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…

Perioada cu puține amintiri păstrate, perioada 

copilăriei mici este considerată de multe persoane ca 

fiind perioada cea mai distractivă a vieții, dar și perioada 

în care se fixează structura personalității viitorului școlar, 

licean, student, adult de mâine.  

Zi de zi, preșcolarii grupei mici „B” împart 

zâmbete colegilor, cadrelor didactice și personalului 

grădiniței, trăindîmpreună bucuria de a fi copil. Au fost 

surprise numeroase momente în care mici „exploratori” 

trăiau și simțeau acest sentiment. Aceste momente au fost 

surprinse în principal, în cadrul jocurilor, activitățile 

preferate ale copiilor.  

Jocul reprezintă tipul de activitate principal sub 

forma căruia se desfășoară activitățile instructiv-educativ 

din grădiniță. Tipologia variată a jocurilor oferă valențe 

formative în domeniile cognitiv (ex.: jocul „Autobuzul”), 

socio-afectiv (ex.: jocul „Urmează-mă, ȚOP-ȚOP!”), 

comportamental (ex.: jocul „Un, doi, trei, la perete”) a 

dezvoltării armonioase a personalității.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. preșcolar Avram Gabriela 
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”Verde, roșu, alb 

mult soare, 

bucurie, 

sărbătoare” 

 

 1 Martie este prima zi de primăvără. Toți românii sărbătoresc această zi, 

oferind câte un simbol tuturor doamnelor și domnișoarelor. 

Odată cu sosirea primăverii preșcolarii grupei mijlocii A, coordonați de către 

doamnele educatoare Leru- Stroe Floriana și Rodean Anca, au marcat momentul 

confecționând diferite mărțișoare și flori cu forma manuței. 

 

 

Pentru a valorifica munca preșcolarilor 

am realizat o selecție, iar cele mai bune lucrări 

au participat la diferite concursuri tematice. 

Tot în această lună sărbătorim și ziua 

mamei. 
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D-na educatoare Anca Rodean a marcat această zi de sărbătoare, realizând felicitări, 

brățari și floricele cu chipurile copiilor. 

După munca și efortul depus în realizarea darurilor pentru mămici, copiii au fost 

răsfățați cu wafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Inv.Preșc. Leru- Stroe Floriana 

Educatoare Rodean Anca 
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1 iunie 2019 , Maratonul Internațional Sibiu 

 

Încă de anul școlar trecut, când am început să ne bucurăm de razele soarelui de 

primăvară și ne doream să petrecem cu preșcolarii cât mai mult timp afară, am identificat ca 

nevoie prioritară amenajarea spațiului din curtea grădiniței într-un spațiu de învățare out-

door. Un spațiu unde să oferim celor 352 preșcolari și școlari mici posibilitatea de a se 

dezvolta într-un mediu cât mai natural și armonios, să formăm copii, apoi adulți cu un stil de 

viață sănătos și deprinderi de viață dezvoltate.  

Astfel că,  anul acesta, odată cu începerea înscrierii de proiecte la Maratonul 

Internațional Sibiu, cu sprijiul câtorva colegi și părinți, a luat naștere proiectul nostru 

Explorăm – Ne Jucăm – Reușim!, pe care l-am depus și a fost și selectat între proiectele 

participante la Maraton.  

De aici și până la realizarea visului ca preșcolarii și școlarii mici să se joace și să 

exploreze locul cu leagăne, topogane, filigorie, groapa cu nisip, copăceii sau spațiul pentru 

grădinărit drumul nu mai este lung.  

Un drum pe care doar împreună îl putem parcurge! Fiecare dintre noi: preșcolarii, 

școlarii mici sau mari, părinții, bunicii, rudele, prietenii, cadrele didactice, putem contribui la 

realizarea proiectului! 

Cum? 

Înscrindu-vă ca alergător! 

Susținând un alergător! 

Și|sau 

Popularizând proiectul către companii 

care doresc să contribuie! 

Avem șansa uriașă de a finaliza finaliza proiectul Explorăm – Ne Jucăm – Reușim! 

printr-un minim efort: 

http://maratonsibiu.ro/exploram-ne-jucam-reusim-8878/ 

 

Educatoare Rodean Anca 

http://maratonsibiu.ro/exploram-ne-jucam-reusim-8878/
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Întâlnirea de dimineață” joacă un rol important în dezvoltarea copilului pe durata 

șederii lui în grădiniță. 

În primul rând, „Întâlnirea de dimineață” formează rutinelel celor mici. În ceea ce 

privește integrarea cât mai bună, putem afirma faptul că cele mai multe interacțiuni de tip 

jocuri de cunoaștere, dezvoltare personală sau chiar părți ale auto-cunoașterii se deprind în 

această etapă.  

,,Întâlnirea de dimineață” 

cunoscută și sub numele de ,,Cercul de 

dimineață”  aduce copii din grupă uniți 

sub forma unui cerc în care aceștia să se 

simte în largul lor. Ziua începe astfel 

voios, cu un salut și o îmbrățisare 

călduroasă, urmate de întrebări despre 

anotimpul în care ne aflăm, lunile anului, 

zilele săptămânii, care fiind repetate zi 

de zi constituie o bună orientare a 

preșcolarului în timp și spațiu și oferă 

celui mic o siguranță în ceea ce privește 

mediul înconjuător. 

Nu în ultimul rând, sunt adresate 

întrebări despre modul în care ne simțim 

și cum am început ziua, astfel, 

„universul” fiecăruia este valorificat 

pentru a putea oferii celor mici un loc de 

dezvoltare cât mai armonioasă. 

„Întâlnirea de dimineață”  îmbină atât metodele tradiționale de predare-învățare, cât și 

cele moderne. Principala metodă folosită leste conversația, care, este o metodă verbală de 

învățare cu ajutorul întrebărilor și răspunsurilor, fiind o metodă foarte benefică pentru 

dezvoltarea și îmbogățirea vocabularului de la vârste fragede. O altă metodă este 

brainstorming-ul, care stimulează creativitatea preșcolarilor în formularea de noi idei. 
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În cazul „Cercului de dimineață” 

vorbim și despre o memorizare de tip 

logică. Un  exemplu ar fi adresarea 

întrebării „Ce zi urmează după miercuri? 

Dar ce zi a fost înainte de miercuri?”. 

Totuși, cea mai îndrăgită metodă a celor 

mici este jocul. Aici putem vorbi de 

„Jocul degețelelor”, „Jocul ploii” sau alte 

jocuri scurte în care atenția preșcolarilor 

este sporită.  

Sintetizând cele exprimate în 

rândurile anterioare, concluzionez că 

„Întâlnirea de dimineață” are un rol 

important în buna integrare a  tuturor preșcolarilor, dar este și un ,,colț” în care fiecare are 

povestioara sa, îmbinându-se la final într-un întreg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatoare: Ioo Olivia-Melissa 
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Ca în fiecare an, luna februarie a adus în grădinița noastră dorința de carnaval.  Cum 

tocmai finalizasem tema animalelor ne-am propus să ne și costumam în animalele preferate.  

Preșcolarii grupei Mijlocie A - grupa "Prietenii lui Mickey Mouse" - au pregătit măștile și le-

au colorat. Apoi a început distracția.  

"Carnavalul din pădure" a adus voie bună, jocuri, concursuri, muzică și dans. Toate 

măștile au fost aplaudate, copiii s-au întrecut pe trasee Exathlon, au participat la jocuri 

precum "Cine mănâncă mai repede biscuitul de pe sfoară" sau "Scaunele muzicale". Apoi a 

urmat dansul. În grup, în perechi, individual... fiecare cum a simțit. La finalul activității, toți 

participanții au primit o felie din "Tortul Pădurii".  

Toate acestea au contribuit la reușita zilei, la zâmbetele de pe chipul copiilor și la 

somnul liniștit de după masa de prânz. Iar noi ne-am bucurat de fiecare moment de fericire de 

pe chipul micuților mei de la grupă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Inv.Preșc. Leru- Stroe Floriana 

Educatoare Rodean Anca 
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KAHOOT este o aplicaţie lansată în anul 2013 în Norvegia, care cunoaşte o largă 

utilizare în învăţământ. Ea poate fi folosită cu succes în diferite etape ale scenariului didactic 

în scopul consolidării cunoştinţelor anterior dobândite sau a celor nou predate, asigurând 

feed-back-ul imediat pentru elev şi 

profesor.  

Pe scurt, prin această aplicaţie se pot 

crea şi administra teste cu întrebări de 

tip grilă. Pentru utilizarea acesteia este 

nevoie de folosirea unui smartphone 

şi de acces la Internet. 

Aplicaţia Kahoot este uşor de utilizat 

şi îndrăgită mult de către copii. 

Aceasta contribuie la dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor digitale ale copiilor, dezvoltă 

autocontrolul şi încrederea în sine. 

Este distractivă, relaxantă, eficientă şi 

totul se întâmplă într-un mediu 

interactiv în care îţi poţi verifica şi 

fixa cunoştinţele. 

Folosirea acestei aplicaţii asigură o 

evaluare obiectivă, elevii îşi pot 

corecta imediat răspunsurile, dându-şi 

seama ce parte a materiei stăpânesc 

mai puţin. 

De asemenea, Kahoot-ul evită rutina, monotonia, dezvoltă atenţia şi perspicacitatea elevilor. 

Pentru crearea unui cont se accesează pagina www.getkahoot.com opţiunea Sign up for free! 

unde se vor înregistra datele personale. Pentru crearea unui test se alege comanda Quiz, care 

deschide pagina unde se vor înregistra datele testului. Prin opţiunea Ok, go! se trece la 

scrierea întrebării, apăsând, pentru fiecare nouă întrebare opţiunea Add question. Varianta 

corectă de răspuns este marcată cu bifă. Pot fi ataşate imagini sau filmuleţe video. 

http://www.getkahoot.com/
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Butonul Next, trimite către scrierea unei noi întrebări. Prin accesarea opţiunii save, întregul 

test este salvat şi publicat, iar cu opţiunea I’m done se ajunge pa pagina unde testul poate fi 

accesat cu ajutorul opţiunii Play. 

 

Dar începe Kahoot! 

 

În ziua în care au acest joc, elevii îşi aduc telefoanele mobile, pe care au instalată 

aplicaţia şi trebuie să aleagă răspunsurile corecte la întrebările adresate din disciplina aleasă 

de doamna învăţătoare. 

În clasă este atâta veselie şi stare de bine cât să ajungă şi în alte clase. La fiecare 

răspuns corect, se aud chiote de bucurie, ,,se exersează  mişcări de dans” sau săriturile pe 

ambele picioare. Preţ de câteva minute, clasa este ca ,,acasă” , ai libertate de mişcare, îţi poţi 

exterioriza sentimentele fără să deranjezi, ea devine un loc al jocului şi tehnologiei, iar 

Kahoot-ul i-a energizat atât de mult pe copii încât nici verificarea testului nu li s-a mai părut 

un lucru dificil. În plus, profesorii şi elevii pot vizualiza rezultatele ,,jocului” într-un fişier 

Excel, în care pot fi consultate aspecte deosebite legate de rezultat, în general sau pentru 

fiecare item în parte. 

 

Aşadar, încercaţi acest joc! 

 

SUCCES ŞI SPOR LA…KAHOOT! 

 

 

 

 

 

 

Prof.pentru înv.primar Ciobanu Alina 

Prof.pentru înv.primar Tara Roxana 
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Luna ianuarie reprezintă pentru români prilej de comemorare a două mari 

personalitaţi ale acestui neam: poetul nepereche, Mihai Eminescu, cel pe care istoricul 

Nicolae Iorga avea să-l numească „expresia integrală a sufletului românesc” şi creatorul 

statului modern român, Alexandru Ioan Cuza. 

Dacă ziua de 15 ianuarie 1850 este ziua de naştere a limbii române literare, ziua de 

24 ianuarie 1859 reprezintă ziua de naştere a naţiuni române, atât de urgisită de istorie, dar 

dăruita de Dumnezeu cu mari oameni politici şi de cultură.  

Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii şi care înfăptuise revoluţia de la 1848 

avea în frunte înflăcăraţi patrioţi, precum Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache 

Negri, Alexandru Ioan Cuza, C.A. 

Rosetti şi mulţi alţii. La începutul 

anului 1859, alegerile de deputaţi din 

cadrul Adunărilor elective s-au 

desfăşurat sub semnul unor 

înverşunate înfruntări între forţele 

partidei naţionale unioniste şi forţele 

antinaţionale, potrivnice Unirii. La 5 

şi 24 ianuarie, Adunările elective de 

la Iaşi şi Bucureşti îl alegeau în 

unanimitate ca domn pe Alexandru Ioan Cuza.  

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a  modernizat statul român prin 

adoptarea unor ample de reforme  în învatamânt,  agricultură,  armată şi  justiţie.  

Îşi atrage însă, treptat, antipatii pe întreaga scenă politică din ţară: radicalii își dădeau 

mâna cu conservatorii pentru a-l răsturna pe Cuza. Primii îi reproșau moderația, ceilalți un 
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pretins revoluționarism. Se născuse o solidaritate temporară între adversari, ce avea să ducă la 

înlăturarea lui Cuza. Este nevoit să părăsească ţara şi să ia drumul exilului.  

Cuza şi Eminescu au trăit într-un veac încărcat de trăiri romantice, fără de care nu era 

posibilă schimbarea, revoluţia, transformarea modernă a societatii românesti. Când Cuza era 

ales domn al Principatelor Unite, micul Mihai avea doar 9 ani si era elev la Cernauţi în clasa 

a 4-a primară, obţinând la sfârşitul anului şcolar locul al 5-lea din 82 de elevi. 

 

În vara anului 1868, tânărul poet Eminescu, însoţind trupa de teatru a lui Mihail 

Pascaly, se oprea prin mai multe oraşe transilvănene, cele prin care, cu doi ani mai devreme, 

trecuse şi Alexandru Ioan Cuza în drum spre exilul său. În  ianuarie 1870, Mihai Eminescu, 

în fruntea unui grup de studenţi, îi face o vizită lui Alexandru Ioan Cuza, la Ober-Döbling, 

aducându-i, fostului domn, omagiul tinerimii române. Poziţia adoptată de Mihai Eminescu 

faţă de Cuza l-a determinat pe marele eminescolog Dimitrie Vatamaniuc să afirme: „Cultul 

lui Eminescu pentru Alexandru Ioan Cuza se explică prin importanţa ce-o acordă reformelor 

sale, realizate într-un timp scurt şi fără sprijin dinafară" . În anul întâlnirii lor, 1870, Mihai 

Eminescu era student iar Alexandru Ioan Cuza era  în al patrulea său an de exil. Poetul va fi 

necruţător cu participanţii la complotul detronării lui Cuza şi va sublinia: „ ...lovitura de stat 

este a lui Cuza. Ca să facă fapte mari. Toată lumea a fost cu dumnealui. Dă drepturi naţiunii 

întregi”. Cuvintele sale sunt în acord cu cele ale marelui om politic Mihail Kogălniceanu care 

afirma că : „... nu greşelile l-au răsturnat pe Cuza, ci faptele sale cele mari...".  

 

 „Domnia lui Cuza e istoriceşte cea mai însemnată de la fanarioţi încoace”, afirma şi 

Eminescu în Curierul de Iaşi, din 8 martie, 1877. Opera reformatoare a lui  Cuza, a însemnat 

apariţia „noului” în istoria noastră naţională şi rezonează cu cea de întemeiere culturală, 

împlinită de Eminescu, la nivelul universalităţii.  

Personalităţile revoluţiei de la 1848, domnitorul Cuza şi reformele sale, vor marca 

opera  tânărului poet Mihai Eminescu şi se vor transpune  în profeţiile sale pentru dulcea 

Românie : „Viată în vecie, glorii, bucurie,/ Arme cu tărie, suflet românesc,/ Vis de vitejie, 

fală şi mândrie”. 

 

 

 

Prof. Monica Popescu 
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La data de 15 ianuarie 2019 a avut loc o prezentare Power Point, dedicată acestuia 

eleviilor din clasa a II a B . 

Această prezentare a fost constituită din informaţii despre marele scriitor, urmată fiind 

de un colaj de versuri din cele mai cunoscute poezii ale sale şi concluzionând cu un mic joc 

constituit din întrebări şi răspunsuri  coordonat de bibliotecar Stăniț Carmen împreună cu 

domnul învăţător Paroş Ovidiu. 

Mihai  Eminescu 15 ianurie 1850-15/27 iunie 1889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuri de Mihai  Eminescu  

                                                                            

- Codrule, codruţule,                                                  Somnoroase păsărele 

  Ce mai  faci draguţule                                             Pe la cuiburi se adună, 

  Că de când nu ne-am văzut                                     Se ascund în rămurele  

  Multă vreme a trecut                                                      Noapte bună!           

  Şi de când m-am depărtat, 

 Multă vreme am umblat  

 

Bibliotecar: Stăniţ Carmen 
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Această zi, a fost sărbătorită 

împreună cu elevii claselor a V a, a VII 

a din unitatea noastră şcolară. Această 

activitate s-a desfăşurat la biblioteca 

Astra, datorită parteneriatului pe care 

Şcoala Noastră îl are cu Biblioteca 

Astra.  

 Pe baza unor cărţi 

propuse de doamna profesoara Jianu 

Ana-Maria, copiii au realizat diverse 

acţiuni. Astfel copiii din clasa a V a 

având ca reper cărţile: Cartea cu 

jucării, Hariete spionează, întoarcerea 

lui Arpagic, Pânza Charlotte, au avut 

de realizat colaje prin combinarea 

dialogurilor personajelor principale din 

cărţile citite.  
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Elevii din clasa a VII a având ca punct de reper cărţile: Inocenţii, Minunea şi Prinţesa 

şi cerşetoarea, au încercat apoi să l continue pe rând fiecare dintre aceştia câte un paragraf în 

continuarea celui scris de colegul său, iar la sfârşit au  realizat o carte aşa cum şi-au imaginat-

o ei pe baza la ce au citit.  

 

 

  

  

 

Bibliotecar: Stăniţ Carmen 
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Simbolul străvechi al primăverii, al începutului, al 

bucuriei de a trăi este Mărțișorul. De Mărțișor, vechiul se 

reînnoieste, iar tradițiile, obiceiurile și datinile vechi de mii 

de ani sunt readuse în centrul atenției. 

Conform unui mit, care circula în Moldova și Basarabia, în prima zi a lunii martie, 

frumoasa Primăvară a ieșit la marginea pădurii și a observat cum, într-o poiană, într-o tufă de 

porumbari, de sub zăpadă iese firav un ghiocel. Iarna care a observat și ea această floare a 

chemat vântul și gerul să o distrugă și ghiocelul a înghețat, însă Primavara a dat la o parte 

zăpada, rănindu-se la un deget din cauza mărăcinilor. O picătura de sânge fierbinte a căzut pe 

floare făcând-o să reînvie. În acest fel, Primavara a învins Iarna, iar culorile mărțișorului fac 

trimitere la sângele roșu pe zăpada albă. 

Obiceiul mărțișorului este de fapt o secvență dintr-un scenariu ritual de înnoire a 

timpului, mai exact începutul primăverii, participarea naturii la moartea și renașterea 

simbolică a Dochiei (Iarna). Tradiția spun că firul mărțișorului, funie de 365 sau 366 de zile, 

ar fi fost toarsă de Baba Dochia, în timp ce urca turma la munte. Asemănător Ursitoarelor 

care torc firul vieții copilului la naștere, Dochia torcea firul anului primăvara, la nașterea 

timpului calendaristic. De aceea, mărțișorul este numit de etnologul Ion Ghinoiu “funia 

zilelor, săptămânilor și lunilor anului, adunate într-un șnur bicolor”. Se spune că, în vechime, 

mărțișorul era confecționat din două fire răsucite de lână colorată - albă și neagră sau albă și 

albastră - și era dăruit în prima zi din luna martie. În intervalul 1-9 martie se aleg Babele, 

pentru a vedea cum îți vor fi zilele în anul respectiv. Legende stravechi ne spun că de zilele 

Babelor, baba Dochia obișnuiește să toarcă și să își scuture cele 9 cojoace, unul câte unul, în 

fiecare din cele 9 zile. În zonele din Ardeal, femeile nu trebuie să lucreze cu fusul, cât timp 

durează “Babele”, pentru a nu atrage asupra lor mânia și blestemele Babei Dochia.  

Originile sărbătorii mărțișorului nu sunt cunoscute exact, dar se consideră că au apărut 

pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna 

zeului Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci și al fertilității și vegetației. Această 

http://www.ziarulunirea.ro/wp-content/uploads/2015/02/traditii-obiceiuri-de-martisor.jpg
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dualitate este remarcată în culorile mărțișorului, albul însemnând pacea, iar roșul războiul. 

Anul Nou a fost sărbătorit pe 1 martie până la începutul secolului al XVIII-lea. 

În mod tradițional, Marțișorul se prinde în piept sau la mâna înainte de răsăritul 

soarelui, în zorii zilei. Purtat la încheietura mâinii sau în piept, șnurul în firicele de alb și roșu 

capătă semnificații aparte. Albul semnifică masculinitatea, rațiunea și sobrul asociat 

masculinității, iar roșul simbolizează feminitatea, senzualitatea, iubirea, bucuria de a trăi. 

Femininul se îmbină cu masculinul, vara se impacă cu iarna, caldura se întrepătrunde cu 

frigul creând o uniune perfectă, un simbol perfect. Un mărțișor… împletirea albului și a 

roșului sugerează și înnoirea ciclului vieții. Cu toate acestea, unii etnografi sunt de părere că 

sărbătoarea Mărțișorului reprezintă de fapt revenirea la viață a naturii după Marele Potop 

menționat în Biblie. 

Răspândit în toate zonele țării, mărțișorul este pomenit pentru prima dată de Iordache 

Golescu, iar folcloristul Simion Florea Marian relatează în cartea “Sărbătorile la români” că 

în Moldova, Muntenia, Dobrogea și unele părți ale Bucovinei exista obiceiul ca părinții să 

lege, la 1 martie, copiilor lor o monedă de argint sau de aur la gât sau la mână. Moneda, 

legată cu un șnur roșu, un găitan din două fire răsucite din mătase roșie sau albă sau mai 

multe fire de argint și aur se numește mărțișor, martigus sau mart. 

Credințele românești străvechi investesc mărțișorul cu puteri deosebite. Mărțișorul 

este asemenea unui talisman, poartă noroc, apără de forțele malefice, previne îmbolnăvirea în 

lunile care urmează lui martie, ține deoparte deochiul, protejează împotriva razelor orbitoare 

ale Soarelui. Totodată, dacă prinzi snurul la incheietura mâinii, ai grijă să îl închei într-un 

nod. Nodul este înzestrat cu funcție protectoare și, în perioada în care porți firul de mărțișor, 

are puterea de a ține răul departe de tine. La rândul lor, împletiturile te feresc și ele de ghinion 

și împrejurări nefavorabile. 

În Ardeal, mărţişorul se agaţă la porţi, ferestre, la coarnele animalelor, la toarta 

găleţilor, pentru îndepărtarea deochiului, a spiritelor rele, pentru a invoca viaţa, puterea 

regeneratoare care se crede că ar fi stimulată prin însăşi „culoarea vieţii”. Fiecare mărţişor 

reprezintă persoana căreia îi este dăruit. Şi urarea trebuie să fie făcută pe măsură. Un coşar 

poate transmite bunăstare, trifoiul noroc sau ghiocelul poate exprima gingăşia, trandafirul 

dragostea sinceră, iar crinul puritatea. Astfel, șnurul și mărțișoarele se poartă de la 1 Martie 

până când se arată semnele de biruință ale primăverii: se aude cucul cântând, înfloresc cireșii, 

vin berzele sau rândunelele. Tradiția spune că atunci, mărțișorul fie se leagă de un trandafir 

sau de un pom înflorit, ca să ne aducă noroc, fie se aruncă în direcția de unde vin păsările 

călătoare, rostindu-se: „Ia-mi regretele și dă-mi albețele”. În judeţul Alba se spune că de 1 
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Martie, fetele de măritat adună zăpadă curată într-un ciubăr şi o pun la topit după care se 

spală cu ea pe faţă, cu credinţa că vor fi frumoase şi iubite de către feciori. Apa rămasă se 

păstrează mai multă vreme.  

În anumite zone bucovinene sau zone ale Moldovei, se mai păstrează și astăzi un 

obicei frumos: copiii sau persoanele de sex feminin trebuie să poarte la gât, agățate de un 

șnur în roșu și alb, monede de aur sau de argint. În vremurile de odinioară însă, această 

monedă trebuia purtată timp de 12 zile, după care era folosită pentru a cumpăra o felie de 

brânză albă, dulce și frumoasă. Astfel, fata care a purtat acea monedă drept mărțișor avea să 

fie dulce și frumoasă tot timpul anului. Totodată, tenul său rămânea luminos și neted pentru o 

perioadă îndelungată de timp. Dacă îl legau de ramura unui pom tânăr, iar în acel an pomului 

îi mergea bine, însemna că și copilului îi va merge bine în viață. În alte cazuri, mărțișorul era 

pus pe ramurile de porumbar sau păducel în momentul înfloririi lor, copilul urmând să fie alb 

și curat ca florile acestor arbuști. Folcloristul Simion Florea Marian scria că mărțișorul 

servește celor care îl poartă “ca un fel de amuletă”, dar cine dorește ca acesta să aibă efectul 

dorit “trebuie să-l poarte cu demnitate”. Mărțișorul, o monedă de argint, era pus de mame la 

mâinile sau la gâtul copiilor pentru a le purta noroc în cursul anului, pentru a fi sănătoși și 

curați ca argintul la venirea primăverii, fiind ferit de friguri totodată. Mamele care agață 

mărțișorul în pieptul copilului sau la incheietura mâinii trebuie să se ferească să nu fie văzute 

de femeile însărcinate. Ori altfel, copilul care se va naște va avea un semn pe chipul său… De 

asemenea, se spune că persoana care poartă mărțișor mai multe zile consecutiv, în perioada 1- 

9 martie (în unele zone mărțișorul se poartă pe toată perioada lunii martie, până la Florii, până 

la sărbătoarea Sfântului Gheorghe, până la zărirea primului copac înflorit etc.) va avea noroc 

tot timpul anului. Pentru persoana respectivă, restul anotimpurilor vor fi precum primavara, 

pline de speranță, de început, de căldură, de optimism… 

În prezent, mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile 

unui pom fructifer. Se crede că acest fapt va aduce belsug în casele oamenilor. Se zice că 

dacă cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul de pom, aceasta se va împlini. La 

începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor României și Moldovei, pomii sunt împodobiți 

cu astfel de mărțișoare.  

Nu doar mărțișorul este înzestrat cu capacități remarcabile. Gestul dăruirii 

mărțișorului este încărcat și el de sacralitate și semnificații. A dărui un mărțișor cu inima 

curată unei persoane la care ții cu adevărat înseamnă, conform anumitor credințe din bătrâni, 

să îndupleci Soarele să-ți dea sănătate, frumusețe, veselie, poftă de viață, iubire. În același 
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timp, gestul bărbaților de a înmâna mărțișoare femeilor este de fapt un îndemn la armonie, 

uniune și bună înțelegere. 

Mărțișorul este o tradiție în România, Republica Moldova și teritoriile învecinate 

locuite de români sau aromâni. Obiceiuri similare sunt întâlnite în Bulgaria (martenitsa), 

Albania (lidhka), Macedonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Claudiu Canciu 
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 În timpul geto-dacilor, anul începea în data de întâi martie. Mărțișorul era un fel de 

talisman menit să poarte noroc, oferit la începutul noului an împreună cu urările de bine, 

sănătate, dragoste și bucurie.  

În vechime, pe data de întâi martie, mărțișorul se dăruia, înainte de răsăritul soarelui, 

fetițelor sau domnișoarelor. Șnurul de mărțișor, alcătuit din două fire de lână răsucite, 

colorate în alb și negru, sau în alb și negru, reprezintă unitatea contrariilor: vara-iarna, 

căldură-frig, fertilitate-sterilitate, lumină-întuneric.  

Eu și familia mea avem o tradiție specială în această zi, seara, între ora 20 și ora 22, 

ne strângem la masă toți și sărbătorim nu doar venirea primăverii, ci în același timp 

sărbătorim și ziua bunicului meu.  

Această sărbătoare este foarte iubită în familia mea!  

Sebi Voicu  

Clasa a VI-a A 

 

 

 

Eu, în fiecare an, în prima zi a lunii martie, ofer câte un mărțișor tuturor fetelor și 

femeilor pe care le cunosc. Mărțișorul reprezintă în tradiția populară, a noastră a românilor, 

dar și a unor vecini ai noștri, vestirea primăverii. Există numeroase legende despre 

semnificația șnurului alb și roșu care se folosește la legarea decorațiunilor de mărțișor. În una 

dintre legende, care se pare că are rădăcinile în tradițiile strămoșilor noștri geto-daci, se spune 

că, în această zi, Soarele s-a transformat într-o domniță tânără și a coborât pe Pământ unde a 

fost răpit de un zmeu. În ajutorul sau a sărit un voinic care s-a luptat cu zmeul eliberând 

soarele care s-a întors pe cer. Prin jertfa voinicului, viață și-a reluat voia bună pe care o 

reprezintă primăvară: păsările se întorc și reîncep să cânte, florile încep să renască, soarele 

strălucește încălzind pământul. În urmă luptei, zăpada a fost stropită cu sângele voinicului : 

roșu și alb, roșul reprezintă vitejia, curajul, iar albul puritatea. Soarele răpit și ascuns 

reprezintă iarna, iar eliberarea lui și reluarea vieții reprezintă primăvara. Primele flori pe care 

le putem vedea în această perioada sunt ghioceii care nu țin cont de capriciile vremii și ies cu 
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capul afară, sfidând uneori urmele de zăpadă care mai rămân să ne aducă aminte de iarnă. Și 

ei au o legendă care spune că primăvară încearcă cu sacrificii, rănindu-și degetele, să readucă 

la viață ghioceii înghețați de ultimele suflări ale vânturilor de iarnă. Combinația de roșu, 

sângele de pe degetele primăverii și alb, zăpadă, este prezentă și aici. În zilele noastre, 

simbolurile s-au păstrat cu mici diferențe de la o zona la altă : în România se numește 

mărțișor în Bulgaria marteniță, dar semnificația este aceeași peste tot : vestirea primăverii .  

Rădoi Julien  

Clasa a VI-a A 

 

 

   

 

 

 

În anul 1977, Adunarea Generală a ONU a proclamat 

printr-o rezoluție Ziua Națiunilor Unite pentru Drepturile 

Femeilor și Pace Internațională. O sărbătoare a femeilor, 

recunoscută internațional, dar fără a se preciza o zi anume, a 

fost hotărâtă încă din 1910, de Internaționala Socialistă 

reunită la Copenhaga. După Primul Război Mondial s-a fixat 

data de 8 martie ca Ziua Internațională a Femeii, dar procesul de emancipare a femeii nu a 

fost încheiat.  

Femeile au continuat să lupte pentru drepturi egale și în principal pentru drept de vot. 

Următoarea etapă în instituirea unei zile dedicate femeii l-a constituit proclamarea, în 1975, 

de către ONU, a Anului Internațional al Femeilor și declararea perioadei 1976–1985 ca 

Deceniul ONU pentru condiția femeii. În 1908, 15.000 de femei au mărșăluit în New York 

cerând un program de lucru mai scurt, salarii mai bune și dreptul la vot, iar în 1909, conform 

unei declarații a Partidului Socialist din America, Ziua Internaționala a Femeii a fost stabilită 

pe 28 februarie. 

Un an mai târziu, în 1910, în urma unei Conferințe a Muncitoarelor de la Copenhaga, 

unde au participat peste 100 de femei din 17 țări, s-a hotărât ca Ziua Femeii să fie sărbătorită 

în aceeași zi peste tot în lume, data de 8 martie fiind aleasă însă abia în 1913. Ziua Femeii a 
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fost recunoscută ca sărbătoare internațională în 1977, devenind o tradiție în majoritatea țărilor 

din Europa și în SUA, fiecare sărbătorind-o așa cum simte.  

Ziua de 8 Martie este pe plan internaţional Ziua Femeilor Militante, a celor datorită 

cărora femeile au drept de vot, dreptul la proprietate, dreptul la educație, la divorț, la asistență 

medicală, la contracepție. În Anglia, pe 8 Martie au avut loc marșuri și întruniri în memoria 

acestor Femei.  

În România în ziua de 8 Martie se sărbătorește Femeia, bucuria vieții și motivația de a 

trăi. Până în decembrie 1989 se vorbea de Ziua Mamei, prilej cu care se organizau spectacole 

dedicate mamelor. După Revoluția din 1989, Ziua Mamei este înlocuită cu Ziua Femeii. 

Orice femeie așteaptă cu nerăbdare această zi, o zi în care femeia dorește să fie răsfățată atât 

de iubit, soț, cât și de copii, rude și chiar colegi. Este ziua în care femeia este sau ar trebui să 

fie ridicată pe piedestalul unei regine, să primească flori în semn de respect și mulțumire.  

8 Martie este sărbătoare oficială în țări precum: Afganistan, Angola, Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Burkina Faso, Cambodgia, Camerun, China, Croația, Cuba, Georgia, 

Guinea, Eritrea, Kazakhstan, Kîrgîzstan, Laos, Macedonia, Madagascar, Moldova, Mongolia, 

Muntenegru, Nepal, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam 

și Zambia, însă este sărbătorită și în alte state, precum Chile, Serbia sau Bulgaria. Ziua 

Internaționala a Femeilor, în vest, simbolizează emanciparea femeii, fiind instituită pentru a 

promova drepturile acestora și egalitatea cu bărbații. Pe de alta parte, sărbătoarea este percepută 

ca o moștenire comunistă, în estul 

Europei.  

În țările baltice, de 8 Martie 

se pune mai mult accent pe Ziua 

Mamei, sărbătoare marcată prin 

oferirea de daruri și flori acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

Popescu Miruna Anica  

Clasa a VI-a A 
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Ce oare am putea sa-i urăm de ziua femeii, celei care ne-a dat viaţă, ne iubeşte şi ne 

este mereu alături când avem nevoie?  Nu s-au inventat acele cuvinte, care să poată exprima 

sentimente aflate mai presus de iubire! O îmbrăţişare, un Mulţumesc!, un Te iubesc, mami! 

sau... o floare şi o felicitare, lucrate de mânuţe dibace. Acestea le–au fost ajutoare şcolarilor 

din clasa  I A, în a le spune dragelor mame, cât de mult le preţuiesc. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CA  MAMA 
 

Când noaptea doare și stelele înțeapă 

Când rana arde și bumbul cere ață, 

Întinzi orbește mâna și atingi 

Făptura ce-ți răspunde făr’ s-o strigi. 

 

Când albul nu-ți mai pare alb și zânele nu vor s-apară, 

Când soare e-n inima ta și vezi nori răi care coboară, 

Ceri fără glas aripa și simți 

Făptura ce-ți răspunde fără rugăminți. 

 

Și când?    Nicicând! 

Și cine?     Nimeni! 

Nu ar putea să fie-n lumi ca ea 

Ca mama.  

 

                                

 

 

Prof. pentru înv.primar Dragoș Elena Lavinia 
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Sărbătoarea creștină, Sfinții 40 de Mucenici din Sebastia, prăznuită pe dată de 9 martie, s-

a suprapus peste începerea anului agricol tradițional dinaintea creștinismului și generat o 

sărbătoare tradițională în România și în Republica Moldova. În ziua Mucenicilor, în credință 

populară, se deschid mormintele și porțile Raiului, iar gospodinele fac, în cinstea sfinților, 40 de 

colaci numiți sfinți, mucenici sau bradoși.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Moldova, mucenicii, numiți sfințișori, au formă cifrei 8, o utilizare a formei umane, și 

sunt copți din aluat de cozonac, apoi unși cu miere și nucă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe Andra  

Clasa a VI-a A 
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Die Schüler der Klasse 6.A und 6.B haben „ Fasching“ gefeiert. 

Was bedeutet eigentlich „ Fasching oder Karneval“? 

Karneval ist die schönste Zeit des Jahres, in dem die Schüler viel Spaß haben. 

Das Wort „ Karneval“ kommt von dem lateinischen Ausdruck „ carne vale“ und es 

wird auf Deutsch übersetzt als „ Fleiß leb wohl!“. Dieser Ausdruck bedeutet eigentlich den 

Beginn der christlichen Fastenzeit, die stille und nachdenkliche Zeit, also genau das 

Gegenteil von der Ausgelassenheit des Karnevals. 

Der Karneval beginnt jedes Jahr am 11. November um Punkt 11 Uhr 11 und dauert 

bis zum Karnevalsdienstag (oder auch Faschingsdienstag genannt), der meistens im Februar 

liegt. Fasching ist ein Brauch am Ende des Winters, indem die Menschen die Kälte und 

Geister des Winters verjagen wollen. 

In dieser Zeit verkleiden sich die Erwachsenen und die Kinder in bunte Kostüme, wie 

zum Beispiel: Hexen, Zauberer, Clowns, Polizisten, Prinzen, Zigeuner usw. Alle Teilnehmer 

schminken sich und tragen bunte Masken, damit sie den Winter vertreiben und der Frühling 

bald zurückkehren kann. 

Fasching wird mit lauter Musik, mit Lärm, guter Laune, Masken und Kostümen 

gefeiert.  

Die Schüler der Klassen 6.A und 6.B haben sich närrisch schön verkleidet. 

Gemeinsam mit der Deutschlehrerin, Alexandra Obrist und Klassenlehrerinnen: Barsan 

Alexandra und Miclaus Anemari haben die Schüler eine wunderschöne Karnevalsparty 

organisiert. 

Die Klassenzimmer waren mit schönen Ballons und bunten Girlanden geschmückt.   

Die Schüler haben bei der Eröffnung der Karnevalsfeier fröhliche Lieder gesungen und dabei 

auch getanzt, sodass sie besser in die ausgelassene Karnevalsstimmung eintauchen konnten. 

Gleich danach haben uns alle Schüler ihre Kostüme vorgestellt und manche haben 

dazu getanzt, gesungen oder gar ein Theaterstück aufgeführt. Wir haben lustige Rätsel gelöst 

und es gab auch ein kurzes unterhaltsames Zauberprogramm. Selbstverständlich haben wir 

auch gespielt, wie z. B.: „Reise nach Jerusalem“ oder Stuhltanz, Luftballontanz, 

Orangentanz, Eierlauf mit Kochlöffeln und alle haben sich köstlich amüsiert.  
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Wir freuen uns schon auf die nächste 

Faschingssaison! 

 Wir würden uns sehr freuen euch dabei 

zu haben!!!!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Obrist Alexandra 



  

 

28 

  

 

 

Vine,vine luna mai,  

Se preface tot în rai;  

Cum încep căldurile,  

Înfloresc pădurile.  

 

Înverzesc câmpiile,  

Luncile și viile,  

Iar în luncă și în crang,  

Mii de păsări se cam strâng.  

 

Gândacei și fluturei,  

Vin pe rând pe rând și ei -  

Îmbrăcăți ca-n sărbători,  

Mii de forme și culori.  

 

Luno mai, vino cu primăvară!  

Vino și la noi în țară!  

Adu zâmbete și bucurii,  

Mieii să zburde pe câmpii.  

 

Fluturii să zboare,  

Din floare-n floare. 

Copiii să se joace,  

Peste tot să fie pace.  

 

 

 

 

Miruna Popescu  

Clasa a VI-a A 

Luna mai a venit,  

Luna mai a sosit,  

Fluturașii s-au trezit,  

Ghioceii au înflorit. 

 

 

Totul este înverzit,  

Soarele a răsărit,  

Albinele zboară,  

Dar tot la stupul lor coboară.  

 



 

Paștele reprezintă una dintre cele mai importante 

sărbători anuale creștine, care comemorează 

evenimentul fundamental al creștinismului, Învierea lui 

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Paștele are o durată de 

patruzeci de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii 

Domnului (prima duminică de Paști) și sărbătoarea 

Înălțării Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la Înviere, într-o zi de joi. Primele trei 

din cele patruzeci de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare.  

 

OBICEIURI :  

 

1.Cel mai răspândit obicei creștin de Paști este vopsirea ouălor roșii, a căror prezență 

este obligatorie pe masa de Paști, deși în prezent se vopsesc ouă și în alte culori (verde , 

albastru , galben etc.). În fiecare an, eu și cu bunica înroșim ouă . Este amuzant!  

2.Cu ocazia sărbătorii pascale, gospodinele prepară și alte mâncăruri tradiționale: 

pască, cozonac, drob. Anul trecut eu am făcut singur un cozonac și chiar a ieșit delicios.  

3. Bătrânii spun că din primul ou ciocnit în ziua de Paști trebuie să mănânce toți 

membrii familiei pentru a fi întotdeauna împreună.  

Eu în fiecare an merg la biserică să iau lumină. Te simți foarte bine!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pîrvu Radu  

Clasa a VI-a A 
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“Eu cred că în 2050 calculatoarele vor fi înlocuite cu o mică gentuță care va conține : 

o pereche de ochelari care va ține locul  ecranului și o pereche de  mănuși care va tine locul 

tastaturii și care în capătul degetelor vor avea niște magneți.” 

Piscu Andreea, clasa a V-a A 

“Calculatorul va fi mult mai mare și va fi folosit cu puterea minții. ” 

Văcariu Ștefania, clasa a V-a B 

“Va fi folosit pentru a controla totul în casă, pentru a porni și opri roboți (casnici sau 

pentru teren). Va fi de mărimea unui caiet studențesc iar unitatea va fi incorporată în monitor. 

Monitorul va fi touch, comenzile se voer da vocal. Problema va fi securitatea internetului, 

pentru că totul depinde de el. Probabil în 2070 calculatorul va fi o hologramă” 

Vasu Cezar Florin, clasa aV-a B 

“Calculatorul va veni după tine ori unde ești tu, cu ajutorul puterii de teleportare.” 

Fuchilă Alisia, clasa a V-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Armenciu Claudia 
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Din clasa a V-a materia Informatică și TIC a devenit materie obligatorie pentru elevii 

de gimnaziu. Elevii se bucură de tehnologie (calculator, telefon, tableta,etc), iar acum pot 

învăța cum să o folosească ferindu-se de pericole, învață cum să își “programeze” personajele 

din jocurile preferate, cum să își facă conturi online și cum să facă mici joculețe. 

Pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a materia este una optională, dar chiar și asa 

avem rezultate la concursuri cu care ne putem mândri.   

Rezultate pe care le știm în acest moment sunt următoarele…sigur vor mai veni și 

altele, așteptăm rezultatele de la încă două concursuri la care am trimis lucrări. 

“Concurs regional de informatică Top Info”, CAERI 2019/ 1891 

Dobondi Albert clasa a V-a B – Mențiune  

Băilă Rareș clasa a VIII-a A –Premiul I 

Stoica Cristina clasa a VIII-a A – Premiul III 

 

“Concurs național de utilizarea calculatorului Dual Pc”, CAEN 2019/ 159 

Toma Forin clasa a V-a A – Mențiune secțiunea Informatică și TIC 

Piscu Andreia clasa a V-a A –Premiu Special secțiunea Afiș 

Muntean Andrei clasa a VI-a A – Mențiune secțiunea Foto  

Popescu Miruna clasa a VI-a A - Premiu Special secțiunea Foto 

Moldovan Raul clasa a VIII- a B - Premiul I secțiunea Afiș 

 

Felicitări tuturor participanților! 

Lucrările premiate  

  

 

 

  

 

 

 

 

Prof. Armenciu Claudia 
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Copiii de azi, adulții responsabili de mâine!  

Sâmbătă, 6 aprilie, din dorința de a-i 

ajuta pe elevii sibieni să conștientizeze 

riscurile la care se expun atunci când 

participă în trafic și pentru a trata cu 

seriozitate modul în care circulă pe drumul 

public, în baza unui parteneriat de 

colaborare realizat cu Școala Gimnazială 

Nr.4 Sibiu și Direct ia Silvică Sibiu, Ocolul 

Silvic “Valea Cibinului Săliște”, cu 

participarea a 10 elevi ai Școlii Gimnaziale 

Nr 1 Sibiu, am gândit o probă practică în 

cadrul concursului Geo-Slim. Prin această 

probă copiii să demonstreze că pot adopta 

un comportament adecvat atunci când se 

deplasează în calitate de pietoni și, poate, 

mult diferit de cel pe care îl folosesc zilnic, când atenția le este distrasă de utilizarea 

telefonului mobil pentru a asculta muzică sau a naviga pe internet, precum și de alte gadgeturi 

ce-i fac vulnerabili și îi predispun la implicarea în accidente rutiere.  

 Astfel, competitorii au fost provocați să manifeste atenție pentru a putea parcurge un 

traseu stabilit diferit pentru 

fiecare categorie de vârstă pe 

străzile din vecinătatea Școlii 

Gimnaziale Nr.4 Sibiu, 

utilizând o hartă cu ajutorul 

căreia urmau să identifice 

locurile în care se aflau afișate 

întrebări de legislație rutieră, 

cumulând puncte pentru fiecare 

răspuns corect oferit. De 

asemenea, pentru a putea 
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obține un punctaj cât mai bun, acestia trebuiau să demonstreze că respectă regulile de 

circulație privind traversarea strazii, sub atenta supraveghere atât a polițiștilor, cât și a 

observatorilor voluntari care se aflau pe traseu.  

Am convingerea că această probă din cadrul concursului a contribuit la modificarea 

comportamentului adoptat de unii tineri și a determinat creșterea gradului de siguranță a 

copiilor în trafic.  

Elevii clasei a V-a B au obtinut 4 Mentiuni si un loc 3. Elevi participanti :  

1. Badila Ana  

2. Vacariu Stefania  

3. Pacala Bianca  

4. Barb Daniel  

5. Dutu Alexia  

6. Oprisor Denisa  

7. Besliu Bogdan  

8. Spataru Kasiana  

9. Radulescu Alexandru  

10. Popa Darius  

Elevii au fost coordonati de către prof. Armenean Cornel si Tâlvan Ovidiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Armenean Cornel 
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