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Material realizat de Luisa Ronţu, clasa a VIII-a A

Designing advent Calendars is a tradition in Great Britain. An Advent calendar is a special calendar used

to count or celebrate the days anticipating Christmas. Since the date of the first Sunday of Advent varies, falling

between November 27th and December 3rd inclusive, the Advent calendar usually begins on December 1st ,

although many include the previous few days that are part of the season. The word Advent means arrival, so this

is not a normal calendar, but one that waits for the Christmas days to come, people filling in with important

actions they intend to do the days before Christmas. It is a tradition preferred by children, but also by adults. It is

the best way to count down Christmas.

Nevertheless, religious people considered that this advent calendar can be improved, encouraging people

to do good deeds, to do something for the others. They suggest that all these actions can be planned, according to

each person’s abilities; they have offered a model and post in on the internet, in order to be a model for the

others. They call it Christmas Kindness Advent Calendar and here is an example:

As we can notice, this Advent Calendar is an invitation to generosity, kindness and reconsideration of

one’s behaviour towards the others, either to known people, such as teachers, friends, parents, neighbours or to
unknown people, whom we can make their day better. The Advent Calendar says we can do actions that need no

money or objects, just deeds, such as: give a compliment to a friend, pick up litter, do a chore for someone in

your family, give someone a hug, make someone laugh, make a thank you for someone, leave a happy note for

someone to find, call a faraway friend or relative to say hello, smile at everyone you see today, do yard work for

a neighbour. Also, we can do actions that involve some money, according to our possibilities, such as: donate a

book to a library or to a poor child, donate toys to your favourite charity, donate food to your local pantry, feed

the birds, adopt a street dog, give treats to the mail curries, pay for a stranger’s coffee, take supplies to the animal
shelter, leave a popcorn surprise in a DVD rental machine etc.

There are a lot of things we can do in order to help the others and the Christmas holiday is a moment when we all

remember the Holy Family, what sacrifices Virgin Mary and Jesus Christ did for us and it is our duty to do good deeds. The

Christmas Kindness Advent Calendar is a perfect way to make plans in order to be better.
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Nectarie Ienăşoaie, clasa aVIII-a

Christmas is one of the most important holidays of

the year in England. It is mainly a family

celebration, where all the members of a family

gather, go to church, are thankful for what they

have, sing Christmas carols, decorate the houses

and the gardens, throw parties, send Christmas cards and receive presents. That's why the English wait for it.

By the end of November, the British initiate the preparations for this important holiday, having in view

both the religious and the commercial aspects. Firstly, they decorate their houses with many lights, toys and tinsel

and their Christmas tree with specific bulbs, angels, garlands, sweets, which give a festive aspect to the whole

house. In some regions there is even a competition between the neighbours who has the house and garden

decorated the nicest. That is why they buy the most spectacular decorations, trying to be unique and they hope

their house will be the best. All the members of the family get involved in the decoration process, from the little

ones who are extremely enthusiastic about this up to their parents and even grandparents who think nostalgically

to their youth.

The Christmas dinner is a special moment of this holiday, because it is the moment of reunion, family

members meet after a long period when they haven’t seen each other. Children come home, hug their parents and

grandparents, tell news from their lives, grandparents describe how they used to celebrate Christmas when they

were young, they reunite around the Christmas table which is full with “goodies” as children say. A specific

tradition is to make the nice Christmas pudding of dry plums which should be mixed up for nine days to get the

best sweet for the holiday. They also eat carrot pies, banana pies, cookies and turkey, which is cooked in various

ways, every housewife trying to offer the best food to her guests. On Christmas Eve presents are being put under

the tree and the children sing traditional carols for their family and friends. The most loved Christmas carols are

“Joy to the World”, “Angels from the Realm of Glory”, “Bethlehem Down”, “Mother Mary”, “Silent Night”,

“Oh, Holy Night””, We Wish You a Merry Christmas” etc. Sometimes Santa Claus comes on and leaves the

presents at night. For him children leave a plate full of delicious biscuits prepared by themselves together with

their mums.

The next day is the Boxing Day when old ladies carry boxes in the city for people to put money in them

for the less happy children and elderly. Nevertheless, it is the day of generosity as people brig presents or food to

the poor ones.

During the Christmas days everyone greets the others with a happy smile on the face wishing "Merry

Christmas!" and all the best.
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Realizator: Denisa Filon, clasa a VI-a B

Începând cu ziua de luni, 4 iulie 2016, elevii Şcolii Gimnaziale „Spiru Haret” Bacău au participat la
activităţile proiectului „Cu Hristos în vacanţă”, desfăşurat de în parteneriat cu parohiile centrale ale oraşului („Sf.
Ioan”, „Precista” şi „Sf. Apostoli „Petru şi Pavel”), de către Asociaţia Profesorilor de Religie „Sf. Paraschiva”
Bacău şi Asociaţia Părinţilor pentru Ora de Religie Bacău.

Activităţile proiectului s-au desfășurat sub forma unor ateliere, după următorul program: lunea, la Biserica
„Sf. Ioan”, miercurea, la Biserica „Precista”, iar joia la Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, începând cu ora
18.00 şi au durat în jur de două ore. În cadrul activităţilor, elevii au învățat să socializeze, jocuri noi, lucruri
interesante şi au valorificat achiziţiile din perioada de învăţare a anului şcolar.
Proiectul s-a încheiat la 1 septembrie 2016.

12 elevi ai Şcolii Gimnaziale „Spiru Haret” Bacău au beneficiat de o excursie gratuită din partea
Protopopiatului Bacău, pentru rezultatele deosebite obţinute la Concursul judeţean „Lumina din călimară”.
Astfel, sâmbătă, 12 noiembrie 2016, beneficiarii excursiei au mers împreună cu ceilalţi laureaţi ai concursului
într-o excursie în care au vizitat Biserica Rădăşanu, apoi au intrat în Salina Tg. Ocna, unde au petrecut câteva ore
minunate, apoi s-au plimbat prin staţiunea Slănic Moldova, înainte ca prima ninsoare să acopere judeţul nostru.
Mulţumim părinţilor protopopi Costică Busuioc şi Ioan Bârgăoanu pentru premiul acordat.

Luni, 14 noiembrie 2016, sub egida Săptămânii Globale a Educaţiei, elevii claselor a VII-a B şi a VIII-a A
au participat la o activitate dedicată Educaţiei şi factorilor ei. Doamna directoare adjunctă Gabriela Veliche le-a
prezentat elevilor importanţa educaţiei în familie, apoi elevii au învăţat despre actualitatea învăţăturilor Sf. Ierarh
Antim Ivireanul, aşa cum s-au păstrat ele în Biserică, până astăzi. Elevii au înţeles astfel rolul important al
lecturii şi al pocăinţei ca premise ale dezvoltării societăţii, atât acum 300 de ani, cât şi pentru momentul în care
trăim.
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Ştefan Apostol, 6th grade C
Christmas is my favourite time of the year! I always spend the Christmas days with my family. We

celebrate the birth of Jesus and this is a happy moment for us.
Before the Christmas Day, me and my family go shopping and we buy new special tree decorations

because the Christmas tree is a very special element for us. For our family, there is the tradition to decorate it
together, no one is allowed to miss this wonderful activity.

The Christmas spirit is everywhere: in the town and in the people’s houses. We sing Christmas carols and
we warmly welcome the guests and we are all happy in this magical day. My mum cooks traditional Christmas
food and many relatives are invited to have dinner with us. I can say that all the family reunites for this special
day.

My favourite part is when we open gifts. I love that because they are sent with a lot of affection. Santa
Claus exists and with his presents he makes every child happy.

Our traditions are similar to many other families’: we eat together, we offer and we receive gifts and we
are all merry.

Ioana Elena Ilie, 6th grade C

Winter… a season of story and magic. Children play with
snow and build snowmen, mothers cook for the cold season and
grandmothers tell their grandchildren about Santa Claus who will
soon pay them a visit and will bring many gifts.

The Christmas I want to tell you was different, everything was
about to change. My family and I woke up in the Christmas morning, and to our dismay there was no gift under
the Christmas tree. No one knew what had happened, why we did not receive anything.  Then my mother went to
ask a neighbor if she had received presents…she told us that she received no visit from Santa Claus. It was very
strange, where were our gifts? We decided to take the first flight to the North Pole. We found Santa there
sleeping. People went and woke up Santa Claus. Santa was scared but that did not last for long, he quickly went
to work. We went home, travelling by Santa sleight and… being tired I fell asleep.

When people woke up under the Christmas tree there were a lot of gifts and a note from Santa. I will never
forget this Christmas !!!

by Catalina Georgiana Branche - 6th grade C

Christmas traditions are very popular in all the European countries, in America and in the other

continents. One of the most beloved traditions is that of decorating a Christmas Tree. Almost every house has one

and children are very happy to play around it, being fascinated by the lights from it.

People all over the world celebrate the winter festivals and decorate their houses. In some regions there

are competitions among people for the nicest embellished house. But they do not just adorn their houses, they

also sing Christmas carols. There are famous carols which have been sung for thousands of years, such as  "Jingle

Bells", "Deck the Hall" and "Christmas Tree". The carolers go to the neighbours’ houses and sing carols. The

hosts give them walnuts, oranges, sweets or money.

We also love the winter holidays because Santa Claus brings gifts to children from all the countries in the

world in the Christmas Eve. Winter is a magical season! It brings a lot of joys, spiritual peace, love, compassion,

forgiveness and also… snow. Children adore to play with snow and build snowmen.

I love the winter holidays! Winter is the most beautiful period of the year!
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Elevii clasei a V-a B au participat la activităţile
proiectului educaţional „Cultură şi civilizaţie românească”,
organizat de către Asociaţia Părinţilor pentru Ora de Religie
Bacău, împreună cu Asociaţia Profesorilor de Religie „Sf.
Paraschiva” Bacău şi Centrul local de Cercetaşi „Sf. Nicolae” -
N V Karpen Bacău, în data de 25 iunie 2016, prin care au
învăţat de la cei mai mari ce înseamnă cinstirea eroilor.
Activităţile din proiect au fost menite să ne ofere ocazia
celebrării Iei româneşti, a cărei zi internaţională a fost pe 24
iunie şi a Tricolorului, întrucât pe 26 iunie celebrăm Ziua
Drapelului.

Pentru a-i comemora pe eroii neamului, ne-am deplasat la Monumentul lui Emil Rebreanu de la Ghimeş-
Palanca, unde părinţii Florentin Vornicelu şi Daniel Popa au săvârşit un parastas pentru toţi eroii neamului.
Grupul Coral „Lira” de la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” şi Scoala Gimnazială „M. Sadoveanu” Bacău au
intonat cântece patriotice ce au înălţat sufletele tuturor celor prezenţi. După ce au aprins lumânări la mormântul
lui Emil Rebreanu, elevii au cucerit sub drapel românesc fosta cetate Rakozy, aflată în apropierea monumentului.

A doua activitate a proiectului a fost vizita la Mănăstirea Diaconeşti, de unde participanţii la proiect au
luat cuvânt de învăţătură despre eroi de la părintele Amfilohie Brânză, Grupul Coral Lira a colindat pe eroi cu
cântece religioase, iar elevii au sintetizat cunoştinţele acumulate într-o activitate pe echipe.

La întoarcerea spre casă, participanţii la proiect au vizitat şi Casa Memorială „George Enescu” de la
Tescani, unde au aflat mai multe lucruri despre cel mai mare compozitor român şi au intonat cântece pe muzica
lui Enescu.
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Isabela Ilaș, clasa a V-a A

Es ist Winterzeit und dieses Jahreszeit hat drei Monate: Dezember, Januar und Februar. Plötzlich erwacht
die Welt im weißen schönen Kleid und natürlich freuen wir uns alle darüber!

Morgen ist der 24. Dezember und es ist Weihnachtszeit auch. Es schneit mit großen Schneeflocken und
die Wolken am Himmel sind grau. Meine Familie und ich spielen mit Schneebällen. Der Schnee ist weiß wie der
Reis. Im Garten tragen die Bäume ein weißes Kleid. Meine Familie und ich bauen einen großen Schneemann mit
roter Nase. Jetzt steht er glücklich vor meiner Tür.

Weil es Weihnachtsabend ist, singen viele Kinder Weihnachtslieder und warten auf den Weihnachtsmann.
In unserem Haus ist es warm und draußen ist es kalt. Während ich schlafe, kommt der Weihnachtsmann in mein
Haus. Er holt Geschenke für uns alle und stellt sie unter den Weihnachtsbaum. Auf dem Tisch findet er etwas zu
essen und zu trinken. Er isst drei Kuchen und trinkt ein Glas Milch. Meine Schwester und ich freuen uns auf die
Geschenke!

Am Morgen packt Ilinca, meine kleine Schwester, ihr Geschenk aus. Drinnen gibt es die schönste kleine
rosa Puppe und das ist genau ihre Lieblingsfarbe! Sie ist sehr glücklich. In meinem Geschenk gibt es ein großes
buntes Deutschbuch und ich bin erstaunt darüber - „DIE ZIMMERPFLANZEN“ ist sein großgeschriebener Titel.
Ich mag Pflanzen sehr. Mein Vater ist Wirtschaftsprüfer und hat als Geschenk auch ein Buch bekommen, und
was für eine Überraschung! Ein kleines Spielzeug mit Lionel Messi. „Lionel Messi kommt aus Argentinien. Er
wohnt in Barcelona. Er spielt bei F.C. Barcelona“ erklärt Vati. Meine Mutter packt ihr Geschenk aus und da
findet sie ein Parfüm und eine wunderbare Halskette aus Silber.

Wir sind alle glücklich!
Ich wünsche euch allen Frohe Weihnachten!

Ilustrație realizată de eleva Delia Grigoraș, clasa a IV-a B, prof. înv. prim. Anca Gașpar
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Iarna a sosit

Maria Boghian

Iarna a sosit,
Fulgii dansând au pornit
Spre pământul rece
Unde vântul trece.

În depărtare,
Se zăresc în zare
Copiii grămadă
Aruncând zăpadă.

Omul de zăpadă
Construit pe stradă
Râde la copii,
O, ce bucurii!

Iarna

Ștefan Alexandru Enache

Din cerul cenușiu au început să cadă
Peste copacii goi, peste câmpii, pe stradă,
Acei fulguleți de nea pe care-i așteptăm,
La care de o vreme cu toții noi visăm.

Haideți copii cu toții și nu mai așteptați,
Patinele și sania veniți să le luați,
Să facem zarvă mare și să ne bulgărim,
Să alergăm, să râdem, că asta ne dorim

Și pe-nserat cu toții să mergem la bunica,
Să stăm la gura sobei, la fel ca și pisica,
Cu motoșeii roșii să aruncăm prin casă,
Cu bunicuțul nostru să bem un ceai la masă.

Fulgul și băiatul

Ștefan Alexandru Enache

Într-o zi de iarnă, un fulg strălucitor şi subţire s-a aşezat pe nasul unui băiat care se juca în zăpada de vis.
- Bună, fulguşor mic! Ce faci? zise băiatul.
- Am venit din depărtare.
- De unde?
- Din cer. Vântul m-a adus pe nasul tău fin. Sunt magic, îndeplinesc dorinţe.
- O, micule fulguşor strălucitor, am doar o singură dorinţă.
- Dacă vrei să o spui…
- Îmi doresc să zbor peste norii albi şi pufoşi…

Fulgul îi făcu pe plac. La dus până-n cerul albastru. I-a arătat tot felul de minunăţii cum ar fi păsările, a atins
norii albi de puf şi multe altele. Când s-au întors, copilul era de-a dreptul uimit. Băiatul i-a mulţumit, şi-au luat la
revedere şi fulgul îşi continuă drumul, culcându-se să viseze alături de ceilalţi fulgi.
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Material realizat de Robert Gogoloş, clasa a VI-a B

Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău a fost gazdă pentru secţiunea de machete şi colaje cu tema
„Creştinul în şcoală şi în societate” a Concursului Judeţean organizat de Asociaţia Profesorilor de religie „Sf.
Paraschiva” Bacău cu tema „Biserica neamului meu”.

Elevii participanţi au înscris în concurs lucrări ingenioase prin care şi-au arătat măiestria, îndemânarea şi
cunoştinţele dobândite la ora de religie.
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de Cosmin Vlasie, clasa a V-a C

Fulgii cad ușor din cer,
Mă uit la dansul lor stingher,
Nu-nțeleg și nu-mi dau seama:
Oare când a venit iarna?

Moșul va sosi curând,
Numai cadouri am în gând
Și de-ați fost copii cuminți
Veți primi câte doriți.

Casele sunt albe toate,
Sub omăt stau îngropate,
Șed sub stratul foarte gros,
Satul e acum frumos.

Copilașii merg pe-afară,
Se joacă și bulgării zboară-n
Stânga-n dreapta! E minunat!
Toți aici s-au adunat!

Și chiar de iarna-i friguroasă
Ne face sa ieșim din casă
Și chiar de prindem vreo raceală
Revenim voioși la școală.
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Tănase Vlad, clasa a VI-a C

Winter holidays are the most expected days by all

the Romanians and the ones who visit our country. Our

winter traditions are known all over the world and they are

definitely a symbol of our culture and civilization.

The most spectacular New Year traditions in

Romania are the masqued dances, being strongly different

from a region to another, keeping the local features. The

most interesting and full of original elements is represented by the Bear dance. The origin of this dance must

be searched in the late Middle Ages or even before. Until the first middle of the 19th century, the gipsy bear-

men who had grown bears used to go across the villages. The vagrant gypsies (Romania’s infamous Roma

minority) would descend from the surrounding mountains with bears on leashes, and visit the homes of

villagers. Gypsies would be given a tip in exchange of a bear cub to walk on the backs of villagers with back

pains.

The dance of the bear from Dofteana, Darmanesti, Asau and of the neighborhood villages have evolved

from a local tradition to a real big show, having an important resonance. In the terrible sound of the drums,

several bears tied with chains by the so-called “bearmen” used to dance madly. We have to mention that the

bear masquing-suit consists of a real bear fur, decorated with belts, ribbons and pompons. The bear’s fur is

brown and the ribbons are red. I have to confess that I have the chance to see their wonderful show every year

as in the village where my grandparents live they respect this tradition. They make a real show, worth to be

seen by everyone. They have a story, they prepare a lot for their show, they repeat for their roles and try to

impress the audience. What fascinates me is the fact that the bear dancers are of all ages, from early ages (for

example there are children of four-five years) up to all ages (there are people of sixty-seventy years old).

Nowadays, several habits and traditions linked to the winter parties have evolved from those that

represented old agro-pastorals meanings to real shows. The bear dance is a clear example of a tradition that has

evolved in time, but it still fascinates the audience. Even though people consider that we are a country of the third

world, I strongly believe that our traditions will make us a country from the first world. That is why we should

know our past and we should respect our traditions and to continue them. It is important to transmit them from

one generation to another.
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„Celebrarea înaintașilor este prima datorie a unei națiuni către ea
însăși, este sigiliul moral al identității”,spune scriitorul Laurian
Stănchescu, gorjean la origini. În memoria și pentru onorul poetului Mihai
Eminescu (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889), pe care Laurian Stănchescu îl
numește „Voievodul Limbii Române”, scriitorul a inițiat „Drumul Crucii”.

Astfel, pe 14 iunie, la ora 12:00, s-a oficiat slujba de pomenire și un
parastas la Biserica Sfântul „Gheorghe-Nou” din București, iar a doua zi,
dimineața, 15 iunie, la ora 08:00, cu Binecuvântarea Pr. Dr. Emil
Cărămizaru, participanții au plecat pe jos de peste drum de
lăcaș, (Monumentul Lupoaicei) spre mormântul Poetului de la Bellu.
Procesiunea a fost întregită de elevi, cadre militare, profesori, scriitori,
ziariști, iubitori de cultură. Au purtat flori, portretele și cărțile Poetului,
Tricolorul, toate acestea amintind de străvechea noastră spiritualitate. Cu sprijinul Centrului Cultural al
Ministerului de Interne, la mormântul Poetului a participat Fanfara Jandarmeriei Române, această solemnitate
fiind pentru a da onorul cuvenit Poetului. S-a implicat în eveniment și Inspectoratul Școlar al sectorului 4.

Reprezentanții Patriarhiei Române au oficiat Slujba de pomenire și parastas, așa cum a declarat Laurian
Stănchescu, scriitor și jurnalist – inițiatorul proiectului. Poetul Mihai Eminescu obişnuia să vină, uneori, în
această biserică emblematică a Bucureştilor şi a României, unde a primit şi slujba de înmormântare, în ziua de 17
Iunie 1889.

Masca mortuară a lui Eminescu se află în această biserică. În Biserica Sfântul „Gheorghe-Nou” București
se află și masca mortuară a poetului național Mihai Eminescu. Masca mortuară este creația sculptorului Filip
Marin, la Spitalul Brâncovenesc, cu o zi înainte ca trupul neînsuflețit al poetului să fie depus în Biserica
voievodală Sfântul „Gheorghe Nou” din București. Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul bisericii
voievodale de la Kilometrul Zero al României, spunea pentru presa centrală, în primăvara acestui an: „Îi
mulțumim, cu recunoștință, doamnei Ruxandra și familiei sale pentru acestă donație și, în înțelegere cu dânsa,
vom cere sfatul unui expert în vederea autentificării acestui obiect atât de prețios. Această mască mortuară a lui
Mihai Eminescu este ţinută în biserică şi păstrată în siguranţă. Desigur, până la amenajarea unei săli muzeale a
bisericii, după autentificare vom cere binecuvântarea, încercând să o expunem într-un spaţiu adecvat pentru a fi
văzută de credincioşii şi vizitatorii acestui sfânt lăcaş brâncovenesc”.

Publicistica eminesciană oferă cititorilor o radiografie a vieții politice, parlamentare sau guvernamentale
din acea epocă; în plus ziaristul era la nevoie și cronicar literar sau teatral, scria despre viața mondenă sau despre

evenimente de mai mică importanță, fiind un veritabil cronicar al
momentului. Rădăcina ideologică principală a gândirii sale economice sau
politice era conservatoare; prin articolele sale publicate mai ales în perioada
în care a lucrat la Timpul a reușit să-i deranjeze pe cîțiva lideri importanți
din acest mare partid care au lansat sloganul, celebru în epocă, „Ia mai
opriți-l pe Eminescu ăsta!”.

Poetul avea o bună educație filosofică, opera sa poet ică fiind
influențată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică,
de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de
teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant. A fost activ în societatea
politico-literară Junimea, și a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al
Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar
la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai
Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite
Academiei Române de Titu Maiorescu, în ședinta din 25 ianuarie 1902.

Eminescu a fost internat în 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din
București și apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. În data de 15 iunie
1889, în jurul orei 4 dimineața, poetul a murit în sanatoriul doctorului
Șuțu. În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din
cimitirul Bellu din București. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948)
membru al Academiei Române.

Material realizat de Ana Cristina Munteanu, clasa a VI-a B
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Ana Avramescu, clasa a V-a C

Ziua friguroasă de palid decembrie se furișează peste satul acoperit de neaua
pufoasă ca o pernă de catifea, unde domină tăcerea nemărginită.

Dealul de la marginea satului, cu învelișul de un alb imaculat, strălucește în razele
firave ale soarelui. Câmpul de cristal are copaci de zahăr, cu crengi îmbrăcate în palton de
nea. În văi, iarna a pornit, în spate cu norii încărcați cu steluțe mici.

Crăiasa Zăpezii trece prin satele îmbrăcate în haine argintii. Rochia ei albă ca
spuma laptelui e decorată cu mii de perle care, în lumina înghețată a lunii, par să aibă culori
incredibile, de o strălucire de diamant. Sania ei este condusă de lupii acoperiți cu gheață.

Perle mari dansează în văzduh un vals fantastic, invitându-i pe copii la joacă. Glasurile lor cristaline
creează o melodie aducătoare de fericire și voie bună.

Iarna, o perioadă rece, este de fiecare dată încălzită cu bucuria din sufletele oamenilor. Nu cred că există
un anotimp mai aproape de basm ca acesta!

Ana Munteanu, clasa a VI-a B

Afară ninge cu fulgi mari,
În casă focul arde,
Copiii sunt nerăbdători,
Bunica-n colț citeşte-o carte.

Brăduțul e împodobit,
Moşul e pregătit
Să împartă daruri multe
Copiilor cuminți.

Anamaria Boboc, clasa a VII-a A

Iarnă. Fluturaşi albi roiesc în văzduhul întunecat de norii gri, ce tronează deasupra micuţului sat acaparat
de troiene albe. Zăpada se aşterne uşor, acoperind brazii înalţi şi acoperişurile caselor cu o mantie argintie şi
pufoasă.

Soarele palid se arată timid printre norii plumburii, parcă ruşinat de paloarea sa. Vântul şuiera printre
crengile dezgolite ale copacilor, iar florile de gheaţă acoperă geamurile unde copiii se înghesuie pentru a vedea
frumuseţea iernii.

Zăpada se aşterne din ce în ce mai uşor şi,
în cele din urmă, ninsoarea se opreşte. Soarele cu
dinţi îşi aruncă razele fragede peste albul imaculat.

Vântul, însă, se înteţeşte, iar fulgişorii de
omăt îşi reîncep valsul în aerul rece. Copilaşii
încep să iasă din case, cu săniuţele în spinare,
adunându-se cu toţii la poalele costişei. Rând pe
rând încep să urce, cei mai mici fiind ajutaţi de cei
mai mari.

Ajunse în vârful dealului, săniuţele încep să
coboare, purtând în spinare copilaşii veseli, cerul
fiind umplut de râsetele lor zglobii.

Pe seara, fiecare pleacă la casa sa, aşteptat
de părinţii mândri. Noaptea se lasă uşor şi
ninsoarea se potoleşte, în cele din urmă iarna fiind
pe deplin instalată.
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Vlad Amariei, clasa a V-a B

Afară se face din ce în ce mai frig. Cerul este acoperit
cu nori plumburii, iar soarele rotund şi palid nu se mai zărește.
Atmosfera fiind încărcată, toţi aşteptăm cu nerăbdare să vedem
ce se întâmplă.

Nu trece mult timp când, dintr-o dată, cerul începe să
cearnă mii de fulgi din înălţimi. Totul în jurul nostru devine alb
şi luminos. Zăpada se aşterne pe crengi, ca o beteală. În jur nu
se mai văd decât perdelele de fulgi care curg necontenit.

Acum voioşii copii nu se mai tem de iarnă! Aleargă cu
patinele, se dau cu săniuţa, se bat cu bulgări, fac câte un om de
zăpadă, ba cheamă gerul să le dea câte o mână de ajutor.
Mânioasă, iarna ciupeşte de nas un băieţaş, apucă apucă de
urechi pe altul. Dar băiatul ia un bulgăre de omăt, freacă locul ciupit şi încep să-i ardă obrajii. Vede baba că nimic
nu reuşeşte şi începe să plângă amarnic.

Din cerul vânăt ca apusurile de soare cade puzderie măruntă şi deasă ca făina la cernut, vânturată de un
crivăţ care te orbeşte. Lumini gălbui de opaiţe joacă prin geamurile câtorva case.

Spectacolul fulgilor mă ameţeşte, parcă aparţine mai mult visului decât realităţii. Acordurile harpei
vântului compun o simfonie tulburătoare.

Între timp, harnica iarnă a ţesut pânzele ei moi, transformând plopii în fantome albe. Iazul e de cristal,
copacii, de zahăr. Totul este alb. Seara, uriaşul cer îşi aprinde policandrul ca-ntr-o nemăsurată sală de dans.

Vieţuitoarele pustietăţii sunt îmbătate de farmecul iernii: păsările stau liniştite, lupul adulmecă farmecul
iernii, asezat pe labele din faţă, vulpea se retrage în vizuină şi nu se îndură să plece la vânat, căprioara nu mai
scormoneşte în zăpadă. Doar ursul dormitează în bârlog.

Pentru toţi a venit iarna! Ce frumoasă e!

Alex-Ştefan Popa, clasa a VI-a C

A sosit iarna, anotimpul meu preferat. O aştept an de an, cu aceeaşi nerăbdare.
Cậteodată îmi place să cred că lumea aceasta este un imens tablou, pictat de un
pictor desăvârşit. Frumuseţea peisajului mă copleşeşte de fiecare dată şi mă îmbie
să ies în mijlocul naturii şi să o admir, gândindu-mă ca şi eu pot face parte din
acest tablou mirific.

Norii au început să cearnă steluţe argintii. Au apărut covoarele albe si
copacii sunt ca de zahăr. Iazul este o oglindă în care îţi vezi chipul. Soarele nu se
mai vede, nu mai este darnic să încălzească natura cu puterea sa.  Iarna, cu papuci
moi, a pornit pe munţi şi văi, înveselind copiii şi dậndu-le posibilitatea să
construiască oameni de zapadă. Pe munţi se zăresc şiraguri de săniuţe care se
întrec, iar valea răsună de chiote de veselie. Casele sunt ascunse sub căciuli albe
de postav, iar pe geamurile lor se zăresc multe flori de gheaţă. Crăiasa Zăpezii, cu
mantia albă , a pus crengilor manuşi  de puf şi a îmbracat dealurile cu cuşme.
Fulgul abia s-a născut şi vậntul l-a luat să-i arate lumea. Uitậndu-vă pe cer , vedeţi
mii de steluţe mici şi albe.

În acest anotimp, pare că toata natura a adormit într-o hibernare pậnă la primavară.
Închid ochii şi îmi imaginez cum ar fi să mergem în tabără, iarna. După-amiază sigur nimeni nu ar mai

rezista să moţaie sau să se amuze în camere cu colegii. Cu toţii am fi afară, la zăpadă. Care am alerga, care arunca
cu bulgări la  ţintă, care am  face oameni de zăpadă, care ne-am trage sufletul, apoi ne-am aduna într-o ceată
veselă şi câte doi, câte trei asezaţi pe sâniuţe, ne-am bucura de miracolul derdeluşului care ne duce la vale iar şi
iar, parcă la nesfârşit, să-l urcăm din nou, ca să ne mai păcălească odată.

Unde eşti tu iarnă, anotimpul copiilor şi al copilăriei?
Te aşteptăm cu drag în fiecare an şi cand vei sosi, te vom îmbraţişa, îţi vom spune cât de mult ne-ai lipsit

şi că nu te vom mai lăsa să pleci niciodată.
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TOAMNA
David Ștefan Pleșcău

Toamna a chemat la școală copiii. Acum  își fac temele. Le place să facă lucruri minunate.
Afară plouă, vremea nu e deloc prietenoasă. După câteva minute ploaia  a încetat. S-a lăsat  alene

întunericul. Copiii se uită spre cerul înnorat. Sunt  veseli că  nu mai picură deloc.
Dacă ar fi  lumină părinții le-ar  arăta  cum curcubeul strălucește în bălțile formate de la ploaie.

Acum , Moș Ene le închide ochii. Mâine va fi o nouă zi.

POEZIE DESPRE TOAMNA

David Ștefan Pleșcău

A venit toamna și plouă, Copiii se grăbesc la școală S-apropie iarna
Mii de frunze au căzut, Cu ghiozdanele or grele, Cu friguri și geruri,
Dimineața avem rouă EI se duc mereu la școală Zăpada-i ca haina
Și multe lucruri avem de făcut. Cu ale lor umbrele. Și norii-s în cercuri.

GÂND DE COPIL
Alexandru Daniel Badea

Copil fiind, dacă ar fi să aleg între cele patru  anotimpuri, primul gând ar fi la vară. Vacanță, soare
bucurie.

Dar gândindu-mă mai bine, ajung la concluzia că, fiecare anotimp are farmecul lui. Ce ador la toamnă?
Culorile naturii, strugurii delicioși și mustul, emoția începutului de școală și întâlnirea cu colegii. Plimbările în
serile  răcoroase prin parc și plecările matinale către școală.

Dacă n-ar fi fantezia de culori cuprinse în frunzele arborilor, natura ar fi foarte tristă . Bine ai venit la noi,
doamnă Toamnă!

L-AM PIERDUT PE AZOREL
Alexandru  Cristian Horvat

S-a întâmplat, nu de mult, în zilele noastre ... Andrei și Alina sunt doi copii cuminți, dar neatenți.
Într-o zi de vară, în timp ce se aflau la bunici, au uitat poarta deschisă și pe acolo a fugit cățelul bunicilor,

Azorel. La ora mesei, copiii și-au dat seama de neatenția lor.
- Bunicule, bunico, ajutor!
- Ce s-a întâmplat, copii?
- L-am pierdut pe Azorel. Ne ajutați să-l găsim?
- Desigur, vom cere ajutorul tuturor.
Toată ziua l-au căutat, dar în zadar...Își pierduseră speranța când...ce să vezi? Azorel venea agale pe drum

însoțit de o cățelușă frumoasă foc. Ce s-au mai bucurat toți! De atunci, bunicii, Andrei și Alina au doi căței...
Azorel și Jessy.

ÎN GRABĂ
Alexandru  Cristian Horvat

E octombrie și-i frig. Vine mama, tre' să fiu
Brrr, că m-am făcut covrig! În picioare, că-i târziu!
Dimineața când mă scol…sunt foc Iute uniforma-mi pun,
Fiindcă m-aș culca la loc. Sunt gata de mic dejun!
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GÂNDOCOPOLIS
Vlad Adam

Lumea gândăcească-i plină de mirare, Greierele nostru se gândi îndată
Că la ei pe stradă-i plin de excavatoare Cum să facă rost de toți banii-odată,
Cu pământ și paie gata de atac Că-şi dorea, se pare, fără doar și poate
Să-ncropească, frate, un bloc unicat. Casă și garaj, chiar și mobilate.

Merse la furnică, ce avea o bancă
De unde credita gândăcimea toată,
Doar că greierașul, la furnici dator
Avea și istoric… nu primi un „chior”.

Vis de copil
Diana Căpușă

Este o seară minunată. Dia doarme dusă . Visează. Moș Crăciun și-a făcut deja apariția în casele
oamenilor. Vlad, prietenul ei,  se uită la cadouri și zice:

- Ce e asta ? Eu am cerut o mașină roșie! Am vrut cărți cu Aladin!
- Ce s-a întâmplat? Nu îți place darul?
- Nu! Eu am cerut altceva!
Vlad pleacă supărat în camera lui. Deschide televizorul. Acolo a văzut o familie săracă. Aceștia nu au

primit nimic de la Moșul. Pentru ei Crăciunul era o oarecare zi de chin.
- Mama! Mama! Acum mi-am dat seama că trebuie să mă bucur de ce primesc. Sunt unii copii care nu au

nimic.
Mama și Vlad se îmbrățișează. Vlad zice:
- Acesta e cel mai bun cadou!
Fata se trezește.Nici urmă de Moș Crăciun, nici urmă de Vlad…Știa ea că nu face el mofturi!

Toamna
Diana Căpușă

În coșuri fructele se adună Caietele le-am adunat,
Copacii au îngălbenit, Ghiozdanul  mi l-am  făcut,
Ploile au și venit Orele au început,
În țări calde, păsările merg împreună. De școală nu m-am săturat.

Zile de toamnă
Claudia Nicola Busuioc

Cad frunzele, E toamnă.
Afară plouă, Ne îmbrăcăm bine,
Culegem fructele, Mergem la școală,
Dimineața nu  e rouă. Frigul peste noi vine.

În livadă
Claudia Nicola Busuioc

Era o zi frumoasă de toamnă. Oamenii culegeau fructele.Cât timp ei au luat o pauză, toate fructele
s-au luat la ceartă:

- Eu sunt cea mai mândră! spunea para.
- Ba eu sunt cel mai dulce!răspudea mărul.
Coşul de fructe le zise că toate fructele sunt dulci toamna.
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Teodora Prisacaru, Clasa a II-a

Nicio a altă perioadă a anului nu are atâta magie, ca perioada Crăciunului, sărbătoarea naşterii lui Iisus Hristos.
Acum se scriu cele mai frumoase poveşti, nu pe hârtie, ci in suflet, alături de oameni dragi.

Cu o zi,înainte de Crăciun, Dănuţ, un băieţel de-o şchioapă, se hotărî să împărtă la toţi copiii din cartierul
lui, bomboane si mere.Aceştia i-au mulţumit pentru gestul lui frumos.

Pentru că Moş Crăciun şi ajutoarele sale erau în întârziere cu pregătirile, au fost trimişi doar doi spiriduşi
pentru a supraveghea comportamentul copiilor. Când au ajuns în cartierul băiatului, văzând dărnicia acestuia, au
fost foarte încântaţi, pentru că puştiul era mereu pe lista neagră a Moşului.

Când spiriduşii s-au întors la Moş Crăciun , i-au povestit de Dănuţ, iar acesta, bucuros de ce a auzit, l-a trecut
pe băiat pe lista copiilor cuminţi. Moşul şi-a amintit că băiatul îi scrise şi el scrisoare şi le spuse spiriduşilor:

- Dragii mei, vă rog să citiţi această scrisoare şi să pregătiţi cel mai frumos cadou! Cel ce a scris scrisoarea,
astăzi a făcut o faptă bună şi ştiu că de acum va fi un copil cuminte. După cinci minute, cadoul arăta
minunat.
Seara s-a lăsat, uşor, îmbrăcând cu umbre minunea argintie a micuţului oraş acoperit de zăpadă. Casele

răspândite pe dealuri par nişte moşneguţi aţipiţi. Dar liniştea nu dură mult. O sanie cu cai trece în goană pe
stradă, răspândind un zvon voios de zurgălăi şi, ca la un semnal, oraşul se animează din nou. Celor câţiva
oameni, întârziaţi după cumpărături şi care acum se grăbesc să ajungă acasă, li se alătură,  grupuri-grupuri de
colindători ,care, înfruntând curajoşi troienele, alerga şi încearcă să prindă fulgii jucăuşi.E timpul colindelor.

Dănuţ se trezi brusc în mijlocul nopţii, din cauza unor zgomote ciudate care veneau din curte. Oare ce o fi?
Se strecură încet de sub plapumă şi îşi lipi năsucul de geamul îngheţat, încercând să vadă, în întunericul de afară,
de ce scârţâia zăpada. Nu îi era deloc frică, deşi în curte putea să fie un hoţ, un balaur sau altceva înfricoşător.
Dar, în loc de balaur, ce-i fu dat să vadă? Într-un con de lumină, în mijlocul curţii, stătea o sanie aurie,
strălucitoare, încărcată de saci şi săculeţi roşii şi la care erau înhămaţi şase reni, cum numai în cărţile de poveşti
mai văzuse până atunci. Păi, bine, dar aceasta era săniuţa lui Moş Crăciun!

Încet-încet, deschise uşa şi se strecură pe hol. Toţi se culcaseră şi în casă era întuneric şi linişte. Intră în
sufragerie, unde era bradul. Băieţelul simţi cum îi creşte sufletul de bucurie, când a zărit cadoul dorit lângă brad.

De atunci , Dănuţ a fost numai cuminte şi ascultător.
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Crăciunul lui Apolodor

Rareş Chiriţă, clasa a V-a A

Micul nostru Apolodor
Se îndrepta spre Labrador,
Dar astăzi nu era o zi
oarecare
Ci era o sărbătoare.

Aşa că Apolodor
A devenit colindător
Şi, fiindcă era tenor,
Era un nun cântător.

Din casă în casă a colindat,
Pe oameni i-a bucurat
Şi, fiindcă era talentat,
A fost foarte lăudat.

Apolodor s-a gândit
Să fie mai bun,
Pentru că era
Primul său Crăciun.

Acesta, fără să ştie,
Colinda în Marea Britanie
Şi, pentru că foame îi era,
Un platou cu mâncare căuta.

Dorinţa i s-a-ndeplinit
Când un om a venit
Şi, fiind milos,
I-a dat ceva gustos.

După ce a mâncat,
A găsit ceva minunat;
Ce era? Un tren?
Un port?

Nu! Era aeroport.
Aşa că Apolodor
A găsit un avion
Ce mergea spre Labrador.

Iar Apolodor,
Fiind un mare trişor,
A urcat pe avion
Şi a zburat spre Labrador.

Acum vedeţi, copii,
Cât de bun e Apolodor?
Să ştiţi că de Crăciun
Oricine poate fi mai bun!

Iarna a venit

Daria Movileanu, clasa a V-a A

Când noaptea se lasă
Şi gerul porneşte,
Fulgii cad mii şi iarna croieşte
Mantii de argint şi stele aurii ,
Căzute pe dealuri şi peste câmpii.

Şi-n oglinda iazului
Se reflectă-o rază
Mică, neînsemnată,
Printre norii moi şi gri,
O pată parc-ar fi soarele de aur.

Şi-afara ninge neîncetat,
De când toamna a plecat
Şi s-a aşternut un strat,
Pe munţi , dealuri, văi,
Căci iarna e în toi.

Irina Ficău, clasa a VIII-a
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Legenda Ninsorii și a Solstițiilor
Alexia Cernat, clasa a V-a A

O umbră albă se prelinge pe pământ. Pământul încă este acoperit de frunze uscate. Umbra alunecă pe
trunchiurile copacilor. E o umbră ciudată, fără formă. Aceasta intră în sat și evită să fie văzută. Apoi, coboară în
pădure. Se oprește o clipa, și o ia la fugă. Trece peste pâraie și prin arbuști de parcă nici n -ar fi existat. La un
moment dat, ea încetinește și ajunge la porțile de aur ale unui palat arămiu și ornat cu frunze. Aici, umbra începe
să prindă forma. Se transformă într-o femeie preafrumoasă, cu părul lung, drept și alb. Are o coroniță din fulgi
imaculați de zăpadă în păr. O rochie albastră brodată cu mii de fulgi de nea o înfrumusețează. O trenă făcută
parcă din zăpadă îi atârnă pe pământ. Poartă niște conduri de gheață în picioare. Unde calcă  ea, pământul
îngheață. Fata a intrat triumfătoare în castel.

-Soră Toamnă, e rândul meu să preiau conducerea! zise aceasta.
Femeia intră într-o sală mare și ornată pe pereți cu multe frunze uscate, dar care era goală.  În mijlocul

încăperii, se înălța un tron ca-n povești. Era auriu, decorat cu fructele Toamnei: struguri roșii ca rubinele, mere,
parcă de foc, gutui galbene ca soarele, prune, ca niște cercei parfumați.

Fata care stătea pe el era chiar Toamna, vestita Toamnă, cu părul arămiu, ochi de ciocolată, rochie de frunze
uscate, cercei din struguri și un sceptru cu o frunză mare, de aur, in vârf. Aceasta s-a ridicat de pe tron cu grație.
După ce a văzut că s-a eliberat, cealaltă fată s-a așezat pe el. Ea era Iarna , cu ochi de gheață, de o frumusețe rară,
cu o mare putere și un sceptru cu un fulg de nea, din sticlă, în vârf.

Când aceasta s-a așezat, parcă tot palatul a înghețat. Apoi, toate frunzele de pe pereți s-au desprins, lăsând
loc unor fulgi imaculați de nea. Vântul aprig, sfetnicul Iernii, a plecat să ducă acest anotimp prin lume.
- La revedere, Iarnă! A strigat Toamna.

Când s-a văzut singură, obosită după atâta drum, Iarna a adormit.
Dimineața, Iarna s-a trezit voioasă. Dar uitându-se după sceptru, a constatat cu disperare că a dispărut!

A dat sfoară-n țară să vină Anotimpurile și Marele An, tatăl ei, împreună cu cele douăsprezece luni. A trimis și
după slujitorii ei credincioși, Crăciunul și Revelionul. Cu toții s-au strâns în fața palatului, întrebându-se ce s-a
întâmplat.

Iarna, după ce a ajuns, a declarat:
- Vara e de vină! E geloasă pe fulgii de cristal ai Iernii! Adevărat, draga Vară ?
- Da, e adevărat! Recunoaște ea. Sceptrul ți-l voi da, scumpă Iarnă. Am vrut doar să-i testez magia. Dar

fulgul nu poți să-l recapeți. Fulgul care stătea pe sceptru s-a dus, l-am aruncat eu pe cer. Din el se vor naște și
alții, care vor aluneca prin văzduh, ca mai apoi să cadă lin pe pământ, formând zăpadă. Ei vor fi reci ca gheața,
dar gingași, ca ghioceii.

Iarna, înfuriată, zise:
- Cum îndrăznești să aduci vorba de ghiocei, în luna decembrie? De ce creezi tu zăpadă și fulgi de nea,

când acesta este anotimpul meu ? Îmi pare rău, dragă Vară, dar lunile acestea sunt nevoită să te exilez pe Insula
Ghețarilor, la Polul Sud! Poate te vei învăța minte!

- Nu te v-a ajuta să mă duci pe
acea insulă! grăi Vara. Oricum nu-ți
vei primi înapoi fulgul. Lasă neaua să
curgă din cer! Acest lucru te va ajuta
să-ți lărgești împărăția!

- Bine! De-acum încolo, toți
acești fulgi, împreună, vor forma
Ninsoarea. Îți mulțumesc că m-ai
ajutat, Vară! Fără tine, Ninsoarea n-ar
fi existat și nu m-ar fi ajutat să-mi
extind împărăția! Îți promit că-ți voi
întoarce gestul!

De atunci, cele două surori s-au
înțeles mai bine și au format solstițiul
de vară și solstițiul de iarnă.



ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPIRU HARET 19

Pagină coordonată de prof. Simona Sachelaru

Alexandra-Maria Chicuş, clasa a V-a A

Dragi copii, voi ştiati câte secrete ne ascund anotimpurile anului? Eu vă voi destăinui câteva dintre
acestea. Un fulg, care era în trecere pe la palatul iernii, a aflat unde-şi ţine iarna secretele. Ele sunt ţinute într-un
cufar de gheaţă, dar un pitic neîndemânatic a deschis cufărul şi toţi fulgii au aflat toate secretele.

Un fulg bătrân şi înţelept a poposit pe pervazul din camera mea, aşa că nu m-am putut stăpâni şi l-am
întrebat:

-Domnule Fulg, ce mai faceţi? Aş vrea să vă pun câteva întrebări.
-Sunt  bine. Ce intrebări doreşti să-mi pui? Am raspuns la orice.
-Mereu m-am întrebat cum reuşeşte iarna să plăsmuiască toata aceste minuni. Aş dori să-mi spui câteva

dintre ele.
-Toţi copiii la care mă opresc mă întreabă asta. Li se pare o minune. Ca să înţelegi ce o să-ţi explic,

trebuie să te înştiinţez că ea are o mulţime de fabrici.
-Nu m-am gândit niciodată la aşa ceva, spun eu fascinată.
-Iarna locuieşte în Antartica cu Moş Crăciun, aşa că ei colaborează. Eu am doi ani, spune fulgul. Sunt

foarte bătrân. Am fost făcut la fabrica de fulgi. În fabrică se procedează astfel: se sparge gheaţa în bucăţele fine,
un fel de nisip alb şi apoi sunt puse în forme minuscule. Aşa apar toţi fulgii. Preferaţii angajaţi ai Iernii sunt norii
şi gerul.

-De ce?
-Sunt preferaţi de Iarnă, deoarece fiecare are ceva special. Norii, în caz că nu ştiai sunt poştaşii. Ei vin, iau

fulgii şi îi împrăştie peste tot. Gerul formeaza patinoare şi ţurţuri strălucitori. Nu te-ai întrebat niciodată de ce
seara, când te culci, este puţină zăpada pe jos şi pe casă, iar când te scoli e zapadă cât vezi cu ochii? mă întreabă
el.

-Ba da. Mi se părea o întrebare fără raspuns.
-Acum eu pot să-ţi raspund la întrebare. În Antarctica există fabrica de plapume de nea. Cu această

plapumă se înveleşte pământul iarna, ca să nu-i fie frig. Aceasta se face la fabrica de care îţi spuneam. Ca să luăm
aţe de zăpadă, cioplim geaţa în aşchii pe care le lipim între ele cu superzapadă. După ce am facut aceste lucruri,
mergem la bunica iernii, Baba Iarna, care ţese la războiul de ţesut, o plapumă ce se întinde peste tot. Această
plapumă formează derdeluşurile care bucură copiii. Este târziu, îmi pare rău că nu putem să-ţi povestesc mai
multe, dar trebuie să plec in Bulgaria. Am reţinut adresa. Ne mai vedem! spuse fulgul şi ieşi pe geam.

-La revedere! Am să te aştept! spun eu, încă uimită.
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Iarna

Maria-Alexandra Chicuş, clasa a V-a A

Frigul umblă peste tot,
Simt că nu mai pot.
Fulgii moi, se las uşor.
Pe câte un pomişor.

Totul parc-a îngheţat
Pisica nu s-a mai mişcat
Din colţişorul ei micuţ;
Cu o saltea şi un pătuţ.

Flori de gheaţă sunt acum
Ce norişor bun!
S-a-ndurat să se oprească,
Zăpada să potolească.

La schi am plecat,
Dar nu am uitat
De sania ghiduşă
Şi am ieşit pe uşă .

Iarna repede munceşte:
Căciuliţe moi croieşte,
Să le pună-ncetişor
Pe capul căsuţelor.

IARNA
Evelin-Elena Roşu, clasa a V-a A

Iarna mea cu haine groase
Te aşteptam ca pe ace.
Veselie, voie bună,
Totul o să meargă strună!

Fulgii mici şi albi ca varul
Cad alene pe pământ,
Bradul ne aşteaptă-n casă,
Moş Crăciun ne e în gând.

Chiar şi omul de zăpadă,
Vesel ne zâmbeşte-n prag,
Are nas, pălărioară
Şi-o mătură mărişoară.

Iarna este cea mai tare,
Turte, cozonaci, cârnaţi,
Sănii, derdeluş, cadouri,
Sărbători, părinţi şi fraţi!

Iarna
Sabina Pricopi, clasa a VI-a A

Natura, iar s-a schimbat; din zâmbet în râs şi apoi în plâns,
Iarna, iar ne-a învăluit cu bucurie, cu speranţa venirii zăpezii…
Totul este diferit, este frig, este ger, dar zăpada unde e?
Bucuria, unde e? Tristeţea ne va copleşi dacă zăpada nu va fi…
De ce e atât de greu să ne simţim bucuroşi, de ce?
Tot ce ne lipseşte e dansul prin ninsoare în lumina stelelor şi a lunii,
Dar, mai avem o speranţă în inimă, aceea care nu va pleca,
Aceea care ne spune că va veni Crăciunul, magia Crăciunului,
Va aduce bucuria, ninsoarea, zăpada…
Totul se va schimba odată cu sosirea acesteia!
Sentimentul de bucurie va aprinde o flacără în sufletele noastre,
Care nu se va stinge nici măcar când va fi copleşită,
De toate sentimentele  negative, pentru că este un foc special,
Este focul din inimile noastre, care încălzeşte chiar şi cea mai friguroasă iarnă…
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Căţelul meu

Celine Ciurea, clasa a V-a A

Albiciosul meu căţel
Arată precum un miel,
Latră şi se agită
Cu o bucurie
nemărginită.

Cu al său suflet
inimos,
Mă iubeşte drăgăstos,
Sare şi dă din codiţă,
Are năsuc şi guriţă.

Tot timpul îl
răsplătesc
Şi mereu îl iubesc,
Dându-i câte un os,
Deoarece e credincios.

E căţelul meu iubit,
E clar că m-am
lămurit
Că e un adevărat amic
Chiar de e aşa mic.

Scrisoare pentru Moș Crăciun

Mihnea Romaşcanu, clasa a V-a A
Moșu` merge cu un toiegel,
Apoi se așază pe scăunel.
Un spiriduș dichisit
Îi aduce o scrisoare neobișnuită:
Cerneală verde, pe un fond alb,
Ce credeți? Făcută de Adrian.

Băiatul îi cere Moșului
O săniuță albă,care să gonească
Ca o rachetă de foc,mai mică,
Lucioasa si frumoasa.

Moșul râde: ,,Ho-ho-ho” ,
Și spune:
„Spiridușul meu credincios
Du-te de fă rost de o mică săniuță

Micuță, cât pentru un copilaș
Drăgălaș, și să fie albă, lucioasă și
frumoasă!”

Spiridușul face întocmai și, în câteva
ore,
Este înapoi, cu o sanie frumoasă,
Pentru Adrian aleasă.

Moșul, când o vede, zice:
„Bucurie pe copil, Bucurie pe
părinți...”
Cu mâinile ude de sudoare,
Un gând nu-i dă pace:
Dacă i-a mai scris ceva
Ce el nu putu vedea.

Așa că ia scrisoarea-n mâini,
Pune ochelarii pe nasu-i degerat,
Și începe să recitească.
„Ho-ho-ho, am greșit.
Băiatul mai vrea
O carte să primească:
Charlie şi fabrica de ciocolată,
De Roald Dahl schițată.”

Trecură două zile,
Fabrica Moșul niște munți de cadouri,
Special pentru copii,
Cărți și jucării.

La dentist
Alexia Cernat, clasa a V-a A

Aoleu, ce lucru trist!
Moș Crăciun e la dentist!
I s-a crăpat o măsea,
Iar el nu vrea jos s-o dea,
De teamă că-l va durea.

„-Hai, că vine zâna
Zece lei ți-oi da!
Numai de-ai tăcea!”
Dentistul îi vorbea,
Îl încuraja.

Și cum auzea,
Moșul iar striga:
„-Lasă-mă în pace!
Tu nu vezi c-am treabă?
Jucării de făurit,
Renii de hrănit,
Sania de-mpodobit,
Cizmele de lustruit!
Tu n-ai de ce să te plângi!”

„-Moșule , tu n-ai habar
Că pân’acu’ n-am primit de
Crăciun vreun dar?
Niciodată nu mi-ai dat,
Ce mi-am dorit cu-adevărat.”
„- Știu, e trist,
Dar nu-mi place la dentist.
Și , oricum, sunt daltonist.
Pe deasupra, ochelarist.
Și nu-mi dau seama ce-ți dau…au!
Măseaua mă doare, foarte, foarte
tare!”
„- Vezi, Moșule, ce ți-am zis?
<Du-te la dentist!
Nu mai fi zeflemist!>
Și m-ai ascultat?
Nu! Tu ai preferat
Să stai și să vorbești până
măseaua de tot ți-a crăpat.
Ai văzut ce s-a-ntâmplat?
Hai, te voi ajuta
Și promit că nu va durea!”

Moșul se învoiește,
Deși încă scâncește.
Închide ochii
Și-așteaptă, așteaptă, așteaptă.
Când îi deschide
Uimit de ce vede,
Întrebă curios:
„- Cum? Deja ai scos,
Acea măsea,
Ce-ntruna mă chinuia și mă
durea ?
Îți mulțumesc!
De-acum, de Crăciun,
Îți voi da
Orice îți poftește inima!
A început să-mi placă la dentist
Și sunt foarte optimist!”
De-atunci, Moșul și dentistul
Au fost prieteni pe vecie
Și-au jucat intr-o comedie:
„Un nene în halat alb
Și-un moș,
În costum roș’”.
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Iarna

de Alexandru Golae, clasa a V-a C

A sosit timpul geros,
Toți copiii sar de zor,
În omătul cel pufos,
De pe dealul mărişor.

Fetițe și băieței
Cu bujori în obrăjori,
Au făcut în mare grabă
Un omuleț de zăpadă,
Vin vecinii să îl vadă.

Ei vor merge să colinde
Și toți vor cânta în cor,
Că s-a născut al tuturor
Mântuitor.

Iarna

de Ștefana Țuțuianu, clasa a VI-a B

Iarna iarăşi a venit.
Poartă haină argintie,
Fulgii zboară prin văzduh,
Aşternându-se-n neştire.

Vremea-i tot mai friguroasă,
Iar copiii ies din casă
Să se joace prin zăpadă,
Că este frumos afară.

Plapuma albă şi moale
Ce-acoperit pământul,
Aşternându-se în zare,
Ține cald în loc de soare.

Gerul iernii

de Roberta Croitoru, clasa a V-a C

A venit iarna plină de ger
Şi nu mai sunt păsări pe cer,
Pământul este în amorţire,
Amorţire şi jelire.

Gerul nu se mai opreşte,
Gheaţa albă străluceşte,
Vântul suflă printre maluri
Şi se formează cristaluri.

Pe pământ cade zăpadă,
Adunată-ntr-o grămadă,
Cerul priveşte uimit
Spre soarele palid, iubit.

Norii-aruncă fluturi albi
Peste-ai ţării umeri dalbi,
Dimineaţa ninge iară
Peste a noastră mândră țară.

Gunia Alin, cl. a IV-a B Irina Ficău, cl. a VIII-a
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Edwards Ryan, clasa a VII-a B

1
Ah, yes. Winter. Oh, how I love winter! Not only is winter close to my birthday, but it’s also when Santa Claus
makes his way to everybody to give them delightful presents. Nothing horrible can happen on this wonderful
holiday, right? Well, you are wrong! Have you heard of the mighty Krampus? No, I’m not talking about that silly
wannabe Krampus from the horror movie. I’m talking about real stuff here. Real as a plastic flower. They say
he’s a demon with a large white sack. He comes to the naughty kids, the ones that refuse to listen to their parents,
and, instead of giving them lame candy, get this - he steals the most precious thing that they own! Once, I saw
Krampus steal a video game from a kid. What a meanie, right?

2
This is where our adventure starts. Once upon a time there was a kid called Pambo. Pambo was very sporty and
very smart. He liked to run a lot and smile - even if something bad happened to him. He would just go “Oh,
well!” and move on. However, Pambo had very greedy and very selfish parents. Every Christmas they were
invited to this party and never took Pambo with them. Pambo had to stay home, sleep and wait “for Santa to
come”.
“Another year home alone…” sighed Pambo. “Why do my parents have to be so greedy and selfish? Am I not
allowed to go to parties and make new friends? My only friend is a sweaty butler. I wish my parents choked on
all that money that they haven’t even earned! Money doesn’t matter, science does” said Pambo full of anger and
disgust.
“Hey, maybe I should sneak out and go to that party, be unnoticed!” laughed Pambo malefically. “What about
Krampus though? Ah, rubbish. I don’t like anything in this house anyway, and he’s just a legend”.
Pambo quickly took out his winter vest and hoodie, and ran to the mansion, where the party was. The main
entrance was blocked, so he had to climb up to the attic.
“Take that, you green beautiful window!” yelled Pambo as he smashed the glass into shards. The party song was
really loud, so Pambo could dance to it alone. “Ah, sweet moment of relaxation. The best part is that my parents
are staying here over night, so I can go back home without being caught.”
The clock struck 12 pm, so the party was over. Pambo’s parents went to bed in the guest room. Pambo fell asleep
in his bed roll, with his phone next to him. He set the alarm to go off in two hours, before everybody woke up.
Suddenly, he heard a growl. Pambo woke up and took a glass shard. He was scared, but ready to fight. The growl
was now loader. What could it be?
Now it sounded like something was behind him. With a big thump, Krampus smashed down the door and went
after Pambo.
“Naughty kids have to be punished! Ha ha ha!” snarled Krampus.
“Oh, God! He’s not a legend. I was wrong! I should have stayed home!” yelled Pambo. He manned up and
decided to face him. A one on one fight! As they were punching each other, Pambo took the glass shard and
stabbed Krampus’ big red fat belly. Krampus growled.
“Geesh, kid! Stabbing isn’t necessary. I guess you beat me, so I’ll go now. Here, take my bag. This will help you
in school. Don’t be naughty.”
Then Krampus disappeared.
“Oh, no! It’s 4 am. I better go home now!” Pambo ran, sneaked into his room, put the bag from Krampus under
the Christmas tree and went to bed.
The next morning Pambo went downstairs to get some food.
“Surprise! Merry Christmas!”
The kitchen was full of presents.
“Wow! Are all these mine?”
“Yes, honey. Come on, be a good boy and open all of them!”

3
Pambo lived a happy life. Krampus’ sack helped him a lot in school, along with the fact that his parents decided
to change his name into Winston.
“Yeesh, my neck hurts!” growled the narrator.
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POVESTE  DE TOAMNĂ
Miruna Ştefana ŞTEFĂNESCU, clasa a V-a A

Când păsările pleacă  şi natura , nu-i tril, nu-i nici soare. Sufletul suferă când natura doarme căci frigul a
îngeţat gândul cald al soarelui .

Şi atunci când sufletul nu e încălzit de soare, omul cade printre gânduri  tot ,,uitându-se’’ la soare .
Toamnă vine cu vânt, cu ploaie şi trimite la război ceaţă densă şi răcoare . Ea nu cruţă frunzele sau florile,

le usucă fără milă. Iar când ziua se termină, lumina soarelui se scurgea încet pe crengile golaşe ale copacilor.
Totul e pustiu. Nici urmă de viaţă. Toamna a început să se plictisească. Aşa că a trimis cele mai

melodioase vânturi să reînvie locul, dar nimic. Doar ciorile croncăneau îngrozitor.
Toamna se preschimbă în om. Vroia să vadă ce se întâmplase de nici oamenii nu mai ieşeau din case. Pâş–

pâş se duse sub un geam unde auzi :
Mămico, pot să ies afară să mă joc cu Rebeca ?
 Nu! Ai să răceşti. Afară e aşa de frig încât stă să-

ngheţe apa din bălţi.
Toamna, puţin uimită, îşi spuse: „Am să încerc şi la alte

case.”
 Bunico, pot să ies afară?
 Băiete, vrei să răceşti? Vrei să nu te mai lase mama ta la

mine?
Toamna se preschimbă la fel cum era înainte şi,

îngândurată cum stătea ea, nu observase că un vântişor i-a scăpat.
 Ha , ha! Am să suflu aşa de tare încât am să smulg copacii.
Doar că el era un vântişor. Nu avea forţă să sufle. Dar toamna simţise suflare , aşa că a pornit în căutarea

lui.
 Ce cauţi aici?
 Oh! Eu nu am voie să merg cu ceilalţi să răspândim răcoare.
Vorbele  vântului  o făcu pe toamnă să înţeleagă că toţi vor binele celor apropiaţi. Înţelese cât de rău a

făcut că a vrut să răspâdească tot ce avea ea mai rău.

REVERIE
Ștefan Bandraburu, clasa a V-a A

Este anotimpul alb. Adevăratul miraj al iernii l-am simțit la munte,
într-o depresiune ascunsă de ochii drumețior, învaluită parcă de o atmosferă
de taină.

Privesc prin geamul puțin aburit spre noianul de zăpadă care lasă să
se observe urme de vietăți mici și sclipiri plăpânde ale fulgilor care se așază
mereu, mereu…

De aici începe povestea noastră:
Era chiar în ajunul noapții de Crăciun, iar pleoapele-mi greoaie de

oboseală lăsau doar să se întrevadă, subtil, câteva imagini printre gene. În
starea aceea de reverie disting o lumină mișcătoare. Sting repede lumânările camerei mele și-i urmăresc traseul. E
un om ce ține în mână un felinar, iar în spate poartă o desagă.

Este chiar lângă cabană și totuși nu o observă…și nici pe mine. Probabil îl preocupă ceva… Agață
felinarul de o creangă uscată și se uită atent în jur. Observă un brad potrivit, îl ia și după ce îl leagă cu o sfoară
pornește pe aceeași cărare.

Nedumerit, îmi pun întrebări și iau decizia de a-l urmări. Coboară câteva văi, alunecând uneori ușor,
până când ajunge pe o culme. Se vede o casă. Cred că este a lui. Din neatenție calc pe o ramură. Acesta se
oprește, se uită înapoi preț de câteva secunde bune și își continuă drumul. A fost atât de aproape să mă vadă...

Am ajuns la căsuța ce se vedea de pe culme . El intră, iar eu privesc discret de afară, pe geam... Mi-a luat
puțin timp să-mi dau seama ca era chiar Moș Crăciun:  înăuntru erau brazi împodobiți, multe cadouri, și o
atmosferă de nedescris în cuvinte.

Uimit, plec în liniște, știind că moșul va trece și prin căsuța mea, lăsându-mi o amintire de neuitat.
De atunci, an de an, îl aștept cu aceeași emoție...
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IARNA
Ilinca Boboc, clasa a V-a A

Când pe geam mă uit curioasă
Văd zăpada cea pufoasă,
Ea e albă și lucioasă,
Umple iarna cea groasă.

Pe ferestre fumurii
Și pe frunze arămii
Se așează argintii
Flori de gheață mii și mii.

Anotimpul friguros,
Cu ninsoare generos,
Ne aduce bucuros
Și Crăciunul luminos.

IARNA
Raffaella Spătaru, clasa a V-a A

Iarna a venit
Și de-ndată ce-a sosit
Lumea a încremenit.
Natura a amorțit,
Cu fulgi de nea ne-a împodobit.

Pe copiii i-a-nveselit,
Copacii au înlemnit;
Orașul tot s-a albit –
Acesta este anotimpul mult dorit,
Iarna.

Iarna zâmbitoare
A sosit strălucitoare,
Cu multă culoare,
Gheață lucitoare,
Ca o sărbătoare!

IARNA
Evelin-Elena Roșu, clasa a V-a A

Iarna mea cu haine groase
Te aşteptam ca pe ace.
Veselie, voie bună,
Totul o să meargă strună!

Fulgii mici şi albi ca varul
Cad alene pe pământ,
Bradul ne aşteaptă-n casă,
Moş Crăciun ne e în gând.

Chiar şi omul de zăpadă,
Vesel ne zâmbeşte-n prag,
Are nas, pălărioară
Şi-o mătură mărişoară.

Iarna este cea mai tare,
Turte, cozonaci, cârnaţi,
Sănii, derdeluş, cadouri,
Sărbători, părinţi şi fraţi!
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Iarna
Mateea Ștefania Șufaru, clasa a IV-a B

Era mijlcul lunii decembrie și nu ninsese deloc. Moș Crăciun și Moș Nicolae erau îngrijorați pentru copii.
Când vor mai face oameni de zăpadă? Când vor mai putea privi dansul fulgilor?

Cei doi s-au întâlnit într-o noapte geroasă la cel mai bătrân brad al pădurii.
- Trebuie să mergem la Zâna Iernii, să o rugăm să aducă zăpadă. Astfel vom  avea un Crăciun magic și copiii

vor fi fericiți!
- Ai dreptate! spuse Moș Nicolae.
Cei doi au pornit la drum, dar nu au găsit regatul zânei. S-au hotărât să meargă la o bătrână înțeleaptă care

locuia în pădurea cu brazi magici.
Când au ajuns i-au spus ce doreau, dar aceasta nu spunea nimic. După câteva clipe rosti:

"Cel ce vrea să o găsească
La apusul soarelui să rostească
Rugăciunea de Crăciun
Împreună cu un gând bun."

După ce a spus ghicitoarea, bătrâna căzu într-un somn adânc.
Au plecat și au așteptat până la apus. Atunci ei au rostit rugăciunea și s-au gândit la cât de fericiți vor fi copiii

când vor aduce zăpada înapoi.
În fața lor a apărut ca din vis, un castel din gheață cristalină. Intrând, au văzut-o pe Zâna Iarnă stând pe un tron

măreț, înfășurată într-o mantie argintie.
- Zână Iarnă, te rugăm, adu zăpada înapoi! Copiii sunt triști, nu se pot juca, spuse Moș Crăciun.
- Nu voi aduce zăpada înapoi! țipă ea.

Atunci Moș Crăciun scoase un glob de cristal și îi arătă cât de fericiți sunt copiii în zăpadă. Zâna, înduioșată,
s-a gândit o clipă și cu un gest al mâinii, aduse zăpada înapoi. Cei doi au ieșit fericiți din castel. Încântarea lor era
peste măsură... afară ningea! Fulgii păreau cusuți cu fir de argint, iar dansul lor fericea pe toată lumea.

Încetul cu încetul zăpada pufoasă și albă ca spuma laptelui s-a așternut pe pământ.
Sărbătorile au început în chiotele de bucurie ale copiilor la vederea mult doritei zăpezi.
Moș Crăciun și Moș Nicolae au reușit să salveze iarna. Erau mândri și nespus de fericiți de ceea ce au

realizat.
Sărbătorile de iarna sunt magice când totul e acoperit de zăpadă, nu-i așa dragi copii?

Iarna în sĂtuc
Mihnea Catalin Ivancea, clasa a IV-a B

Iarna a sosit. Pe jos, Zâna Zăpezii și-a întins mantia de nea  imaculată.Vremea s-a răcit. Pădurile de cristal
parcă sunt scoase dintr-un tărâm alb al frigului și al gheții.

Peste  sat domnea liniștea. Stratul gros de omăt depășea pervazele caselor. Lacurile albastre au înghețat.
Unul dintre locuitori iese afară și spune:”Un ger cumplit va năvăli asupra noastră. Trebuie să ne pregătim!”

Și chiar așa a și fost. Totul a început cu o ninsoare lină. Ușor, ușor, fulgii au dat buluc peste sat, după care au
început să se transforme în lacrimi de gheață.  S-a alăturat și  bătaia vântului, ce nu era doar o adiere, ci aproape
o furtună de zăpadă.

Spre seară, micul sătuc devine un loc special pentru petrecerea de Crăciun. Casele sunt decorate cu
beculețe colorate ce sclipesc în lumina lunii. Din hornuri ies fuioare  negre ce împrăștie miresme îmbietoare.
Stelele albe de pe cer lucesc, la fel ca cele din vârful brazilor împodobiti cu globulețe roșiatice și bomboane dulci.

Armonia este motiv de sărbătoare, iar focul încălzește familiile adunate împreună cu un singur scop, de a se
bucura unul de celălalt. Copilașii recitau colindele, știind că vor primi o felie de cozonac, o bucățică de colac
rumenit în cuptor, sau chiar dulciuri.

Peste sat domnește credința, rugăciunea, sărbătoarea, dar cel mai important, iubirea .

“Adevărata avuție a unui om este binele pe care-l face în lume!” -Mohammed Ali
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Ora de română
Luca Ghimiş, clasa a V-a A

Nu vreau să fiu prea pompos,
Nicidecum  simandicos,
Vreau să vă explic frumos
Despre un lucru de folos
Despre o carte inspirată:

Este-o glumă apreciată
Tocmai de noi creată,
Ce ne scapă de necaz:
Cartea se numeşte „HAZ” !

Acum , pe bune, despre ce vreţi să vorbim ? Atunci, vorbim despre glume.
Greu e să înţelegi că pentru a glumi, a râde, a scrie, a povesti... în toate te ajută verbul, la fel şi substantivul. Dar
dacă analizăm situaţia, îi vom putea găsi un adjectiv hazliu...situaţiei, evident!
În altă ordine de idei, se spune că timpul trece greu  la şcoală, aşa că, din viitor facem prezent. Dar, de asta sunt
eu aici! Să vă ofer o doză de timpul prezent. Gramatica e un fel de magician!
În mintea mea e un dialog între mine şi un Luca mic, pus pe hârtie în clasa a V-a, tot de gramatică şi literatură!

Acum nu mai am decât o recomandare:
- Dacă vă plictisiţi, dacă sunteţi trişti sau vreţi să râdeţi, mereu va fi o carte pregătită cu un banc bun!

Promit!

Decembrie
Raluca-Maria Droanga, clasa a V-a A

Îţi mai aduci aminte? Stăteai cu spatele la soba fierbinte cu ceaiul de zmeură într-o mână şi în cealaltă cu
pâinea unsă cu gem de vişine. Simţeai mirosul îmbietor al plăcintelor calde cu brânză gătite de bunica ta. Nimeni
şi nimic nu îţi putea strica momentul acela de pace şi linişte, în care te bucurai de tot ce e mai frumos pe lume.

Ei bine, acele momente revin odată cu iarna. Cadourile care te aşteaptă sub brad, colindele şi clopoţeii de
Crăciun şi multe alte momente frumoase pe care le petreci cu familia de Anul Nou. Se fac pregătirile. In orice
moment, îngerii pot arunca cu făina peste lume, iar tu sa te trezeşti că e prea frig afară ca să mai poţi purta
sandale. Toamna deja a făcut o treabă importantă: a dezvelit copacii de frunzele uşoare, care au fost purtate de
vânt până în tărâmuri necunoscute şi a copt fructe numai bune de făcut compot cu ele.

Iarna aceasta mi-am propus…nu multe. Tot ce îmi doresc este să fie foarte frig afară, ca să pot sta în pat
cu plapuma pe mine, cu ciocolata caldă pe noptieră şi cu Lucy, căţeluşa mea în braţe. Nu vom fi singure, fulgii ne
vor arăta spectacolul lor, iar vântul ne va cânta balada iernii chiar la fereastra noastră.

Fiecare iarna e minunată, tot ce trebuie să faci este să ai la îndemână o pătură şi poate şi un membru al
familiei, o altă rudă sau un prieten drag, iar apoi te poţi bucura de magia anotimpului alb. Dacă nu, cel mai bun
sfat ar fi să ieşi la aer curat şi să îţi faci un amic din zăpadă pe care sa îl aranjezi după gustul tău. Bucură-te de
decembrie!

Iarna, un anotimp magic
Ana Maria Jigău, clasa a VI-a A

În fiecare an sosirea ei ne încântă pe toţi. O aşteptăm cu nerăbdare, gândindu-ne doar la zăpadă şi la
distracţie. Din seara în care ninge, milioane de copii stau lipiţi de geam şi privesc fascinaţi cum se aşterne iarna.
Casele îşi pun cuşme albe şi fulare, munţii se transformă în derdeluşuri pentru copii, iar lacurile se preschimbă în
cristale lucioase şi alunecoase.

Iarna îşi face remarcată prezenţa, iar în casele copiilor e multă bucurie. Din hornuri iese un fum cenuşiu
ce ne duce cu gândul la o căldură moleşitoare. Mingea de foc nu ne mai trimite raze fine spre pământ, făcând
păsările călătoare să plece în ţările calde, abandonându-şi cuiburile îngropate în zăpadă.

Copacii îşi dau jos haina aurită de toamnă şi-o schimbă cu una călduroasă de nea şi îmbrăcându-şi
crengile uscate în argint sclipitor. Toată natura parcă este un tablou pictat de iarnă, schimbându-se treptat într-o
lume plină de omăt şi veselie.

Zăpada se aşterne lin ca o plapumă peste natură, unde răsună râsete de copii. Derdeluşurile sunt pline de
sănii, oameni de zăpadă, iar prin aer zboară o mulţime de bulgări.

În casele oamenilor este zarvă şi agitaţie, deoarece vin sărbătorile. Brazii sunt duşi în fiecare casă şi
împodobiţi cu multă dragoste de familii. Sub el urmează să fie puse cadourile de Crăciun, ce sunt aşteptate cu
bucurie şi nerăbdare de toată lumea.

Sosirea iernii aduce multe bucurii oamenilor, împodobind natura!
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Iarna
Oana Olariu, clasa a VI-a A

Iarna m-a înspăimântat,
Tare s-a mai lăudat
C-a învelit pământul tot
Cu un strat alb ca de tort.

Luna-i palidă, senină.
Pe cer alunecă lină.
Norii-s sus, pe cer
Ei aduc mult ger.

Viscoleşte întruna
De nu-ţi vezi nici urma.
Stelele-s îngheţate,
Când lucesc, sunt minunate!

Vine noaptea cu răceală,
Totul intră-n amorţeală,
Fulguieşte repejor,
Vară, de tine mi-e tare dor!

Iarna
Iustina-Elena Iosipescu, clasa a VII-a A

Iarna a sosit,
Cu fulgi mari de nea.
Pământul s-a albit,
Cu mantia sa.

Pe la case ici-colea,
Se mai vede câte-o nea,
Hornurile fumegând,
Și copii prin zăpadă alergând.

Bucuroși nevoie mare,
Scoatem sania la plimbare,
De la mic, la cel mai mare,
Ca o mare sărbătoare.

Iarna
Daria Albu, clasa a VI-a C

A plecat toamna frumoasă,
A venit iarna geroasă,
Cu fulgi mari şi argintii,
Bucurii pentru copii.

De dimineaţă până seara,
Copiii stau numai pe-afară.
Stau şi se hlizesc,
Temele le ocolesc.

Fulgii mari de zăpadă
Stau şi-aşteaptă laolaltă.
Un alai de copilaşi,
Ca să-i facă bulgăraşi.

Magia iernii
Ana Maria Jigău, clasa a VI-a A

Iarnă, tu pe crivăţ soseşti,
Casele şi natura le împodobeşti,
Iar dealurile cu omăt le desenezi.
Îmbraci copacii cu haine argintii,
Şi crengile strălucesc mii şi mii.

Zurgălăii veseli sună,
Si fulgii de nea se adună.
Steaua în brad este pusă.
Pe derdeluş săniile zburdă
Şi râsete răsună.

Basmul iernii
Maria Iacobeanu, clasa a VI-a A

Iarnă, mult te –am așteptat,
Te visam noaptea în pat,
Sclipitoare ca o lună,
Îmi șopteai „Noapte bună”.

Pe jos este un covor alb,
Afară nu mai este cald,
Iar păsările călătoare ,
Au plecat acum la mare.

Iarna-i ruptă dintr-o carte,
Căci acum vara-i departe,

Și niciodată n-am să uit,
Că voi deveni adult.

N-o să mă mai pot bucura,
Cu dragoste de sania mea,
Căci voi crește o mare fată,
Și copil n-o sa mai fiu niciodată.

Nu vreau să fiu adult,
Facturi, griji, e mult prea mult,
Vreau să ningă la greu,
Să rămân copil mereu.

Iarnă, eu nu vreau să pleci,
Tu prea repede te treci,
Să fiu veselă, fără chin,
Să mă bucur pe deplin.

Acesta –i basmul iernii,
Cu fulgi mii și mii,
E plin de întâmplări minunate,
Ce nu vor fi uitate.
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Tanzania 9) A șaptesprezecea literă din alfabetul
grecesc ● La ieșire din parc! ● Vierme parazit 10) A
fi, la imperfect ● 12 luni ● Drum național 11) Profesor
numit pe post prin concurs național
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