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MĂRGINIMEA SIBIULUI
Alături de Parcul Naţional Retezat,
Sfinxul şi Babele din Munţii Bucegi, Delta
Dunării, Gura Portiţei, Vulcanii noroioşi din
Subcarpaţii de Curbură (Buzău), Cetăţile
Ponorului, Mărginimea Sibiului este una
dintre cele şapte minuni ale naturii din
România, fiind considerată cea mai romantică
zonă de ecoturism din lume. Este alcătuită din
18 sate cu centrul la Sălişte, toate fiind unice
sub aspect etnologic, architectural şi istoric.

Cea mai veche aşezare este Răşinari
(1204), urmată de Tălmaciu (1318), Orlat
(1322) şi Sălişte (1354). Alte sate, ca Rod şi
Poiana Sibiului, au luat fiinţă mai târziu, în
secolul al XV-lea şi al XVI-lea.
Una dintre cele mai mari aşezări de
munte din ţara noastră, Poiana Sibiului,
prezintă un deosebit interes, datorită integrării
desăvârşite a satului în peisaj, unei structuri
constructive unice, aproape neîntâlnite într-un
sat de munte cu un relief atât de dificil.
Situată pe prima platformă a Munţilor
Cindrelului, la altitudinea de 850-900 m,
Poiana Sibiului ocupă bazinul Văii Radei, un
curs mic de apă, care cu afluenţii săi,
brăzdează întinsul platformei, accentuând
formele de relief. Se întinde spre sud pe o
lăţime cuprinsă între 600-1000 m, ajungând
până sub culmile Pietriceaua (974 m) şi Ciuha
(1064 m). Vatra satului se desfăşoară pe o

lungime de aproximativ 3 km, pe Valea Radei
şi cele două fire de apă care formează Valea
Arinei şi Valea Vlaşinului a căror confluenţă
se află chiar în mijlocul satului, în piaţa din
Vadu. De aici se înalţă şi culmea Ghilghiului
(940 m) ce constituie parcul împădurit
odinioară cu aproximativ 25000 de brazi cu
ajutorul copiilor de la şcoala din Poiana. Spre
miazănoapte
se
desfăşoară
Podişul
Transilvaniei până către Munţii Rodnei. Spre
nord-vest, în lumina aburită de depărtare, se
văd adesea pereţii abrupţi ai Cheilor Turzii
tăiaţi parcă de văi adânci.
De la răsărit spre apus, Poiana este
străbătută de unul dintre cele mai frumoase şi
mai înalte drumuri turistice din ţara noastră,
numit „Transalpina”, drum care leagă Sibiul
cu târgul de munte al Novacilor din Gorj.
Acesta porneşte din apropierea Săliştei,
înaintează de-a lungul Văii Luncii prin satele
Galeş, Tilişca şi Rod, trece prin ultimele
aşezări, Poiana Sibiului şi Jina, coboară în
valea râului Sebeş către satul Şugag şi urcă
din nou la Obârşia Lotrului, ajungând la 2000
m, peste Urdele, coborând apoi versantul
Parângului până în Novaci.

Drumul către Poiana este una dintre cele
mai caracteristice zone ale Mărginimii.
Prof. ciclul primar Cornelia Radu
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IARNA
ANOTIMPURI
Vara s-a sfârşit
Toamna a sosit
Rândunelele-au plecat
Copacii s-au scuturat
Vremea rea îşi face loc
Vine Iarna cu cojoc
Săniile pregătim
Şi pe Moş Crăciun Primim.
Denisa Vonica, cls. a IV-a A

RUGĂCIUNE

Când ne ducem la culcare
Bunica mea îmi spune-aşa
Să nu uiţi fetiţa mea
Rugăciunea, spune ea.
Un cuvânt de mulţumire
Îngerilor să le spui
Şi aşa-ţi va da putere
Şi le simţi prezenţa lor.
Diana Răchită, cls. a IV-a A

Iarna a sosit
Moşul a venit
Cu jucării
Pentru copii.
Bradul l-am împodobit
Cu globuri şi beteală
Ca moşul să-l umple
Cu daruri frumoase.
Andreea Elena Şufană, cls. a IV a A

GHICITORI
Au plecat spre ţări cu soare
Păsările călătoare
Căci la noi e frig şi plouă
Vântul bate cu putere
Frunzele au căzut şi ele
În cămară adunaţi
Stau la sfat fructele coapte
Nu este greu de ghicit
Ce anotimp a sosit?
(toamna)
Florian Marta, cls. a IV-a A

POIANA SIBIULUI
Poiana Sibiului este un sat păstoresc
În care toţi oamenii muncesc.
Ei au animale multe
Şi sunt toţi plecaţi la munte.
Sunt plecaţi cu mic, cu mare,
La stânuţa de pe vale
Stâna este foarte mică
Şi-acoperită cu şisă.
Iar toamna când cade bruma,
Se-ntorc-napoi cu turma
Înapoi în al lor sat
De unde ei au plecat.
Diana Liuţa Şufană, cls. a VIII-a A

Vine moşul pe portiţă
Şi îşi scoate o cheiţă
Vine luna şi n-o ia,
Vine soarele ş-o ia.
(bruma)
Florian Marta, cls. a IV-a A

Şade mândra-ntr-un picior,
Lăudându-se oricui
Că ea poartă-n al ei spate
Cămăşi albe şi verzi!
Şi cămeşi împărăteşti
Tot pe mândra o găteşti.
(varza)
Florian Marta, cls. a IV-a A
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IARNA

IARNA

Mi-am luat mantia de vânt
Şi-am pornit, azi, pe pământ,
Încruntată, îngheţată,
Cu o inimă de piatră!

Iarna cea geroasă
A sosit acum
Bulgări de zăpadă
Îşi fac loc pe drum.

Am cercei cu ţurţuri grei
Şi dansez mult pe polei
M-am pudrat cu promoroacă,
Lacu-am îngheţat îndată.

Veselia-i mare
Pentru noi cei mici
C-alergăm pe stradă
Ca nişte voinici.

Şi-am adus şi derdeluş
S-o porniţi la săniuş
Nu mă ponegriţi prea rău
Pentru că am rostul meu.

Iarnă mult frumoasă
La noi să mai vii
Căci tu-ntotdeauna
Ne-aduci bucurii.
Diana Răchită, cls. a IV-a A

Sub zăpada mea pufoasă
Stau seminţele să iasă
Dacă n-ar fi iarnă grea,
Seceta ar apărea.
Diana Răchită, cls. a IV-a A

Mădălina Radu, cls. a IV-a A
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POEZII
Eu astăzi m-am deşteptat,
Când pe geam eu m-am uitat
Şi ce credeţi c-am văzut?
Ceva sclipind şi m-am temut!
Dar atunci mama mi-a spus:
— Nu te teme, n-ai mai văzut
Dar eu întrebam frumos:
— Ce-i asta, e o plapumă de nea?
Maria Mădălina Radu, cls. a IV a A

NAŞTEREA DOMNULUI
Vin sărbătorile de iarnă
Şi noi le aşteptăm cu drag.
În fiecare casă-i bucurie
Că a venit Crăciunul,
E Naşterea Domnului Iisus.
Şi moşul vine iar la noi
Cu sacul plin de daruri
Îl aşteptăm cu brad împodobit
Şi cu răbdare mare.
Cântăm multe colinde
Şi totul e aşa frumos
Crăciunul e numai bucurie
Haideţi să cântăm cu toţi
Astăzi s-a născut Domnul Hristos!
Florian Marta, cls. a IV a A

REVELION 2012
Anul nou a sosit,
Revelionul a pornit,
Ora 0 soseşte,
2012 vesteşte.
Şi vin colindători,
Cu pluguşorul ei colindă
Parcă e într-un război,
Ce pe oameni îi încântă.
În 2011, criza ne-a răpit,
Parcă de noi s-a lipit,
2011 şi 2012 s-au întâlnit,
În 31 decembrie, s-au despărţit.
În suflete s-aveţi lumină,
Iar viaţa vă va fi senină;
Doar să fim înţelepţi
Şi-n decizii mereu drepţi;
Nu mai fiţi aşa de moi,
Că vine Băsescu cu-n buchet de flori;
Cu ciocolată şi şampanie,
Călare pe-o mare sanie.
S-aveţi un Crăciun plăcut,
În familie petrecut!
Şi... fiţi liniştiţi!
Că planeta n-o să se crape,
…Nu ne-om scufunda în ape,
Doar să nu fim aşa răi,
IA MÂNAŢI DIN ZURGĂLĂI!!!
Va doresc tuturor un Crăciun fericit, un an
nou fericit mai bun!
LA MULTI ANI!!!
Daniel Bogdănel, cls. a VII-a
prof. lb. rom. Lucia Teoc

SI DACA-AR FI SA FIU O FLOARE...
Mă nasc şi cresc
Cu apă şi cu soare.
Nu am păcate, nu bârfesc,
Nu vreau să fiu mai „mare“.
Frumoasă-s şi nu mă mândresc,
„Mă-nalţ“ dar nu păcătuiesc
Sunt tot la fel de tare
Dar o să mă vestejesc
Căci sunt o simplă floare.
Anonim
prof. Mihai Axentea
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TAINA MAGILOR

„Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii
în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit, au
venit la Ierusalim întrebând:
Unde este regele iudeilor Cel ce S-a născut?
Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să
ne-nchinăm Lui”. (Matei 2, 1-2)
Magii erau astrologi, pricepuţi în ştiinţa
citirii stelelor. Din textul Evangheliei nu ştim câţi
erau, tradiţia spune că erau trei: Gaşpar, Meltior şi
Baltazar. Ei veneau din Arabia sau din Persia unde
astrologia era la mare cinste, mai ales la curtea
regilor.
De ce magii au venit călăuziţi de stea? N-a desfiinţat Hristos astrologia, destinul Lui era
determinat de această stea? Nu, Dumnezeu putea să-i cheme pe magi prin îngeri, dar fiind pricepuţi
în ştiinţa stelelor, Dumnezeu i-a chemat prin ceva
potrivit cu ei: le-a arătat o stea neobişnuită prin
mărimea, frumuseţea şi mişcarea ei. La păgâni steaua
era semnul dumnezeirii. Magii ştiau de la strămoşii lor
că atunci când va apărea pe cer o stea cu aceste
caracteristici este semnul că se va naşte Mântuitorul
lumii. Care este identitatea stelei? Cea mai interesantă a
fost interpretarea lui Keppller, fizician care s-a ocupat
cu mişcrea corpurilor cereşti: în anul 1610 el a observat
un fenomen astronomic foarte rar - o triplă conjuncţie.
Conjuncţia este poziţia a doi aştri care, la un moment
dat se află pe aceeaşi linie, adică au aceeaşi longitudine cerească. Keppller a observat că Pământul,
Jupiter, Saturn şi Constelaţia Peştilor se aflau pe aceeaşi linie.
Pământ

Jupiter

Saturn

Constelaţia Peştilor
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Toate trei împreună se vedeau de pe Pământ ca o stea mare. Keppller a calculat şi a găsit că
acelaşi lucru s-a mai întâmplat în vremea Naşterii Domnului. Conjuncţia respectivă avea trei
maxime vizibile din Orient: în martie, în septembrie şi în decembrie. Magii au observat primul
maxim în martie, când şi-au adus aminte de profeţiile strămoşilor, au mai calculat traiectoriile
aştrilor şi în septembrie au pornit la drum; al treilea maxim l-au văzut la Ierusalim, când au ieşit de
la Irod şi s-au îndreptat spre Betleem.
Magii I-au adus Pruncului daruri - aur, tămâie şi smirnă. Darurile lor sunt profetice: aur, ca
unui Împărat, tămâie, ca unui Dumnezeu şi smirnă, ca unuia ce avea să moară şi să fie îngropat.
Magii înşişi simbolizează poparele păgâne care vin să se închine Mântuitorului şi au dus, apoi,
mesajul lui Iisus Hristos în ţara lor.
Bibliografie:
* Noul Testament, EIBM al BOR, Bucureşti, 1988.
* Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri, partea a treia, EIBM al BOR, Bucureşti, 1994.
* Pr. Prof. Dr. Vsile Mihoc, Curs Noul Testament - notiţe, 1994.
prof. religie Motronea Angela Manuela

ŞCOALA MEA

ŢARA MEA

Şcoala este o cetate, în care urcă fiecare
cât poate.
Astăzi, am să vă prezint şcoala mea.
Şcoala mea are 11 săli de clasă şi o frumoasă
curte unde se ţin cursurile de sport sau diferite
activităţi.
Elevii care luptă ca nişte albinuţe
harnice pentru calificativele lor îşi pot crea un
viitor mai bun.
Şcoala mea se numeşte Şcoala cu
clasele I-VIII Poiana Sibiului nr. 386. Aceasta
are trei holuri şi o bibliotecă. Aici pot venii
toţi copii cu vârstele cuprinde între 7-15 ani.
Dacă ai mai puţin de 7 ani, mai aşteaptă puţin
la grădiniţă.
Dar asta nu înseamnă că şcoala este
grea.
Şi nu uita, în fiecare dimineaţă, când
pleci de acasă să ziceţi cu fală.
Nouă ne place la şcoală!

Ţara mea se numeşte România.
România este o ţară frumoasă cu un trecut de
legendă.
Strămoşii mei sunt dacii şi romanii. Ei
au fost foarte viteji şi cu onoare. Ei se luptau
pentru pacea şi liniştea noastră. Aceştia au
construit multe cetăţi care mai sunt şi acum.
Aceştia aveau şi conducători. Conducătorul
dacilor era Decebal şi conducătorul romanilor
era Traian.
Sunt mândru că am o ţară şi o istorie aşa
de frumoasă!
Mitică Ban, cls. a IV-a A

Mitică Ban, cls. a IV-a A

IARNA
Iarna a sosit din nou.
În aer zboară fulgii de nea ca nişte
diamante mititele. Pe derdeluş sunt plin de
copiii cu săniile. Ei parcă zboară. Şi pârtia
este la fel de plină ca derdeluşul. Ea este
zgomotoasă de nu auzi nimic. Bucurie mare şi
pentru cei mici. Ei se joacă prin zăpadă ca
nişte căţeluşi mici.
Iarna este un anotimp grozav şi jucăuş.
Florian Marta, cls. a IV-a A
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Din secretele succesului la învăţătură
 Să-ţi înveţi lecţiileşi să-ţi facitemelezilnic.
 Să încerci să rezolvi singur temele, fără
ajutorul altcuiva.
 Să-ţi repeţi lecţiile din urmă la un interval
de 10-14 zile, ca să nu le uiţi.
 Să te străduieşti să înţelegi ceea ce înveţi şi
nu să înveţi pe de rost.
 Să citeşti cât mai mult.
 Să descoperi în fiecare obiect de
învăţământ o parte frumoasă, care să te
atragă.
 Să perseverezi, chiar dacă la început este
greu, fiindcă până la urmă vei reuşi.
 Să te odihneşti o oră, după-amiaza, şi apoi
să-ţi faci temele.
 Să te culci cel mai târziu la ora 2200, pentru
ca a doua zi să fii odihnit.
Maria Roxana Opriţoiu, cls. a IV-a A
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Cine a fost primul conducător al Romei?
Romulus.
Care a fost copilărie de ieri?
Copilăria părinţilor, bunicilor şi străbunicilor
noştri.
Care sunt vecinii locaţiei noastre?
Rod, Jina Dobârca, Munţii Cindrel.
Cu ce era asemănată îmbrăcămintea dacilor?
Cu portul popular românesc de azi.
Cum arăta steagul dacilor?
Coadă de şarpe şi cap de lup.
De ce fel de oameni era condusă Sparta?
Oameni bogaţi.
Care erau ocupaţiile romanilor?
Agricultura şi creştereaanimalelor.
Al cui zeu a fost Jupiter?
Al cerului.
Andreea Maniţiu, cls. a VI-a A

În ce ţară stăteau romanii?
Italia.
Întrebări fulger
Ce este istoria?
Ştiinţa care studiază evenimentele din viaţa
oamenilorm din trecutul cel mai îndepărtat şi
până în prezent.
Ce este familia?
Grupul din care fac parte: soţul, soţia, copii,
bunicii, străbunicii.
Une erau aşezaţi dacii?
În spaţiul mărginit de Munţii Carpaţi.
Ce este veteranul?
Foşti soldaţi ce rămâneau în provincii.
Care este capitala Italiei?
Roma.
În ce credeau dacii?
În zei.

În ce zonă trăiau grecii?
Marea Egee.
De ce oameni era condusă Atena?
Oameni simpli.
Cine erau dacii şi romanii?
Strămoşii noştri.
Cine erau conducătorii daco-geţilor?
Burebista şi Decebal.
În ce zei credeau romanii?
Jupiterşi Minerva.
Cine era conducătorul Atenei?
Pericle.
Cine a unit triburilegeto-dacice?
Regele Burebista.

Ramona Simion, cls. a IV.a A
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Din perlele copiilor

în
loc
de

„Folosim în compuneri cuvinte domneşti, de
politeţe.“
„Utilitatea norilor – pentru a fi ceva pe cer. “

„intimă“

inimă

„Corpurile se deosebesc între ele prin
culoarea pielii, culoarea ochilor. “

„gângănii“

găini

„macara“

mâncare

„coşuri cu pantere“

coşuri cu pere

„etc“

estetice

„nuvele“

numele

„mustra“

muştar

„nici nu ne dai“

nuci nu ne dai

„afectiv“

adjectiv

„Corpurile se găsesc în natură în stare bună. “
„Calul face pui pe care îi hrăneşte cu lapte. “
„Pisica face pui prin ouă. “
„Mama este un pic bătrână restul tânără. “

prof. ciclul primar Lenuţa Neşa Şufană
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The Magic of a White Christmas
Christmas is one of the most important
celebrations for Christianity and it brings
warmth and delight to the freezing winter
days of both children and grown-ups around
the world. They are all fascinated and
charmed by the beauty of the Christian
celebration of Jesus Christ’s birth. It
symbolizes the birth, the renewal, the
beginning of all things, the joy and
celebration of life on Earth. The birth of Jesus
is celebrated on December 25th and the
Christmas Day has become the children’s
favourite. It is the main reason why children
love winter as well.
Unlike adults, most children are
looking forward to enjoying the delight
brought to them by the white season every
year. Adults are sometimes bothered by the
freezing cold, the wind, the short days and the
long nights but these are just irrelevant details
to children. What we consider “horrible
snow”, because it keeps us from driving our
car to work, will be “magical snow” in the
eyes of children. It is the raw material with
which they build fairy lands populated by
“mighty snowmen”. Snowballs are the perfect
weapons in the fight against the imaginary
enemies. The sleigh is the fastest vehicle ever
imagined by the minds of young children and
it takes them on incredible rides. It is a bright
realm of sugar and silver.
However, winter is much more than
the snow and the children’s games. It is,
above all, the magical time of the Christmas
Holiday and the New Year’s Eve. Santa Claus
is the best friend of billions of children all
over the world. They write letters to him, they
confide in him, they trust him and they wait
for him preparing songs and poems as thankyou presents to the friendly old man who
brings them so much joy. The joyous, redcheeked, white-haired old man with his red
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suit and big black boots listens to them all and
never fails to bring them the presents they
wished for. In exchange, the children have to
promise that they will be good, they will
listen to their parents and grandparents, and
they will be better students at school. Santa
will know if they keep their promise or not.
Besides the children’s gifts, there are
also the delicious foods and cakes that
mothers make for Christmas. The children are
the first to taste and enjoy them: forcemeat
rolls in cabbage leaves, pork specialties,
meatball soup and dozens of cakes. They all
invite us to a feast for the senses.
Also, we must absolutely mention the
beauty of the Christmas carols. Adults and
children go carolling together on Christmas
Eve announcing the birth of Jesus Christ.
These are wonderful moments of joy, sharing
and spending time together. Students in
schools
prepare
Christmas
festivals
celebrating the beauty of the Christian
Holiday. Who hasn’t heard of Silent Night,
Jingle Bells, Joy to the World, Deck the Halls
or Santa Claus Is Coming to Town? They
make our Christmas Days so special!
Every house is decorated with
thousands of colourful Christmas lights and
other symbols of Christmas: the Christmas
tree and its decorations, the presents, the
Christmas cards, the snowman, the sleigh,
Santa’s reindeers. Thus, Christmas time
brings colour and joy to our lives and revives
the sacred Christian significance of the
holiday through the traditions that every
generation passes on to the next.
Undoubtedly, Christmas is one of the
most beautiful symbols of humanity and we
must struggle to keep it unspoiled. How can
we do that? We must simply try to keep the
Christmas traditions alive and celebrate
Christmas every year. We must go to church
and participate in the religious service. We
should also learn and sing at least one new
carol every year in order to bring happiness to
Jesus and to the people around us. It is also a
good idea to organise family reunions and
offer gifts to the people we love. All these
will make our lives beautiful and meaningful.
prof. Maria Camelia Galaftion
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1. Eu mi-am cumpărat 10 globuri şi de 10 ori mai multe steluţe. Câte globuri şi steluţe sunt în total?

Rezolvare:
Aflăm câte globuri şi steluţe am cumpărat.
10 × 10 = 100
R: 100 globuri şi steluţe
Carmen Furdui, cls. a IV a A

2. Eu am împodobit pomul de Crăciun cu 10 globuri şi o stea în vârf. Cîte ornamente sunt în pom?

Rezolvare:
Aflăm câte ornamente are pomul de Crăciun.
10 + 1 = 11
R: 11 ornamente sunt în pom
Laura Lidia Cârneală, cls. a IV a A
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Dani Măniguţiu, cls. a IV-a A

12

Micii Creatori

Diana Răchită, cls. a IV-a A

Maria Roxana Opriţoiu, cls. a IV-a A
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Mitică Ban, cls. a IV-a A

Andreea Şufană, cls. a IV-a A
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DenisaVonica, cls. a IV-a A

Andreea Maniţiu,
Andreea Şufană,
cls. a IV-a A

Micii Creatori

Concursul Internaţional
„Te salut copilărie“
Eleva Răchită Diana din clasa a III-a
A, anul şcolar 2010-2011, sub îndrumarea
prof. ciclul primar Şufană Lenuţa Nela a
participat la Concursul Internaţional „Te salut
copilărie“, Ediţia I, iunie 2011, organizat de
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu,
Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 Sibiu şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, cu o
lucrare artistică la secţiunea Desen unde a
obţinut premiul III.
înv. ciclul primar Lenuţa Nela Şufană
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Campionatul de miniforbal
La cea de-a VI-a ediţie a campionatului
de minifotbal elevii clasei a VIII-a A au reuşit
să cucerească trofeul, pe locul al II-lea
situându-se elevii clasei a VI-a.
În luna martie va începe ediţia de
primăvară pe care cu siguranţă mulţi dintre
elevi o aşteaptă. Campionatul se desfăşoară pe
parcursul a trei luni (septembrie-noiembrie
ediţia de toamnă, iar cea de primăvară martiemai). Felicitări învingătorilor şi succes mai
departe!
Să nu uităm că mişcarea e foarte
importantă pentru corp dar şi pentru minte.
Organizatorii.
prof. Mihai Axentea
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