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A VENIT IARNA!

Decembrie
Crăciunul, copile, este
dragostea în acţiune. De
fiecare dată când iubim, de
fiecare dată când dăruim,
este Crăciun.
Autor:
Dale Evans Rogers
Dacă nu ai în suflet
Crăciunul, degeaba îl cauţi
sub brad.
Autor:
Roy L. Smith
Iubeşte-l mai mult pe cel ce
dăruieşte, nu cadoul pe care
îl oferă.
Autor:
Brigham Young

www.scoala143.ro

STEAUA…
Mai ții tu minte, Moș Crăciun,
Când de la colindat, golind trăistuța
Le întrebam pe mama, pe bunica,
De-ai să mai vii pe drum cu săniuța?
Era un drum de țară. Nu prea mare...
Dar tu nu alegeai anume,
Pe care drum s-apuci agale:
Pe cel dinspre oraș sau cel bătut de care.
Copii cuminți, cu vagi dorințe,
Te așteptam lipiți de geam.
De bucuria așteptării dragi
Parcă râdeam, parcă plângeam.
Știu bine... te-așteptam cu dor.
Mă tot țineam să nu adorm,
S-aud cum scârțâie țâțâna
Portiței noastre din obor.
Și faptele în gând îmi inventariam,
Dar tu, le aveai contabilizate.
De-aceea nu uitai în niciun an,
Să-mi dăruiești dup-ale mele fapte.
Ca mine așteptau, mai știi?
Prietenii copilăriei mele.
Și an de an, în noaptea de Crăciun
Ne luminau atâtea stele...
Știi ce-am făcut noi într-o noapte?
Am prins o stea... Nu eram infractori!
De-atâta timp am tot păstrat-o,
Căci nu știm cât vei mai avea puteri.
Poate că într-o zi îți va fi greu
Să tot culegi steluțe pentru brazi.
De-aceea te-ajutăm! Noi ți-am trimis steluța
Ce încă strălucește azi.
Și cu prietenii de-odinioară
Atât îi mai cerem Măriei-Voastre:
S-avem în fiecare an în brad
Steaua copilăriei noastre.

Autor:
Pedagog Mirela Tatarici
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Pruncul Iisus
(Scenetă)
Scena: copiii împodobesc bradul, mama
frământă niște aluat pentru cozonac.
Copiii cântă: Mos Crăciun cu plete dalbe...
La al treilea refren, se aud bătăi în ușă.
Copilul cel mare întreabă:
-Cine este?
Doua-trei voci se aud:
- Primiți cu colindul?
Copiii se uită întrebători la tată. Tatăl
răspunde:
- Da, da. Intrați! Sunteți bineveniți!
Copiii intră, zgribuliți, și încep să cânte, cu glas duios:
Copilule cu ochii senini
Tu iarăși vii printre străini
În peșteră, pe paie reci
Tu iarăși capul Ți-l apleci.
Dar azi nici craii nu mai vin,
Și nici păstori să-Ți cânte lin
Copil iubit cu ochi senini
Tu iarăși vii printre străini.
Copil iubit, copile blând
Tu vii și azi ca orișicând
De mii de ori, copil sărman
Tu vii în lume an de an.

Și totuși Tu, copil sărman,
Cobori în lume an de an,
Cu bine răul să-l plătești
Să rabzi, să ierți și să iubești.

Tu știi că cei ce-Ți cântă azi
Scuipa-v-or mâine-al Tău obraz.
Și totuși Tu, copile blând,
Tu vii și azi ca orișicând.

Din nou la oameni te cobori,
Să suferi iarăși și să mori,
Să te jertfești de mila lor,
Copil cu suflet plin de dor.

Copil cu suflet plin de dor
Te-ai pogorât de mila lor.
În iesle rece Te-ai culcat
Și nimeni nu Te-a legănat.

Bătând mereu cu-același dor
La uși închise cu zăvor
Dar câți Ți-ar mai deschide azi,
Copil cu lacrimi pe obraz.

La multe uși ai așteptat
Dar nimeni nu s-a indurat
Și ai rămas în ger și azi,
Copil cu lacrimi pe obraz.

Copil iubit, copil umil
Curat ca roua de april
De-atâta vreme tu petreci
La ușa inimilor reci.
(Autor colind:
Preot Petrică Ginerică)
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Copiii sunt foarte impresionați de colind. Își
șterg lacrimile de pe obraz cu batista, în timp ce tatăl
împarte covrigi, nuci și mere colindătorilor.
După ce colindătorii pleacă, copilul cel mare îl
întreabă pe tată:
-Tată, cum am putea face să îl primim pe
Domnul Iisus? Am vrea ca anul acesta să nu se mai
nască pe paie reci, sa nu stea în ger...
Tatăl îl mângăie pe căpșor și îi spune:
- Fiule, de câte ori ajutăm un om sărac, pe
Hristos îl ajutăm. Când dăm cuiva de mâncare,
Domnul Iisus consideră că pe El L-am hrănit.
Mama adăugă:
-Când vizităm un om bolnav sau bătrân, tot pe
Dumnezeu îl vizităm.
Copilul cel mare spune: eu vreau să îl vizitez pe colegul meu, Iulian. Și-a rupt piciorul pe gheață
și stă în pat de două săptămâni. Vreau să îi dau temele. Îi voi duce și câteva portocale.
Al doilea copil spune: eu vreau să îl vizitez pe bătrânul de la parter care vindea ziare. Mereu
mă anunța când apărea revista cu animale și mi-o oprea pana luam alocația. Acum a îmbătrânit, ii voi
duce doua felii de cozonac și niște banane.
Mama spune: Copilașii mei, dacă așa vă îndeamnă inima, este foarte frumos.
Copilul cel mare ajunge la colegul bolnav. Ii dă temele pe o foaie și portocalele. Colegul se
bucura foarte mult și îl îmbrățișează, cu ochii în lacrimi.
Copilul cel mic bate la ușa bătrânului. Greu, după o vreme, se aude un baston și ușa se
deschide. Bătrânul se luminează la chip văzându-l pe copil.
-Buna seara! Cu ce pot sa te ajut, tinere?
- Am venit să vă aduc doua felii de cozonac cald și niște banane și să vă urez Crăciun fericit!
Bătrânului nu-i venea să creadă.
-Cum, ți-ai amintit de mine?
-Da, mereu v-am considerat bunicuțul blând și cald pe care nu am apucat să-l cunosc. Vă
mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine! Vă voi vizita cât pot de des!
- Mulțumesc, tinere, și Crăciun fericit!
Cei doi frați s-au întâlnit pe scări. Cel mic l-a întrebat pe cel mare:
-Tu cum simți acum Crăciunul?
-În inima mea Îl simt acum pe Domnul Iisus Hristos în lumină și căldură. Îngerii Îi cantă
colinde cu glasul lor cristalin, iar steaua strălucește cu atâta putere încât noaptea pare zi. Ce frumos
este să Îl întâmpinam pe Iisus în inima noastră, ajutându-i pe ceilalți oameni! Acum, cu adevărat
Hristos S-a născut!
Colindătorii apar pe scenă și cântă împreună cu frații: Astăzi S-a născut Hristos...
Autor:
Profesor Drossu Florina

www.scoala143.ro

CUPA ’’MOȘ NICOLAE’’2017 – Ediția I
Pentru ASSG 143 și sportivii acesteia, Moș
Nicolae și Moș Crăciun au venit pe tot parcursul
sezonului sportiv, aducându-ne și cu ajutorul
muncii noastre depuse, multe rezultate frumoase,
menite să cimenteze temelia pe care în urmă cu un
an, împreună cu elevii noștri am început s-o
construim.
Obiectivele anului 2018 au fost trasate și
prezentate ’’pionilor principali’’, sportivii noștri
fiind foarte receptivi și ambițioși pentru ceea ce va urma, amintind doar cateva dintre
acestea...clasarea pe podium la Olimpiada
Gimnaziilor fotbal băieți-faza pe municipiu,
locurile 1-2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar fotbal fete-faza pe municipiu și câștigarea
turneului de fotbal MiniEuro 2020, dar pe langă acestea, nu ascundem faptul că avem și alte obiective
îndrăznețe, chiar la începutul anului 2018, când ne vom prezenta la turneul de fotbal Tymbark 2018
cu echipe la toate categoriile de vârstă.
Pentru aceasta s-a încercat pe toată durata semestrului I, o pregătire cât mai bună,
continuitatea și perseverența în antrenamente, reprezentând atuul nostru pentru competițiile
oficiale. Dar cum antrenamentele fără finalitate nu pot avea progres, împreună cu ’’vecinii noștri de
cartier’’, alături de care se naște o prietenie și frumoasă colaborare, Școala Gimnazială ’’Mircea
Sântimbreanu’’, prin domnii profesori de educație fizică și sport Marius Ghiață și Orlando Florea,
dascăli dedicați meseriei și deopotrivă pasionați,am inițiat prima ediție a Cupei ’’Moș Nicolae’’ 2017,
fotbal fete și băieți clasele 0-IV, locul de desfășurare fiind pentru prima ediție sala de sport a Școlii
Gimnaziale ’’Mircea Sântimbreanu’’.
Desfășurarea competiției
Cu o echipă experimentală, prin disciplină și mult sacrificiu fizic, reușim să ne impunem
Șc. Gimnazială ’’Mircea Sântimbreanu’’ – ASSG 143 4-5 (2-2) băieți
Lotul deplasat la respectiva competiție a fost unul restrâns, atât din punct de vedere numeric cât și
valoric, mulți dintre titularii care au participat în octombrie la ONSȘ fiind absenți motivați.
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Au revenit în rândurile echipei Alex Știrbu(a IV-a C), Cristi Jigoranu(a IV-a C) și Ionuț Cosovanu (a
IV-a C), debutanți anul trecut la Cupa Tymbark , dar care din păcate, pe parcursul anului nu s-au
mai ridicat la nivelul echipei, în poartă a debutat colegul de clasă al acestora, Bogdan Lazăr(a IV-a
C), care a primit o șansă în acest amical de a demonstra că pe viitor se poate apela cu încredere la
serviciile sale.
’’Batranii’’ lotului au fost pentru acest meci, David Oprea(a IV-a B) singurul titular din echipa de
bază și cel mai constant jucător al nostru, respectiv Fabian Amariei(a IV-a B), cel care a prin lotul la
ONSȘ la ultima competiție avută și care s-a descurcat întotdeauna când acesta a fost convocat în
sânul echipei.
După Darius Știrbu, echipa claselor a II-a, ne propune un nou nume: Leonard Mulțescu !
Surpriza serii pentru echipa băieților a reprezentat-o debutantul Leo Mulțescu(a II-a A) și totodată
mezinul lotului, acesta reușind o prestație încântătoare, indiferent de postul avut în teren(a început
meciul ca fundaș și l-a terminat ca mijlocaș), reușind o dubla și smulgând aplauze la fiecare
intervenție, la final fiind declarat jucătorul competiției, sportivul nostru demonstrând reale calități
fotbalistice, dar și un spirit de echipă bine conturat.
Concluzia?
Un meci spectaculos, cu răsturnări de scor, cu determinare și ambiție de ambele părți, ai noștri
reușesc o victorie muncită, dătătoare de moral, o victorie pentru viitor, menită să ne demonstreze
încă o dată că ne aflăm pe drumul cel bun.
Toți băieții merită felicitați pentru modul cum au înțeles să abordeze partida, pentru felul cum s-au
bătut pentru fiecare minge, pentru modul cum au înțeles ca orice șansă de a îmbrăca tricoul echipei
școlii, trebuie fructificată la maximum.
Victorie fără dubii pentru fetele noastre
Șc.Gimnazială ’’Mircea Sântimbreanu’’ – ASSG
143 1-3 (0-1) fete
În ceea ce privește meciul fetelor, putem
spune că mai avem încă foarte mult de muncă,
chiar dacă victoria cu 3-1 reputată împotriva
felelor de ’’Mircea Sântimbreanu’’, echipă mult
mai tânără și lipsită de experiență față de a
noastră, ne dă dreptul să sperăm că suntem pe
drumul cel bun, mai ales că respectivul joc, pe
lângă echipa standard, deja consacrata Lizi(a IV-a
C), care este și căpitanul echipei,
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celelalte fete care au un minim de experiență de anul trecut, Daria Vasile(a IV-a C), Aura Badea(a
IV-a B) și portărița Miruna Giugăl(a IV-a B), au debutat cu brio în echipa noastră și alte sportive,
care prin evoluție și determinare, pare că-și doresc să rămână și pe viitor alături de nuclelul format
anul trecut și anume: Denisa Biro(a IV-a C), Maria Budacă (a IV-a C), Maria Ficleanu (a IV-a A) și
Iulia Mărghidanu (a IV-a B), care a prins lotul pentru această competiție pe ultima sută de metrii,
aceasta demonstrând în timpul orelor de educație fizică și sport din ultima perioadă că se poate
ridica la nivelul echipei.
Surpriză placută și la fete....Iulia Mărghidanu a debutat cu o dublă !
Fără prea mari emoții, Iulia a intrat pe parcursul jocului la scorul de 1-0 pentru noi, gol
marcat de Lizi Căzănescu, un șut venit din piciorul Aurei Badea, portarul respinge în față, Iulia
plasată foarte bine, ca un atacant veritabil lovește mingea cu sânge rece și debuteză cu gol pentru
echipa noastră, 2-0 și fetele încep să.și ’’tureze’’ motoarele, o minge venită de nicăieri aduce golul
de onoare al oaspeților, după care spre finalul jocului, profităm de oportunitatea unei lovituri de la
7 m, aceiași Iulia Mărghidanu primind șansa de a.și încununa evoluția debutului, nu stă mult pe
gânduri, își așează mingea cu mult calm ca și în timpul antrenamentelor, când se exersează
loviturile de la 7 m...fixează portarul cu privirea înainte să plaseze mingea lângă bară, încunându-și
prestația cu un nou gol ce avea sa aducă victoria fetelor noastre.
Așadar, prima ediție a Cupei ’’Moș Nicolae’’ a fost o reușită din toate punctele de vedere,
competiția desfășurându-se în condiții foarte bune, sub egida Fair-play-ului, atât între micii sportivi
din teren, cât și între părinții-suporteri prezenți în număr foarte mare la acest frumos eveniment,
care sperăm că de la an la an v-a lua o amploare și mai mare.

Autor:
Prof. Rădoi Dorinel
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Factori care mi-au influențat cariera
Literatura de specialitate menționează faptul ca factorii implicaţi în consilierea şi
orientarea carierei pot fi grupaţi în două categorii: factori psihosociali şi factori individuali.
Cariera mea de cadru didactic, respectiv profesor de Geografie – Informatică a fost
influențată, bineînțeles, de aceste categorii de factori, în cele ce urmează încercând sa-i enumar, pe
cei mai concludenți dintre aceștia.
Familia este unul dintre cei mai importanţi factori în orientarea carierei mele, copil mic
fiind, bunica a fost cea care a avut rolul cel mai mare (mi-a insuflat ideea de a devenii învățătoare).
Parinții, mai apoi, au fost cei care au optat pentru intrarea mea la un liceu de profil pedagogic,ei
fiind cei care mi-au transmis expectanţele, așteptările sociale.
Şcoala poate fi considerat un factor principal de asemenea. Norocul de a fi întâlnit cadre
didactice deosebite, cu multă dăruire, oameni pe care eu i-am admirat sau care desfășurau un
proces instructiv- educativ „pe placul meu” mi- a dezvoltat diferite aptitudini, mi-a stimulat
interesul și mi-a furnizat o serie de informaţii despre profesia de dascăl. Este vorba despre
profesorul de geografie din școala generala și totodată diriginta mea, omul care mi – a insuflat
dorința de a desena și „citi harti”, cea care, prin modul de a povestii detalii despre țări m-a facut
să-mi placă foarte tare această materie, mi-a stârnit curiozitatea și interesul pentru cunoașterea
planetei. Acesta a fost doar unul din momentele importante din viitoarea mea carieră didactică.
Acest moment a determinat într-o mare măsură procesul de dezvoltare și formare a mea.
Un alt moment definitoriu a fost întâlnirea unui alt cadru didactic deosebit, în liceul pe care
l-am urmat, dascăl dedicat carierei, care punea o mare pasiune în ceea ce făcea și transmitea
elevilor săi, cel care m-a determinat să aleg calea studiilor superioare respectiv Facultatea de
Geografie. De asemenea, grupul de prietene mi-a influenţat opţiunea vocaţională mai ales prin
evaluarea diferitelor tipuri de profesiuni, respectiv a diferitelor imagini de viitor (toate prietenele
mele alegând să urmeze o facultate).
După intrarea mea la facultate opțiunile mele s-au mai schimbat puțin însă cererea pieţei
forţei de muncă a limitat şi direcționat opţiunile mele (după absolvire posibilitățile de angajare nu
erau foarte mari singura opțiune de angajare calificată fiind aceea de cadru didactic). Acest lucru
însă nu a devenit o sursă de frustrare, însă a generat câteva decepţii (îmi doream o carieră
didactică însă statutul cadrului didactic și motivarea financiara despre care auzeam îmi păreau
foarte limitate). Astfel, aceste fenomene au avut efecte negative asupra procesului de orientare a
carierei mele, distorsionând interesele şi opţiunile.
Dorința de a lucra cu elevii, norocul de a fi întâlnit profesori metodiști deosebiți de la care
am “furat” meseria de dascăl și independența pe care mi-o doream în acel moment a înlesnit
orientarea profesională în momentul absolvirii studiilor superioare iar ambiția, dorința de
perfecționare și modelele didactice întâlnite m-au motivat sa continui studiile superioare cu
masteratul și doctoratul.
Un alt moment foarte important în orientarea mea profesionala a fost acela cand am decis
să urmez cursurile postuniversitare de informatică în vederea unei a doua specializari. Factorul
determinant aici a fost societatea și standardele de evoluție a informației impuse de aceasta iar
familia (prin soțul meu) a jucat un rol important deasemenea.
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În prezent tot familia este cea care are un rol determinant în evoluția mea profesională, prin
fiica mea care, pe zi ce trece mă motivează să îmi îmbunătățesc metodele de predare și atitudinea pe
care o am, zi de zi, în fata elevilor mei.
Pe viitor, îmi doresc să devin și eu acea persoana care încurajează, sfătuiește si acordă sprijin
unei alte persoane în vederea evoluției carierei celei din urmă, îmi doresc să pot transmite
cunoștințele profesionale și aptitudinale pe care le dețin persoanelor din jurul meu și, de ce nu, să
devin asemeni mentorilor din viața mea.
Autor:
Profesor Puncioiu Ana

Dragul nostru Moș Craciun
Moș Craciun a plecat cu sacul incarcat de jucari spre copii.
El le imparte la copii dulciuri dar si jucarii
Mariutei saniuta și lui Gabi masinuta .
Sub brad lasa daruri minunate si apoi pleaca in noapte sa imparta mai departe .
Autor:

Stefan Andreea, clasa a IV-a A

Şezătoare folclorică
Tradiţiile populare transmit valori ṣi
creează punţi de legătură între generaţii.
Marele avantaj al activităţilor extraṣcolare
este acela că produce la nivelul elevului o creṣtere
a motivaţiei intrinsece, o accedere la cunoaṣtere în
mod liber, o învăţare bazată pe plăcere ṣi ca
urmare o învăţare de lungă durată, o descoperire a
propriilor aspiraţii de viitor. De aceea, pentru
astfel de activităţi, tematica trebuie aleasă în aṣa
fel încȃt să “cheme copilul” ṣi totodată să aibă
valenţe formative morale ṣi sociale. Întrucȃt
prezentul este valoros numai împreună cu
trecutul, iar folclorul este cartea de identitate a
neamului, am ales să desfăṣurăm în cadrul proiectului “Pastel-dialoguri colorate” activitatea
“Şezătoare folclorică” prin care au fost atraṣi mulţi elevi, cadre didactice ṣi părinţi. Într-o atmosferă
creeată în spiritul tradiţiilor, cu decoruri ţărăneṣti cuprinzȃnd velinţe, cusături, costume populare,
obiecte de lucru manual, vase de lut, ciubere, covoare etc. cei prezenţi (îmbrăcaţi în costume populare)
au fost invitaţi să lucreze la atelierele de lucru lȃngă copii.
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Lucrurile s-au legat parcă de la sine, părinţii au cusut
alături de copii, alţi copii au confecţionat păpuṣi, alţii au decorat
linguri de lemn cu motive populare. În acest timp s-au derulat
multe momente artistice ca : obicei popular- “Descȃntecul”,
cȃntece populare, dansuri populare, ghicitori. Sa-u citit
fragmente inspirate de viaţa satului romȃnesc din operele unor
scriitori romȃni, s-au prezentat filme documentare pe tema
ṣezătorilor în ţara noastră, s-au pregătit ṣi servit plăcinte,
cozonaci etc. Bucuriile au venit prin faptul că s-a simţit o mare
ṣi benefică legătură între profesori-elevi-părinţi, unii dintre
părinţi susţinȃnd cu drag momente artistice, alţii prinzȃndu-ṣi
emoţiile în firul cusăturii aṣa, ca pe vremuri. Transpunerea în
dimensiunea satului romȃnesc a fost întregită de cuvintele cadrelor
didactice, cuvinte care au prins într-o legătură tainică lumea
prezentă ṣi au asigurat tihna locului din care nu se mai dorea
plecarea. Tradiţiile sunt indicatoare care conduc adȃnc în
subconṣtientul nostru.
Aṣa s-a întȃmplat ṣi în cadru acestei activităţi,
cei mai miṣcati fiind cei care cȃndva au prins “vie” viaţa
la ţară. Din emoţia împărtăṣită au gustat copiii, iar
scopul nostru de familiarizare a copiilor cu unele dintre
tradiţiile ṣi obiceiurile populare, de cunoaṣterea,
valorificarea ṣi respectarea acestora precum ṣi
descoperirea
potenţialului
creativ
în
scopul
autocunoaṣterii de sine a fost realizat.
Concluziile gravitează în jurul ideii de sporire a
beneficiilor aduse de lucrul în grup odată cu
transmiterea ṣi asimilarea unor valori tradiţionale,
spirituale, morale ale neamului romȃnesc ṣi cu
descoperirea de către elevi a unor posibile opţiuni de
orienatre ṣcolară. Suntem ceea ce suntem datorită
zestrei primite de la inaintaṣi ṣi suntem datori să
transmitem mai departe această zestre.

Coordonatorii activităţii:
director: prof. STAICU IONELIA
director adj. CRĂCIUNEANU IOANA
prof: PUNCIOIU ANA
prof. inv. primar: OPREA MIHAELA
prof: SUBŢIRICӐ NEACŞA
si cadrele didactice implicate in proiect: JELESCU
SILVIA, GRӐDINARU IRINA, SVÂRLEFUS TASIEA,
ISPAS ANA-MARIA, ANTON LAVINIA, SINCA MARIA,
DRӐGAN MARIANA, GRECU MARINELA, DROSSU
FLORINA, TATARICI MIRELA-pedagog ṣi DECU
FLORENŢA-informatician , împărtăṣesc tuturor
bucuria trăită în cadrul activităţii ṣi îi îndeamnă ṣi
pe cititorii revistei să desfăṣoare astfel de
activităţi.

Autor:

Prof. Înv. prim. OPREA MIHAELA
ADELINA
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Iarna îl aduce pe Moș Crăciun

Autor:

Eftimie Ana,
semiinternat

În fiecare an, odată ce intrăm în ținutul
fermecător al iernii, parcă totul se transformă și
timpul se mișcă mai lent ca de obicei.
La poarta inimilor noastre bat
colindătorii, aducând cu ei înțelepciunea celor de
demult și celor mai de-aproape.
Luminile fermecate împodobesc
orașele, iar în jur miroase a sărbătoare.
Cu veșmintele ei înghețate, cu nopțile
friguroase, cu zile scurte și seri petrecute în jurul
focului alături de cei dragi, iarna te face parcă să te
simți mai plin de viață.
Casele își vor pune în curând cușme
albe, iar copacii vor deveni iarăși de zahăr. Mii de
fluturi jucăuși sunt așteptați de noi toți cu
nerăbdare, dar mai ales de către copii.
În calești de vijelii iarna va trece
mândră, în strai sclipitor de sărbătoare, purtând
cunună de stele argintii și va lăsa pretutindeni
câmpuri de cristal. Peste noi, vor cădea iar fluturii
botezului de gheață.

Iarna transformă an de an totul într-o lume de basm. Dar mai mult, mai mult de toate, ea ni-l
aduce pe Moș Crăciun.
Se spunea că Moșul se gândise ”să se mute mai către vară, pentru că-i bătrân și nu mai poate”.
Dar cum niciun anotimp nu poate aduce broderiile țesute cu mii și mii de steluțe sclipitoare ce ne
luminează sufletul, a ales să coboare pe Pământ tot în acest mirific anotimp. De fiecare dată, trăiește
aventuri plăcute sau mai puțin plăcute și se mai spune că ar avea două săniuțe: una trasă de reni, iar
cealaltă, de iepurași vioi.
Moșul citește foarte atent tot ceea ce-și notează pe liste, pentru a nu greși adresele și pentru a
nu face confuzii între cadouri.
Nu poate pierde nimic și nici nu poate uita. Degeaba îl mai acuză unii copii, nu-i de vină Moșul
că ei nu i-au dovedit că sunt cuminți, ordonați, silitori, darnici și ascultători. Și dacă stăm puțin și ne
gândim, Moș Crăciun nici nu cere prea mult... .
Dar despre toate acestea, am tot discutat noi la semiinternat. Acum, fiecare se frământă, se
gândește câte fapte bune a făcut, le adună în gând și conluzia este clară:
- Moșul nu trebuie să ne ocolească!
Mici și mari, copiii de la semiinternat îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun. Au mai crescut,
au fost atenți la fiecare lecție desfășurată la semiinternat, au înțeles că este vremea iertării, a
bunătății și a veseliei.
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Au hotărât să nu-i ceară prea multe pentru ei și de
aceea au pregătit poezii prin care îl vor ruga să aducă daruri
copiilor care nu au.
Și-au propus să-l roage pe Moș să nu-i uite pe cei
pentru care Crăciunul este o zi obișnuită de singurătate, de
oboseală, de foame, de boală sau de suferință. Și, de
asemenea, dacă ar putea face o minune, să-i aducă acasă pe
părinții plecați departe.
Cu aceste gânduri, așteaptă nerăbdători sosirea lui
Moș Crăciun. Ce frumoase colinde au pregătit!
Dar cineva a adus zvonul că Moșul a trecut mai
devreme pe strada școlii și ne-a ocolit. Oare este supărat pe
unii copii?
Frământarea începe, este forfotă mare în clasă,
trebuie găsită o soluție. Cineva ar îndrăzni, dar parcă nu... . Și
totuși:
- Doamna pedagog, puteți, vă rog, să trimiteți pe
cineva după Moș? Poate, dacă îi va transmite că îl rugăm să
vină să asculte tot ceea ce vrem să-i spunem și să-i
promitem, se va răzgândi și se va întoarce.
- Draga mea, am rugat deja pe cineva și a plecat pe urmele lui! i-am răspuns.
Bucuria crește, emoțiile cresc și ele și ... o bătaie puternică în ușă face ca toți să tresară. Pe ușă,
intră încărcat de daruri Moș Crăciun.
Entuziasmul este atât de mare ... Ropote nesfârșite de aplauze, urarea caldă ”Bine-ai venit, Moș
Crăciun!”... Toate acestea, aduc lacrimi de fericire în ochii tuturor, chiar și ai Moșului.
Nu, Moș Crăciun nu-i ocolise pe elevii de la semiinternat, doar că nu a putut veni cu săniuța, a
trebuit să ia ”o mașină albă, că pe-aici nu e zăpadă” și, cum în trafic era mare aglomerație, s-a rătăcit
puțin.
După ce l-au asigurat că au fost cuminți, au ascultat de părinți și de bunici, au fost silitori la
școală, copiii l-au încântat cu poeziile, cântecele și colindele cele mai frumoase, pregătite pentru acest
moment special.
Moș Crăciun i-a ascultat cu drag fiind entuziasmat de gândurile lor curate de-a dărui și celor ce
nu au. Mulțumit de-așa copii, le-a oferit și lor daruri și au obținut promisiunea că se va întoarce an de
an. Chiar dacă nu este zăpadă, Moșul poate veni. Este totuși iarnă ...
Cineva (un autor necunoscut) spunea: ”Iarna îngerii năpârlesc. Fulgii din aripile lor coboară pe
pământ, dar, pentru că nu aparțin acestei lumi, nu rezistă mult și se topesc”. E adevărat ... Zăpada se va
așterne și se va topi într-o bună zi. Dar atunci vom traversa un alt prag, cel al primăverii. Și tot atunci,
ne vom aminti că iarna ni l-a adus din nou în prag pe Moș Crăciun. Dar și de îndemnul cuvintelor lui
CHARLES KINGSLEY:
”Dumnezeu i-a învățat pe oameni în prima zi de Crăciun ce înseamnă să fi OM:
Să dai, să nu iei,
Să slujești, să nu domnești,
Să hrănești, să nu devorezi.”
Tocmai pentru dovada că au înțeles aceste lucruri, Moșul nu i-a ocolit pe copiii de
la semiinternat.
Autor:
Pedagog Mirela Tatarici
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Un spiriduș se pregătește pentru Crăciun
În țara lui Moș Crăciun spiridușii fabrică tot felul de
jucării și decorațiuni pentru copiii din lumea întreagă. Și eu îmi
pot imagina că sunt un spiriduș care se pregătește din timp
pentru sărbătorile de iarnă.
Atelier de creație cu tema Crăciunului
Într-o zi de vară, la Giurgiu, împreună cu verișoara mea,
Ana, am participat la un atelier de creație, organizat în curtea
plină de verdeață a casei sale. Din lut am modelat decorațiuni
de Crăciun, pe care le-am și pictat. Cel mai frumos obiect a fost
un om de zăpadă pictat pe un bulgăre din lut.
Atelierele din Țara piticilor
În timpul vacanței de iarnă, am fost în parcul Țara
piticilor din Constanța și am luat parte la atelierele
educaționale organizate de profesori, actori și magicieni.
*La Atelierul pinguinilor muzicali am învățat să
bat la o tobă adevărată, în patruzeci și cinci de minute.
*La Atelierul de jucării am participat de două ori.
Prima temă s-a numit Aluatul magic și a fost prezentată
de actrița Suflețel. Dintr-un aluat din făină, apă și sare
am realizat două personaje, Omul-biscuite și Omul de
zăpadă. A doua temă s-a numit Pădurea fermecată și a
fost prezentată de doi actori ai Teatrului de Păpuși. Din
crenguțe, conuri de brad, plastilină, ață și lipici, am
confecționat o bufniță și un clovn cu păr sclipitor.
*Atelierul de magie mi s-a părut amuzant.
Domnul magician a prezentat jonglerii cu obiecte
magice. Ne-a arătat și nouă, copiilor, căteva trucuri.
*În Casa Hobiților m-au întâmpinat mai mulți
spiriduși, dar și Bestia, însoțită de Prințul Elf. Acolo am
construit un castel și un pod din forme Lego.
La sfârșitul atelierelor am făcut căte o poză cu
actorii deghizați în personaje din povești.
În Ambasada lui Moș Crăciun i-am scris o
scrisoare Moșului și am pus-o în cutia poștală. După
aceea, m-am pozat cu piratul Jack Sparrow, păzitorul
ambasadei.
În încheiere, spiridușul acestei povești va urează
Crăciun Fericit!
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Autor:

Lazăr Sophia, clasa a III-a B

