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POIANA SIBIULUI
– obiceiuri –
Vinerea Mare
Hristos a Înviat!
Sărbătoarea Învierii Domnului, Sfintele
Paşti, este cea mai mare sărbătoare a
creştinilor
de
pretutindeni.
Perioada
premergătoare acestei sărbători, Postul Mare,
este trăită de credincioşi ca un „urcuş
duhovnicesc spre „Înviere”, urcuş care
culminează cu Săptămâna Mare încununându-se cu Praznicul Învierii Domnului.

În acest timp, credincioşii se închină, pe
rând, la Sfântul Epitaf aşezat în mijlocul
bisericii. Continuând o veche tradiţie,
poienarii se îngrijesc de sufletele răposaţilor
aprinzând la fiecare mormânt lumânări,
„crimpote”. Până târziu în noapte, sute de
luminiţe se zăresc arzând în cimitir, simbol al
comuniunii şi al nădejdii în înviere şi viaţă
veşnică.
În această ultimă săptămână a Postului
Mare credincioşii din Poiana Sibiului retrăiesc
duhovniceşte ultimele zile din viaţa
pământească a Mântuitorului Iisus Hristos,
Patimile Sale. Participarea la Denii este o
formă a pătimirii împreună cu Hristos în
această săptămână a trădării, răstignirii, morţii
şi îngropării Mântuitorului nostru, pentru
păcatele noastre. În special în Vinerea Mare,
credincioşii participă în număr mare la
slujbele Bisericii. Prohodul – cântarea de
îngropare a Domnului care rezumă Taina
Patimilor, Taina Învierii Sale şi a mântuirii
noastre – este intonat de elevii şcolii.

Prof. Lucia Teoc
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PRIMĂVARA

Primăvara a sosit
Iepuraşul a venit
Şi sărind într-un picior
Îţi aduce un ouşor.
PRIMĂVARA
Primăvară dragă eşti vestită
La noi în ţară eşti primită
Ne aduci roade bogate
Şi tu vii cu multe bucurii
Pentru oameni şi copii.
Dragă primăvară, draga mea,
Te iubesc frumoasa mea
Eşti drăguţă şi-nsorită
Ca o lalea vestită.

Este roşu, modelat
Vreau să-l dăruiesc cuiva
Care m-a îngrijit de mică
Este mama mea.
Corina Mihon, cls. a III-a A

VARA
Vara e vacanţa mare
Vara este numai soare
Copiii sunt bucuroşi
Adolescenţii sunt voioşi.
Râul susură încet
Soarele sclipeşte
Pământul de catifea
Parcă îţi zâmbeşte.

Florian Marta, cls. a III-a A

PRIMĂVARA
O, primăvară zi frumoasă!
Te aşteptăm cu mare drag
Văzând pe câmp flori care iasă
Pădurea înverzind de fag.
Ne-ncântă oile pe deal
Cu mieluşei zburdând la soare
Dar iarna tot ne mai încurcă,
Şi vine o zi de sărbătoare.
Vin Paştile, o zi dorită
De toţi copiii acestei ţări
Şi vom ciocni cu toţi ouă
Ouă roşii colorate
În Joia Mare pictate.
Andreea Şufană, cls. a III-a A

Vara s-a sfârşit
Toamna a venit.
Paula Musteaţă şi Elena Andreea Zaharia,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. nr. 18, SB

HRISTOS A ÎNVIAT!
Luna aprilie a sosit,
Noi cu toţi ne-am întâlnit,
Să petrecem bucuroşi
Că e Invierea lui Hristos.
Ouă roşii am vopsit,
Pe masă, mielul l-am pregătit
Şi pe oameni i-am salutat
Cu” Hristos a înviat!”
Vă doresc un strop de bucurie,
Cu o boabă de viţă-de-vie,
Un Paşti care s-aducă lumină
În suflet, în cuget şi-n inimă.
Bogdănel Daniel, clasa a VI-a
Prof. Lucia Teoc
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HRISTOS A ÎNVIAT!
„Hristos a Inviat!“
Da. Este adevărat!
Pe noi ne-a răscumpărat
Din strămoşescul păcat.
Pentru noi a pătimit
Pentru noi a suferit,
Tare mult ne-a mai iubit
Viaţa pentru noi şi-a dat
A treia zi a Înviat
La Tatăl Sfânt s-a înălţat
De-a dreapta lui s-a aşezat
De atunci şi până-n veac.
Denisa Vonica, cls a III-a A

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primăvara a sosit
Iepuraşul a pornit
Şi venind în grabă mare
Îţi transmite o urare:
Hristos a înviat!
Andreea Maria Maniţiu, cls. a III-a A

ZIUA DE PAŞTE
Când seara tu te rogi copile,
Alături de măicuţa ta,
În jurul tău stau îngeraşii,
Chiar dacă tu nu-i poţi vedea.
E şi Iisus cel bun cu tine,
Alături de măicuţa sa,
Nu înceta să te rogi copile,
Doar aşa o să le simţi prezenţa.
Acum când Ziua de Paşte vine,
Pune şi în rugăciunea ta,
Un cuvânt de mulţumire,
Lui Iisus pentru jertfa sa.

LA DESPĂRŢIRE
Este clasa a IV-a
Anul se sfârşeşte
Noi ne pregătim
Pentru anul ce soseşte.
Colegii îi îndrăgim
Nu vrem să ne despărţim
Vrem uniţi să fim
Şi să ne iubim!
Doamna ne-a învăţat
Să fim pregătiţi
La anul să fim
Cei mai uniţi.
Anul s-a sfîrşit
Noi ne-am despărţit!
Paula Musteaţă şi Elena Andreea Zaharia,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. nr. 18, SB

DOAMNA MEA, ÎNVĂŢĂTOARE
Sfărşit de clasa a IV-a
Nimic nu mă opreşte
Să ajung în clasa a V-a,
La anul ce soseşte.
Clasa a V-a va urma
Eu o aştept cu drag
Colegii mei cu mine,
O aşteptăm cu drag.
Am intrat în şcoală,
Cu dorinţa de-a învăţa
Când voi ieşi din ea,
Cunoştinţe voi avea.
Alexandra Tecoanţă,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. nr. 18, SB

DOAMNA MEA, ÎNVĂŢĂTOARE
Umple un coş cu ouă roşii
Şi le împarte la copii
Strigând cu bucurie în suflet
Hristos a înviat!
Roxana Opriţoiu, cls. a III-a A

Doamna mea, învăţătoare,
Cu cojocul în spinare,
Ne învaţă lucru mare
Să scriem, să socotim
Şi la şcoală buni să fim.
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De-o greşeală să avem,
Doamna ne cheamă niţel
Ne arată şi ne spune,
Exerciţiilor pe nume.
Matematica-i mai grea,
Mă-nvaţă mămica mea,
Noi ş-acasă să muncim,
Ca elevi mai buni să fim.
Despărţirea-i tot mai grea,
Clasa a IV-a se sfârşeşte
Amintirea din poveste
Inima mi-a dat de veste.
Iulia Gândilă,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. nr. 18, SB

GHICITORI
Este oval şi minunat
De o sărbătoare este aranjat.
(oul de Paşte)

prietenii mei Paul, Alex şi Vio am mers pe un
câmp să încingem un joc de fotbal. După
terminarea jocului ne-am hotărât să facem un
picnic. Paul a adus mâncare, Alex coşul
pentru mâncare, Vio a adus pătura, iar eu
sucul.
Noi ne-am distrat foarte bine şi ne-am
îndreptat încet spre casă gândindu-ne la
această zi minunată.
Paul Păuşan şi Paul Musteaţă,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. nr. 18, SB

TINERII FOTBALIŞTI
A fost o zi frumoasă de primăvară.
Soarele îşi trimitea razele aurii spre pământ.
Luni, 11 aprilie 2011, a avut loc în
curtea şcolii din Deal (Şcoala cu clasele I-VIII
Poiana Sibiului), un meci de fotbal dintre
clasele a III-a A şi a III-a B. Ideea a fost a
domnului profesor de sport.

Alexandru Dobrotă, cls. a III-a A

Este o sărbătoare sfântă
Când minune se întâmplă.
(Paştele)
Alexandru Dobrotă, cls. a III-a A

FRUMOASĂ PRIMĂVARĂ
În această compunere este vorba despre
frumosul anotimp de primăvară. În acest
anotimp natura revine la viaţă. Ghioceii
înfloresc, iarba înverzeşte, iar copiii se bucură
de frumosul anotimp de primăvară. Eu cu

Pe teren au aşteptat jucătorii. S-au
format echipele. Meciul a început, iar eu
fugeau după minge repede ca vântul. Toţi
elevii au dat tot ce au putut ca să câştige
meciul. El a durat o ora. Până la urmă a
câştigat a III-a A.
Profesorul i-a lăudat şi le-a dat medalie
de aur. Ei erau bucuroşi că au primit premiul
cel mare şi că au cîştigat partida. Domnul
profesor de sport i-a lăudat şi pe colegii din a
III-a B pentru că au fost putut învinşi cu greu.
Elevii clasei a III-a A s-au concentrat foarte
mult.
A fost un meci „pe cinste“!
Florian Marta, cls. a III-a A
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PRIMĂVARA ÎN PĂDURE

VARA

Într-o zi frumoasă de primăvară, pe
când discul auriu îi zâmbea întregii naturi, noi
ne-am gândit să facem o plimbare în pădure.
Pădurea părea poleită cu verdeaţă. Noi
am ajuns într-o poieniţă unde ne-a cuprins
spiritul boltei cereşti, iar curcubeul multicolor
se oglindea în lacul de cristal. Râul susura
încet, iar dincolo de râu era o groapă adâncă.
Din groapă se auzea un sunet ciudat. Era o
căprioară, rănită, cu un bolovan pe piciorul
său. Noi ne-am speriat foarte tare; şi ne-am
gândit să o ajutăm. După o jumătate de oră,
ne-am dat seama cp nu o putem scoate din
goapă. Atunci una dintre noi a adus trusa de
prim-ajutor şi pe fratele nostru. El a scos
căprioara din groapă, iar noi i-am bandajat
piciorul. A doua zi, am dus-o la veterinar.
Veterinarul a ţinut-o două zile, apoi noi
i-am dat drumul în pădure, sperând că o să se
mai întoarcă la noi.

Vara este anotimpul nostru preferat. Noi
în anotimpul de vară avem trei luni vacanţă.
Într-o zi de vară soarele ardea prea tare,
iar afară erau 36°C. În acea zi nu era pic de
umbră. Noi am hotărât să mergem la mare,
deoarece afară era foarte cald. Când am ajuns
la mare ne-am cazat şi după aceea am intrat în
apa caldă şi limpede. În următoarea zi, Ana a
intrat prea adânc în apă. Ea cum nu ştia să
înnoate era să se înnece; noroc cu un domn că
a reuşit să o salveze. Noi în acea zi am trăit
cea mai mare spaimă din viaţa noastră. După
patru zile am plecat acasă.
Aşa s-au încheiat zilele de vară.
Ana-Maria Stoenete şi Larisa Maria Kast,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. nr. 18, SB

IARNA
Augustina Berinde şi Izabela Haraga,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. nr. 18, SB

VARA
Vara este un anotimp foarte frumos şi
călduros. În acest anotimp toate florile
înfloresc, fructele se coc, iar toată natura este
plină de viaţă. Când păşeşti în pădure,
cântecul păsărilor este o melodie care te
adoarme.
Vara este cel mai frumos anotimp
pentru elevi, fiindcă ei se recreează până seara
târziu. În vară oamenii se distrează mergând
la grătar, la munte, la pădure auzind zumzăitul
insectelor şi susurul apei.
Animalele sălbace ies din bârlog şi
încep să se întâlneasc unele cu altele,
povestind cum au petrecut iarna.
Sper că va plăcut această descriere
despre vară.
Viorel Ciobanu şi Rareş Gangan,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. nr. 18, SB

În această poveste o să vă povestim
despre anotimpul de iarnă.
Iarna este un anotimp foarte frumos, dar
în acelaşi timp foarte friguros. În anotimpul
de iarnă ne putem plimba cu sania şi ne putem
juca cu zăpadă. În iarnă este şi o sărbătoare
foarte frumoasă. Putem face oameni de
zăpadă.
Acesta e anotimpul de iarnă.
Flavius Dancu, Flavius Eremia şi
Alexandru Ciochia,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. nr. 18, SB

ÎNVĂŢĂTOAREA MEA
Am ajuns în clasa a IV-a, împreună cu
doamna învăţătoare, muncind pentru a realiza
ceva în viaţă. Ea ne-a ajutat mult, iar nouă o
să ne fie greu să ne despărţim de doamna
învăţătoare.
În clasa I am învăţat să scriem, să
socotim; în clasa a II-a pe lângă limba română
şi matematică, am învăţat despre frumuseţea
naturii. În clasa a III-a am consolidat
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cunoştinţele anterioare plus obiectul Educaţie
civică. În clasa a IV-a am repetat celelalte
cunoştinţe însuşite şi am adăugat istoria şi
geografia. Toate aceste obiecte studiate ne-au
deschis noi orizonturi.
Iar la sfârşitul anului am desenat
inimioare pe o hârtie, dăruindu-le cu mult
drag bunei şi dragei noastre învăţătoare: Anca
Carmen.

Bolta cerească era plină de stele şi se
vedea superb. Părinţii veniseră după noi. Noi
cu lacrimi în ochi şi cu greu ne despărţeam de
doamna învăţătoare.
Noi i-a promis, că la anul o s-o vizităm
des şi ne vom aminti cu drag de cei patru ani
petrecuţi cu dânsa.
Alexandra Tecoanţă,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. Nr. 18, SB

Paula Musteaţă şi Elena Andreea Zaharia,
cls. a IV-a C, Şc. Gen. nr. 18, SB
RĂMAS BUN CLASA A IV-A
LA DESPĂRŢIRE
La sfârşitul anului şcolar urma
despărţirea. Am ieşit fară. Urma premierea.
Noi aşteptam cu sufletul la gură să vedem ce
premii luăm. Eu şi clasa mea am luat toţi
premiul I.
Noi, împreună cu doamna învăţătoare,
am fost foarte bucuroşi, iar doamna se simţea
mândră că are aşa o clasă. Am mai stat puţin
afară până s-a terminat şi premierea celorlalte
clase. Când s-a terminat şi premierea am
intrat în clasă. Doamna învăţătoare ne-a
promis că mergem la un restaurant să
sărbătorim terminarea ciclului I. Am dansat,
am mâncat, dar a sosit seara.

Era o zi însorită. Pârâul din faţa casei
mele curge lin. Soarele cu razele de aur
străluceaveşnic. Era ziua despărţirii. Fiecare
ramură din copac avea frunzele de un verde
crud. Doamna învăţătoare ne predă ultima
lecţie cunumele „La despărţire“, carea fost o
lecţie emoţionantă. Doamna învăţătoare ne-a
spus că putem merge acasă şi ne vom vedea în
seara aceasta la premiere.
Noi am venit la premiere, iar toţi am
fost bucuroşi pentru premiile luate. După
scurt timp doamna ne cheamă în clasă unde
ne luăm rămas bun de la ea cu lacrimi în ochi.
A doua zi noi, viitorii elevi ai clasei a
V-a, mergeam la petrecerea de sfârşit de an de
la Podul Olt unde ne-am distrat.
Aceste momente vorfi păstrate veşnic în
inima mea.
Iulia Gândilă,
cls. a IV-a C,
Şc. Gen. nr. 18, SB

Mitică Ban,
cls. a III-a A
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Elevii claselor I-IV însoţiţi de doamnele învăţătoare au desfăşurat
acţiuni pentru ocrotirea şi protejarea mediului înconjurător. Au plantat pomi,
au sădit flori, au curăţat livada şcolii şi au văruit pomii. Elevii au adunat
gunoaiele din preajma şcolii. Ei au realizat planşe, desene, pancarte, referate
având ca subiect tematica ecologică, atât in orele de Educaţie tehnologică
cât şi în orele de Educaţie plastică, Limba şi literatura română, Ştiinţe etc.

Diana Răchită, cls. a III-a A

Dănuţ Măniguţiu şi Florian Marta, cls. a III-a A
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Colectivul clasei a III-a A

Denisa Vonica, cls. a III-a A

Micii Creatori

9

Roxana Opriţoiu, cls. a III-a A

Andreea Maria Maniţiu, cls. a III-a A
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Colectivul clasei a III-a A

Poezia mediului
Florile le-am semănat
Pomişorii i-am plantat
Pomii noi i-am văruit
Natura am îngrijit
Gunoaiele le-adunăm
Exemplu comunei să-i dăm.
Colectivul clasei a III-a A
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Elevii clasei a III-a A, sub îndrumarea
doamnei învăţătoare, au avut de realizat în
orele de „Limba şi literatura română“
reclame, articole etc. cu tema: Imaginaţi-vă
că sunteţi jurnalişti. Scrieţi un articol pentru
o revistă adresată copiilor. Realizaţi reclame
pentru un produs.
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Excursia
Sâmbătă, 9 aprilie 2011, vom merge
într-o excursie la Castelul Bran. Vom merge
cu clasele a III-a B şi a IV-a. Noi vom vizita
şi alte locuri frumoase.

Noi am fost în excursie şi am vizit
Castelul Pelişor. Am vizitat 70 de camere.
Recomand la toată lumea să îl viziteze.
Corina Mihon, cls. a III-a A

Sâmbătă, 9 aprilie 2011, va avea loc o
excursie la Castelul Peleş. Vom merge şi cu
clasa a III-a B şi a IV-a. Noi mergem şi la
Castelul Bran şi în alte locuri palpitante.

Andreea Şufană, cls a III-a A

Anecdotă
Elevul Dani are gripă porcină; şi în loc
să meargă la spital, el s-a dus la şcoală. La ora
de mathematică, profesoara îi cere să rezolve
un exerciţiu cu mulţimi.
— Nu pot! zice Dani
— De ce?
— Pentru că la televizor s-a
recomandat: „Pentru a preveni gripa porcină,
evitaţi aglomeraţiile şi mulţimile.“.
Andreea Maria Maniţiu, cls. a III-a A

Bogdănel Daniel, cls. a VI-a
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La Carnaval
În data de 15 februarie 2011 a avut loc
carnavalul claselor a III-a şi a IV-a A şi B.
Toţi copii au fost costumaţi în diferite
personaje hazlii din desene animate şi din
poveţti. Un juriu alcătuit din doamnele
învăţătoare au premiat cele mai haioase
costume. Copii au dansat şi s-au distrat de
minune.
Şi anul viitor vor organiza din nou un
carnaval sperând să fie mai disractiv decât cel
din anul acesta.

Preţ negociabil.
Sibiului, Judeţul Sibiu.

Comuna

Poiana

Mădălina Radu, cls. a III-a A

Alexandru Dobrotă, cls. a III-a A
Cumpăraţi căpşuni proaspete şi gustoase
pentru toţi.
Tedi
Tedi are pentru tine fructe, morcovi,
vitamine.
Ramona Simion, cls. a III-a A
Corina Mihon, cls. a III-a A
Cumpăraţi mere de la magazinul „Visul
fructelor“, sunt cele mai proaspete, mai
naturale şi mai gustoase. Merele noastre vă
dau sănătate. Veţi primi şi un cadou surpriză
la fiecare lădiţă cumpărată.
Cumpăraţi-le, sunt cele mai bune!
Vă aşteptăm!

Cumpărărm căpşuni proaspete, gustoase
la un preţ avantajos. Pentru informaţii sunaţi
la numărul de telefonul: 0269531400.
Vă mulţumim!

Denisa Vonica, cls. a III-a A

Denisa Vonica, cls. a III-a A

Anunţ
Case de vânzare: Vând urgent casă
formată din: 5 camere, 2 bai, o bucătărie,
sufragerie, hol, garaj, anexe, curte mare.
Casa este proaspăt renovată.

Tineri artişti
Duminică, 10 aprilie 2011, va avea loc
în sala de festivităţi a şcolii un program
artistic intitulat „Lumea copiilor“. Pe scenă
vor cânta formaţii muzicale şi vor dansa copii
claselor a II-a şi a III-a.
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Dansurile populare au fost răsplătite cu
multe aplauze. Juriul alcătuit din învăţători şi
copii au premiat cele mai frumoase dansuri şi
costume populare.

Vom încerca să ne întâlnim şi anii
viitori ca să facem cât mai multe schimburi de
experienţă.

Roxana Opriţoiu, cls. a III-a A
Diana Vonica, cls. a III-a A
Micii Creatori
Tineri talentaţi
Luni, 11 aprilie 2011, a avut loc la
Căminul Cultural de lângă parc, un frumos
program talentat intilulat „Lumea copiilor“.
Pe scenă s-au prezentat formaţiile muzicale şi
de dans ale claselor I-a şi a II-a. Grupurile
vocale şi soliştii au interpretat cântece
populare, uşoare şi melodii compuse de copii.
Dansurile populare au fost răsplătite cu
multe flori. Un juriu compus din învăţători şi
părinţi a premiat cele mai frumoase costume
ale copiilor, soliştilor şi dansatorilor.
Vom încerca să vă bucurăm sufletul cu
astfel de spectacole şi în anul viitor.
Dani Măniguţiu, cls. a III-a A

Micii jurnalişti anunţă apariţia revistei
şcolare „Micii Creatori“.
În paginile revistei veţi descoperi:
– cele mai frumoase povestiri şi poezii
scrise de elevi;
– cele mai glumeţe ghicitori;
– cele mai interesante programe;
– cele mai atractive concursuri.
Lansarea revistei va avea loc în data de
1 mai în sala de festivităţi a şcolii.
Diana Vonica, cls. a III-a A

Bunele maniere
Mici creatori anunţă apariţia cărţii
„Bunele maniere“.

Un parteneriat excelent
Miercuri, 23 martie, a avut loc la Şcoala
cu clasele I-VIII Poiana Sibiului, un schimb
de experienţă între elevii clasei a IV-a de la
Şcoala Generală numărul 18 din Sibiu şi
clasele a III-a şi a IV-a de la Şcoala cu clasele
I-VIII din Poiana Sibiului.
Copiii de la Poiana s-au îmbrăcat în
costume naţionale şi au prezentat un program
artistic cu obiceiuri de Crăciun. Copiii din
Sibiu au aplaudat îndelung munca noastră şi
s-au luat în poză îmbrăcaţi cu costumele
noastre.

În paginile cărţii veţi descoperi:
– cum să vă purtaţi cu părinţii;
– cum să vă purtaţi cu profesorii;
– cum să vă purtaţi cu colegii şi
prietenii;
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– cum să salutaţi pe toată lumea.
Această carte o veţi găsi în fiecare luni
la toate chioşcurile.
Andreea Maria Maniţiu, cls. a III-a A

Micii deştepţi
Micii jurnalişti anunţă apariţia revistei
şcolare „Micii deştepţi“.
În primele pagini ale revistei veţi
observa tot felul de poezii cu ocazia Paştelui
şi venirea primăverii şi a verii iar în
următoarele pagini:
– cele mai drăguţe compuneri şi poezii
pentru copii;
– cele mai frumoase şi strălucitoare
desene despre Paşte;
– cele mai interesante rugăciuni despre
Învierea Domnului;
– cele mai haioase concursuri la toate
materiile;
– cele mai hazlii povestiri create de
mine;
– cele mai impresionante probleme atât
rezolvare cât şi nerezolvate;
– cele mai creative articole despre
lumea copiilor;
– cele mai rimate cântece despre
primăvară şi vară.
Lansarea acestei reviste este în
03.05.2011 în curtea şcolii din Deal din
localitatea Poiana Sibiului.
Florian Marta, cls. a III-a A

Micii Creatori
Micii creatori anunţă apariţia revistei
şcolare „Micii Creatori“.
În paginile ei vaţi găsi:
– cele mai frumoase poezii, povestiri şi
compuneri scrise de elevi;
– cele mai interesante rugăciuni făcute
de ei;
– desene hazlii şi interesante;
– poezii frumoase de Paşte;
– felicitări frumoase de 8 Martie;

– cele mai bune ghicitori;
– cele mai frumoase poze tradiţionale;
– cele mai dificile probleme.
Dani Măniguţiu, cls. a III-a A

Avon
Micii jurnalişti anunţă apariţia revistei
cosmetice „AVON“.

În paginile revistei veţi descoperii:
– cele mai frumoase bijuterii;
– cele mai atractive;
– sănătoase şi eficiente oferte;
– cele mai interesante nuanţe de culori;
– cele mai fine parfumuri;
– cele mai bune preţuri.
Lansarea revistei va avea loc în ziua de
1 decembrie în toate magazinele de
cosmetice.
Roxana Opriţoiu, cls. a III-a A

Anotimpuri
Editura „Biblioteca pentru toţi“ anunţă
apariţia volumului „Anotimpuri“.
În paginile volumului veţi descoperi:
– prefaţă; descrierea sentimentală
exprimată de poet;
– poezii în care sunt descrise toate
anotimpurile anului;
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– cele mai cunoscute poezii şi poeme
ale opetului.
Lansarea va avea loc mâine, 11 aprilie
2011, în sala Căminului cultural din Poiana
Sibiului, la ora 17:00.
Diana Răchită, cls. a III-a A

Limba română
Clasa a III-a prezintă cartea „Limba
română“.
În carte veţi găsi:
– cele mai frumoase poezii şi texte;
– cele mai grele evaluări;
– cele mai dificile exerciţii;
– cele mai uşoare şi dificile întrebări.

Clasa a III-a A se preocupă de îngrijirea
mediului înconjurător. Este un articol
informativ care descrie implicarea elevilor din
clasa a III-a A, îndrumaţi de învăţătoarea
Şufană Lenuţa Nela, din comuna Poiana
Sibiului în probleme de poluarea aerului şi
aruncarea deşeurilor toxice în locuri special
amenajate.
Mădălina Radu, cls. a III-a A

Miercuri, 17 decembrie 2010, a avut loc
în sala de sport a şcolii un frumos spectacol
popular intitulat „Întoarcerea spre origini“.
Acest program a fost lansat de elevii claselor
a III-a şi a IV-a sub îndrumarea profesorilor.
Pe scenă s-au prezentat dansuri populare
poinăreşti, cântece cu fluierul şi un colind
despre naşterea Domnului. Vom încerca să vă
bucurăm cu asemenea spectacole şi în anul
care va urma.

Andreea Şufană, cls. a III-a A

Marii agricultori
Odată cu venirea primăverii locuitorii
comunei au participat la curăţirea păşunilor şi
a văilor. Toatea acestea s-au refăcut într-o zi
de primăvară cu mare alai şi bucurie.

Ramona Simion, cls. a III-a A

Diana Răchită, cls. a III-a A
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ELEVI CU MERITE DEOSEBITE
• La etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă,
comunicare şi literatură română:
Hădărean Ioan

cls. a VIII-a B –
menţiunea I
Hândorean Loredana cls a VII-a A –
menţiunea a V-a

cls. a VI-a
cls. a VII-a B
cls.a VI-a
cls. a VII-a B
cls. a V-a
cls. a VII-a A
cls.a V-a
cls. a VII-a B
cls. a VII-a A

181,25 p.
174,00 p.
170,00 p.
168,75 p.
166,25 p.
162,00 p.
157,50 p.
153,75 p.
151,00 p.

Prof. Lucia Teoc
• La concursul „Proeducaţia“:
Dobrota Alexandru

cls. a III-a A
menţiune libria 101 p.

• La concursul „Euroşcolarul“:
Opriţoiu Roxana
Radu Mădălina
Vonica Denisa
Şufană Andreea
Maniţiu Andreea

cls. a III-a A
cls. a III-a A
cls. a III-a A
cls. a III-a A
cls. a III-a A

95 p.
82 p.
75 p.
73 p.
70 p.

• La concursul Naţional de Creaţie Literară şi
Plastică „Vine iarna pe le noi“:
Marta Florian
Vonica Diana

cls. a III-a A premiul III
cls. a III-a A menţiune

• La etapa judeţeană a Olimpiadei
„Meşteşuguri Artistice Tradiţionale“:
Opriţoiu Roxana
Vonica Denica
Răchită Diana

Marta Florian
Vonica Denisa
Opriţoiu Roxana

cls. a III-a A premiul I
cls. a III-a A premiul III
cls. a III-a A premiul III

• La concursul interjudeţean „Uite vine Moş
Crăciun“:
Mihon Corina
cls. a III-a A premiul I
Radu Mădălina
cls. a III-a A premiul II
Dobrotă Alexandru cls. a III-a A premiul III

• La concursul Poveştile Cangurului,
rezultate pe şcoală:
Vonica Diana
Branga Loredana
Teoc Maria
Dobrotă Diana
Vonica Mădălina
Hândorean Loredana
Radu Denisa
Radu Daria Maria
Maniţiu Camelia

• La concursul educaţional interjudeţean
„Printre fulgii de zăpadă“:

cls. a III-a A premiul III
cls. a III-a A premiul III
cls. a III-a A premiul III

• La concursul interjudeţean „Poveşti la gura
sobei“:
Maniţiu Andreea
Opriţoiu Roxana

cls. a III-a A premiul I
cls. a III-a A premul II

prof. ciclul primar Lenuţa Nela Şufană
• La concursul „Cangurul matematică IV-XII
2010-2011“:
Numele şi prenumele
Clasa
1. Bodea Gheorghe
5
2. Maniţiu Lorena Elena 5
3. Radu Denisa Andreea 5
4. Hândorean Dumitru
5
5. Hândorean Nicolae
5
6. Ghişe Andreea Maria
5
7. Ban Dumitru
5
8. Dobrotă Adrian Iliuţă 5
9. Dejanu Teodora
5
10. Baja Dumitrel
5
11. Vonica Diana
6
12. Branga Loredana
7
13. Furtună Raluca Andra 7
14. Ionică Şufană
7
15. Dinel Vulcan
7
16. Sărăchie Iliana
7
17. Dobrotă Diana Maria
7

Punctaj
57,50 p.
42,50 p.
36,25 p.
35,00 p.
35,00 p.
35,00 p.
32,50 p.
30,00 p.
25,00 p.
22,25 p.
66,75 p.
59,00 p.
53,75 p.
45,50 p.
42,25 p.
36,25 p.
59,00 p.

Prof. Mihai Axentea
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1. În grădină bunica mea are 16 ghiocei,
iar albăstrele cât jumătatea numărului
de ghiocei.
Câte albăstrele sunt?
Aflăm câte albăstrele sunt:
16 : 2 = 8
R: 8 albăstrele.
Ramona Simion, cls. a III-a A

2.

În grădină la Istrate
Zece găini stau la soare
Ele stau, sunt supărate
Stăpânul lor le tot bate
Ouă multe ca să facă
De Paşti să le pregătească
Câte culori o sa folosească?
Dacă, zece de fiecare
O să vopsească.
Denisa Vonica, cls. a III-a A

3. Răzvan a cules două flori roşii. Darius a cules două flori albastre.
Câte flori au cules cei doi copii?

Aflăm câte flori au cules cei doi copii:
2+2=4

R: 4 flori
Roxana Opriţoiu, cls. a III-a A
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4. Rebus
1. Segmentul ce uneşte un vârf al triunghiului cu
mijlocul laturii opuse se numeşte ......
2. Într-un triunghi dreptunghic isoscel, laturile egale
se unesc ......
3. Egalitatea a două rapoarte formează o ......
4. Numerele naturale cu semnul „minus“ devin
numere ......
5. Două unghiuri ce au suma măsurilor de 90° se
numesc unghiuri ......
6. Două drepte ce nu se intersectează se numesc
drepte ......
7. Semidreapta ce împarte un unghi în două părţi
congruente se numeşte ......
8. Triunghiul ce are laturile egale se numeşte
triunghi ......
9. Cea mai simplă figură geometrică este ......
10. Perpendiculara dusă din vârful unui triunghi pe latura opusă se numeşte ......

Bogdănel Daniel, cls. a VI-a
Prof. Elena Bozdog

5. Simona are un coş cu 9 ouă roţii, prietena ei Ana are şi ea într-un coşuleţ tot 9 ouă. Câte ouă au
cele două prietene la un loc?

Aflăm câte ouă au cele două prietene în total: 9 + 9 = 18

R: 18 ouă.
Diana Vonica, cls. a III-a A
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Bogdănel Daniel, cls. a VI-a
Prof. Simion Ciobanu

Mădălina Radu, cls. a III-a A

20
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Corina Mihon, cls. a III-a A

Diana Răchită, cls. a III-a A
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Andreea Maria Maniţiu, cls. a III-a A

Mitică Ban, cls. a III-a A
Bogdănel Daniel, cls. a VI-a
Prof. Simion Ciobanu

22

Micii Creatori

Elevii clasei a III-a A au participat la Olimpiada judeţeană: Meşteşuguri Artistice
Tradiţionale în data de 7 mai 2011 în localitatea Avrig, Judeţul Sibiu.
prof. ciclul primar Lenuţa Nela Şufană

Denisa Vonica, cls. a III-a A

Andreea Maria Maniţiu, cls. a III-a A
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Diana Răchită,
cls. a III-a A

Roxana Opriţoiu,
cls. a III-a A

24

Micii Creatori

Florian Marta,
cls. a III-a A

Diana Răchită,
cls. a III-a A
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Vizitarea Complexului Muzeal Peleş
8 aprilie 2010
Scurt istoric
Castelul Peleş, reşedinţa de vară a primului
cuplu regal al României, regele Carol I (18661914) şi regina Elisabeta, a fost construit între
1873 și 1914, la dorința suveranului, după
planurile arhitecților Johannes Schultz şi Karel
Liman. Edificiul a fost decorat de celebrii creatori,
J. D. Heymann din Hamburg, August Bembé din
Mainz și Bernhard Ludwig din Viena. Castelul
Peleș este considerat cel mai important ansamblu
arhitectonic de tip istorist din România, având
caracter de unicat și prin valoarea sa istorică şi
artistică, rămâne unul dintre cele mai importante
şi frumoase monumente din Europa.
(sursa: www.peles.ro)

Foto: Patricia Şufană, cls. a VII-a A

Foto: Patricia Şufană, cls. a VII-a A
Castelul Pelișor este un castel de mici
dimensiuni construit în parcul castelului Peleș pe
valea Prahovei. Ridicat între 1899 și 1902 de
arhitectul ceh Karel Liman și decorat de artistul
vienez Bernhardt Ludwig, Castelul Pelișor devine,
începând cu anul 1903, reședința de vară a
principilor moștenitori.
Castelul a fost construit din dorința regelui
Carol I, ca reședință a pricipilor moștenitori
Ferdinand și Maria.
Mobilierul și decorațiunile interioare,
realizate în bună măsură de către Bernhard
Ludwig, indică un spațiu rezidențial (hall,
cabinete de lucru, capela, „camera de aur“),
tributar inovațiilor mișcărilor artistice de la
începutul secolului al XX-lea.
Pelișor are doar 99 de încăperi, față de
Castelul Peleș cu 160 de încăperi. Întreaga casă a
fost decorată pentru a fi o reședință princiară, și
poartă amprenta unei personalități puternice: a
reginei Maria. Holul de onoare este lambrisat cu
lemn de stejar. Dormitorul de aur este decorat
după planurile și desenele reginei cu mobilă
sculptată în lemn de tei aurit. Tot după planurile
reginei a fost decorat și biroul ei, iar pereții
Camerei de aur sunt decorate cu frunze de ciulini,
motiv drag reginei întrucât era emblema Scoției,
locul natal al ei. Aici au crescut și copii lor: Carol
(viitorul rege Carol al II-lea), Mărioara (regina
Iugoslaviei), Elisabeta (regina Greciei) și Nicolae.
(sursa: wikipedia)
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Castelul Peleş
Castelul Pelişor
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Braşov – Piaţa Sfatului
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Castelul Bran
Scurt istoric
Un document emis de regele Ludovic I al
Ungariei (1342-1382) la 19 noimebrie 1377 în
Zvolen confirmă sașilor din Scaunul Brașovului
(totaque
communitas
Saxonum
sedis
Brassouiensis) dreptul de a ridica, conform
promisiunii, pe cheltuiala și cu meșterii lor, o
nouă cetate de piatră la Bran (promiserunt novum
castrum in lapide Tydrici edificare). Cu această
ocazie, regele promite brașovenilor că, dacă Țara
Românească va ajunge „în mâinile noastre“,
atunci vama va fi mutată de la Rucăr (Ruffa
Arbor) la Bran. Referința din textul documentului
din 1377 cu privire la o „nouă cetate de piatră“,
permite deducția că fortificația de piatră, ce urma
să fie edificată pe acest loc, a fost precedată de o
întăritură de graniță mai veche. Această cetate,
probabil din lemn, va fi fost ridicată de cavalerii
teutoni între 1211-1225. Ea este atribuită
magistrului Theodorikus. În secolul al XIII-lea
teritoriul cetății Bran a fost supus jurisdicției
comitatului regal de Alba Iulia.
În anul 1395 Sigismund de Luxemburg,
împărat german și rege al Ungariei, a folosit
castelul Bran ca bază strategică pentru o
incursiune în Țara Românească, în urma căreia l-a
îndepărtat pe voievodul Vlad Uzurpatorul, rivalul
lui Mircea cel Bătrân, vasalul său.
În 1407 Sigismund îi acordă lui Mircea
stăpânirea castelelor Bran (fără domeniul aferent)
și Bologa. Branul rămâne sub autoritatea Țării
Românești până în 1419.
În anul 1427 castelul Bran a trecut din
proprietatea scaunului Brașovului în cea a
coroanei Ungariei, care a finanțat lucrările de
fortificare și de extindere. În 1498 cetatea
Branului a fost închiriată de regalitatea maghiară
către scaunul Brașovului.

În 1920, Consiliul Orășenesc Brașov a
donat Castelul Bran reginei Maria a României, în
semn de recunoștință față de contribuția sa la
înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Regina l-a amenajat și l-a lăsat moștenire fiicei ei,
principesa Ileana, sora regelui Carol al II-lea.
După expulzarea din țară a familiei regale, în
1948, Castelul Bran a intrat în proprietatea statului
român, fiind abandonat și devastat. Castelul s-a
redeschis apoi vizitelor publice în 1956, fiind
parțial amenajat ca muzeu de istorie și artă
feudală. În 1987 a intrat în restaurare, lucrare
terminată în linii mari în 1993. (sursa: wikipedia)
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PATENERIATUL
„Noi, suntem buni matematicieni“
organizat între
Şcoala cu clasele I-VIII, Poiana Sibiului şi
Şcoala cu clasele I-VIII, Jina
În cadrul proiectului „Noi, suntem buni
matematicieni“ au participat elevii claselor a
III-a de la ambele şcoli îndrumaţi fiind de
doamnele învăţătoare Lenuţa Nela Şufană
(Poiana Sibiului) şi Aurica Toader (Jina).
Colaborarea cadrelor didactice de la cele două
unităţi de învăţământ primar a constat în
schimb
de
experienţă,
întâlniri
şi
corespondenţă.
Parteneriatul a avut ca scop realizarea
unui concurs pe teme matematice. Prin
aceasta elevii au realizat crearea unei legături
de prietenie, participarea la activităţi comune,
ataşament faţă de copiii din alt mediu social şi

29
cultural, implicarea parinţilor în evenimentele
cele mai importante din viaţa copilului.
Parteneriatul a fost finalizat în 3 martie
2011, în localitatea Poiana Sibiului.

prof. ciclul primar Lenuţa Nela Şufană

8 martie 2011
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prof. ciclul primar Lenuţa Nela Şufană

prof. ciclul primar Lenuţa Nela Şufană

„Internetul pos la zid“
Avrig 7 mai 2011
Etapa judeţeană a Olimpiadei
„Meşteşuguri artistice tradiţionale

prof. Mihai Axentea

Excursie

Mânăstirea Sâmbăta
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Păstrăvăria Albota

La piscină în Braşov

Păstrăvăria Albota

Telecabina Bâlea Cascadă – Bâlea Lac

La piscină în Braşov

Bâlea Lac – Biserica din gheaţă
prof. Mihai Axentea
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