperităţii; de
obicei se pune deasupra tocului uşii spre a
aduce noroc.
2. Renul Rudolf — conducătorul suprem al
saniei lui Moş Crăciun, totodată ajutorul lui de
nădejde.
3. Clopoţeii — sunetul lin şi plăcut al sosirii
în lume a Pruncului Iisus.
4. Ieslea — ,,leagănul‖ din care s-a răspândit
spiritul Crăciunului, prin Naşterea lui Iisus
Hritos.
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