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CALENDAR

CALENDAR

1 IANUARIE - Sarbatoarea crestina a Sfantului Vasile cel Mare

FEBRUARIE SAU FAURAR

6 IANUARIE - Botezul Domnului

2 februarie - Ziua ursului. Dacă ursul iese din bârlog, primăvara
este aproape, dacă intră înapoi, iarna continuă încă 40 de zile.

7 IANUARIE - Ziua Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul
8 februarie - S-a născut in 1828 Jules Verne, scriitor francez.
15 ianuarie - Ziua de nastere a poetului nostru national Mihai
Eminescu, eveniment petrecut in anul 1850.
24 ianuarie - data la care a avut loc in 1859 Marele eveniment
istoric al Unirii dintre Moldova si Tara Românească, sub
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza eveniment cunoscut ca
Unirea Principatelor.
30 Ianuarie - Sărbătoarea crestină a Sfintilor trei Ierarhi.
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur.

DANCI CATALIN, CLS. A VII-A

14 februarie - Sfântul Valentin, protector al îndrăgostiților de
pretutindeni.
24 februarie - Dragobetele: legenda spune că este un fecior
chipeș și puternic, care aduce iubirea în casa și în suflet.

TORJAI ALEXANDRU, CLS. A VII-A

Emotie de iarna
Afara zapada s-a asternut pufoasa pe drum, pe brazi, in
fata blocurilor si pe acoperisuri. Fulgii de nea danseaza jucaus
prin aer, iar copiii cu nasurile rosii si cu saniile dupa ei urca
delusoarele din spatele blocului sau sa se joace cu zapada,
bulgarindu-se. Sunt ultimele zile de scoala, se apropie vacanta,
iar odata cu ea vine si personajul cel mai iubit, de copii. Da, ati
ghicit! Mos Craciun, ajutat de micii spiridusi, a inceput sa-si
pregateasca desagii pentru copiii cuminti si cu note bune.
Emotiile erau mari deoarece acum copiii trebuie sa recite
poeziile in fata parintilor, a bunicilor si chiar in fata lui Mos
Craciun.
Poezii:
Dragul nostru Mos Craciun
Stau cu lampa dinainte
Si astern pe foaie alba
O micuta rugaminte:
Mi-ar placea sa am o carte
Cu pitici poznasi si ursi
Sa-i citesc bunicii seara
Cand lucreaza la manusi.
Vine iarna, iata vine
Cu ghetus si cu patine,
Vine iarna friguroasa
Iata, pe deasupra mea,
Zboara primii fulgi de nea
Si-mi sopteste in dulce grai:
Scoate sania, ce stai!
ATTILA BIDIGA, CLS. A VII-A

CALENDAR

DECEMBRIE SAU UNDREA
1 DECEMBRIE – Ziua Nationala a Romaniei
6 DECEMBRIE – Sfantul Nicolae
25 DECEMBRIE - Sarbatoarea Nasterii Domnului
31 DECEMBRIE – Revelionul

POPILEAN GRIGORE CLASA A VII-A

BRADUL
VASILE ALECSANDRI

SUS PE CULME

BRADUL

VERDE

SUB ZĂPADA ALBICIOASĂ
PRINTRE

NEGURĂ SE

CA O FANTASMA

PIERDE

GEROASĂ,

ȘI PRIVEȘTE CU-NTRISTARE
CUM SE PLIMBĂ PRIN RĂSTOACE
IARNA PE UN URS CĂLARE,
IARNA CU ȘAPTE COJOACE.

EL SE SCUTURĂ ȘI ZICE:
IN ZADAR TU, VRĂJITOARE,
ADUCI VIFORUL PE-AICE,
ADUCI ZILE FĂRĂ SOARE.
TRIF DANIEl CLASA a VIII-a

NOCHE BUENA- CRĂCIUNUL ÎN SPANIA
La spanioli Crăciunul ţine 14 zile până la Bobotează. La
miezul nopţii de Crăciun, se slujeşte o liturghie la capela
Palatului regal, unde ia parte regele.La sfârşit se dă o serbare în
cinstea copiilor demnitarilor Curţii.
JUUL- CĂCIUNUL ÎN DANEMARCA
La curtea Daneză , serbarea se ţine la castelul Amalienburg.
Bradul cel mare trebuie să fie tăiat din pădurea Bernstorff.
Darurile pentru copii sunt aduse din Copenhaga.
GRECIA
Nicăieri nu se face mai mare gălăgie de Crăciun ca în
Grecia. În Ajun grecii nu dorm. La miezul nopţii, încep focurile
de puşti, pistoale, rachete. Veselia e zugrăvită pe toate feţele.
Duşmanii se împacă. Cel mai bogat dăruieşte celui sărac.
WILLIA- CĂCIUNUL ÎN POLONIA
Oameniii bogaţi se duc în Ajunul Crăciunului la prietenii lor
în sănii bogat împodobite şi trase de armăsari. Copiii de la oraşe
şi sate străbat străzile şi uliţele ducând în vârful unei lungi
prăjini stele mari luminoase, întocmai ca la români, când se
umblă cu steaua.
JURCA GABRIEL CLASA A V-A

A

Fram, ursul polar
16. Sfârșitul
Fragment
De Cezar Petrescu
Viscolul chiuia, rostogolind bulgarele de
zăpadă
măruntă, icnea în pereții de gheață, în Stânci, în sloiuri,
gemea și urla de -a lungul pustietăților albe. Nu se cunoștea cer
de pământ, ghețusuri pe ape. Și această n ăprasnică
dezlănțuire dura de ceasuri. Se mai afla oare undeva un cer
limpede. Se mai afla undeva o casă caldă, cu o gură de
sobă , unde copiii întind mâinile subțiri să se dogorească la
pâlpâirea flăcărilor. Mai erau undeva oameni care se plâng
de căldură,
asudă și își fac vânt cu batista.
Inspăimântătoare urgie a viscolului părea că a măturat tot.
Că a îngropat tot. Stăpâne acum numai chiotul uraganului
alb, vânturând nămeții dintr-un capăt la celălalt. Peste
insule, peste banchiză, peste ochiuri de apă, vijelia trecea
vâjâind. Doi oameni târâseră de-a bușilea sub un pod, trecea
vâjâind. Credeau că au găsit adăpost. Dar adăpostul era
amăgitor. Scoteau capul din zăpadă. Iar atunci îl izbea în
ochi, în gură, în obraz, pulberea marunta si usturatoare, ca
sticla pisata. Iar inghetul ii cuprindea incetul cu incetul.

ARDELEAN ANDRIAN, CLS A VI-A

Sarbatoarea Craciunului
Sarbatoarea Craciunului semnifica pentru poporul crestin
Nasterea Domnului, prilej de bucurie si speranta. In fiecare an
retraim emotiile nasterii, momentul vestirii de catre ingeri si ne
deschidem sufletele si mintile ca sa mai auzim inca o data
povestea magica:
1. In zilele acelea a iesit porunca de la Cezarul August sa se
inscrie toata lumea.
2. Aceasta inscriere s-a facut intai pe cand Quirinius ocarmuia
Siria.
3. Si se duceau toti sa se inscrie, fiecare in cetatea sa.
4. Si s-a suit si Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, in Iudeea,
in cetatea lui David care se numeste Betleem, pentru ca el era
din casa si din neamul lui David.
5. Ca sa se inscrie Impreuna cu Maria, cea logodita cu el, care
era insarcinata.
6. Dar pe cand erau ei acolo, s-au implinit zilele ca ea sa nasca.
7. Si a nascut pe Fiul sau, Cel Unul-Nascut si L-a Infasat si L-a
culcat in iesle, caci nu mai era loc de gazduire pentru ei.
8. Si in tinutul acela erau pastori, stand pe camp si facand de
straja noaptea imprejurul turmei lor.
9. Si iata ingerul Domnului a statut langa ei si slava Domnului a
stralucit imprejurul lor, si ei s-au Infricosat cu frica mare.
10. Dar ingerul le-a zis: Nu va temeti. Caci, iata, va binevestesc
voua bucurie mare, care va fi pentru tot poporul.
11. Ca vi s-a nascut azi Mantuitor, Care este Hristos Domnul, in
cetatea lui David.
12. Si acesta va fi semnul: Veti gasi un prunc infasat, culcat in
iesle.
Sfanta Evanghelie dupa Luca, cap. 2
CICEU FLORICA CLASA A V A

Fulgi de gripă
Nu-i așa că e grozav să aluneci cu sănița,
cu schiurile sau cu patinele dar, ai grijă există și
pericolul de a te îmbolnăvi, așa cum a pățit Maia.
Răceala și gripa apare cel mai multe în timpul iernii.
După

ce te joci vesel prin zăpadă, fără căciuliţă

hăinuţe groase, parcă nu te mai simţi prea bine…să
fie oare gripa? Vei şti că dacă ai febră mare (peste 38
grade cellsius), ti-e frig si tremuri, daca respiri greu
,te dor capul si muschii, tusesti si te mai doare si in
gat!
Hapciu ! hapciu!

DOBOIES LILIANA, cls. A VI-A

Știați că…
Tradiția împodobirii bradului de Crăciun este
de origine germană. Prima felicitare de Crăciun a fost
tipărită in Londra, in 1846. În Marea Britane, primul
brad de Crăciun a fost împodobit in 1834, atunci
când regina Victoria l-a adus pe Prințul Albert la
Castelul Windsor. Prințul, de origine germană ,a adus
cu el tradiția împodobirii bradului și a colindelor de
Crăciun.
În Italia nu se împodobeau brazi de Crăciun,
în schimb, se decorau cu fructe piramide mici din
lemn.

ONOICU MARCO CLASA A VIII-A

ȘTIAȚI CĂ…
*În EvuL Mediu brazii de Crăciun erau atârnați cu vârful în
jos.
*Conform unui recensământ din 1999 a populației din
America de Nord și Europa, în noaptea de Crăciun, Moș
Crăciun ar trebui să ajungă la 42,466,666 de case în 12 ore,
adică la 983 de case pe secundă.
*Se presupune că încă din anul 200 d.Hr. bradul reprezintă
un simbol al Crăciunului .Dar tradiția împodobirii bradului
datează din secolul al XVII-lea.În Germania,în 1605,un brad a
fost împodobit pentru a destinde atmosfera înghețată din
preajma Crăciunului.
POP MARCEL CLASA a VIII-a

RETINETI!

FRAM, URSUL POLAR
Dupa Cezar Petrescu
Renumitul Fram de la circul Strutchi,
ursul alb, al iernii vesnice. S-a nascut noaptea, iar
noaptea dureaza acolo o jumatate de an.
Ca toti puii de urs, Fram s-a nascut fara
ochi. A facut ochi dupa cinci saptamani. In pestera in
care traia mama sa nu strabatea viscolul. Dormea
ghemuit la un culcus cald, blana ursoaicei care-l
acoperea sa-l apere de piscaturile frigului. Cauta cu
botul izvorul de lapte caldut. Simtea cum mama il
spala cu limba si cum il dezmiarda.

ISTVAN DENISA, CLS. A VI-A

DATINI DE ANUL NOU
PLUGUȘORUL
și frați,
frați,
Aho,aho,copii și
Stați puțin și nu mânați,
Lângă boi v-alăturați
Și cuvântul mi- ascultați!
Mâine anul se-nnoiește,
Plugușorul se pornește
Și începe a ura
Pe la case a colinda.
Iarna-i grea, omătu-i mare,
Semne bune anul are.
Semne bune de belșug,
Pentru brazda de sub plug!
Plugușor cu patru boi,
Mânați,băieți!
-Hăi,hăi!S
Să trăiți, Să înfloriți,
În An nou voioși să fiți!
Câte paie pe casă,
ția galbeni
galbeni pe
pe masă,
masă,
Atâția
Câte pietre la fântână,
Atâtea oale cu smântână.
Anul nou cu sănătate,
Care pline cu bucate.
Să fii gazdă sănătoas
Și la anul tot voioasă.
De urat, am mai ura,
Dar ni-i c-om însera
Pe la curtea dumneavoastră
Departe de casa noastră.
SZUCS MELISA CLASA a VIII-a

COLINDE
Deschide ușa creștine
Deschide ușa creștine
Că venim din nou la tine
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Drumu-i lung ș -am obosit
De departe am venit
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Noi la Viflaim am fost
Unde s-a născut Cristos
La mulți ani, mulți ani cu bine
Și-am văzut și pe-a sa mamă
Pe care Maria o cheamă
La mulți ani, mulți ani cu bine!

DANCI LOREDANA, CLS. A VI-A

SFATURI BUNE!

FRATIOARE INTR-O CLIPA
POTI SA TE TREZEȘTI CU -O GRIPA
CAPUL TARE RAU TE DOARE
TUSEA E OBOSITOARE.
OBRAJII SE-MBUJOREAZA
FEBRA RAU TE DERANJEAZA.
MERGI LA MEDIC FARA FRICA
TRATAMENTUL SA TI-L ZICA
BEA SIROPURI, IA PASTILE,
STAI IN PAT CATEVA ZILE.
CEAIURI, LAMIE SI MIERE
TE AJUTA CU PLACERE.
SANATOS APOI CAND ESTI
DE GRIPA SA TE FERESTI!

BIDIGA RAFAEL CLASA A VII-A

CRĂCIUNUL LA NOI ŞI ÎN LUME - CRĂCIUNUL LA
ROMÂNI
Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă pentru
creştini:este sărbătoarea Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al
păcii şi al liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi
dăruim multă iubire şi căldură sufletească.
Tăierea porcului este un moment deosebit de important ce
anticipă Crăciunul. Unul din cele mai importante momente ale
serii de 24 decembrie este împodobirea bradului de Crăciun, la
care se obişnuieşte să participle toţi membrii familieui.
NOEL- CRĂCIUNUL FRANCEZILOR
În Franţa veche, strălucirea Crăciunului (Noel) întunecă pe
cea a Paştelui. În biserici se înfăţişează diferite şcene din
Naşterea Mântuitorului, în care figurează grupuri de păstori, cei
trei crai – ceva asemănător cu Vicleimul ramânilor. Drama
păstorilor este jucată de preoţi şi credincioşi. Melodiile diferite
care se numesc noels sunt cantate de către toţi în ajunul
sărbătorilor creştine. De Crăciun, pe 25 decembrie, în Provence,
pe la 8 seara, familiile se adună la cel mai în vârstă, de obicei
Grand Papa, pentru a lua parte la ,,bogata cina”, compusă din
legume şi ,,Morne en brandade” adică o mancare de peşte cu
usturoi, untdelemn, pătrunjel, lămâie.
.

BLEDEA SEBASTIAN CLASA A V-A

RAZDJEVSTA- CRĂCIUNUL ÎN RUSIA

La ţară , în seara de Crăciun este un obicei: toţi cunoscuţii
se întâlnesc la un loc unde petrec şi se veselesc, în vreme ce
unul cântă la armonică şi altul la cobză. La petrecere iau parte
multe fete care stau pe scaune. Stăpâna casei aruncă cu grâu
la picioarele fetelor. Apoi aduce o găină, căreia îi dă drumul în
camera unde este aruncat grâul. Fata la care se va duce găina
să mănânce grâu, se va mărita. Şi ruşii au…pom de Crăciun.
În casele bogate este frumos ornat. Bradul înalt este aşezat în
mijlocul salonului.

SANTA CLAUS-CRĂCIUNUL ÎN S.U.A.
În S.U.A., Moş Crăciun a evoluat de la un personaj
sălbatic, venit din fundul pădurii, îmbrăcat uneori în costum
de vânător, la bătânul gras cu faţa blândă şi costum roşu
strâns cu o curea, ce călătoreste cu o sanie trasă de reni.
Înainte de Crăciun, copiii îl aşteptă pe Santa Claus , ca şi
copiii din Europa. Fiecare membru al familiei primeşte
obligatoriu un băţ din zahăr. Moşul lasă cadourile sub brad
conform scrisorilor primite de la copii.
TEACIUC BOGDAN CLASA A VI-A

A

CHRISTMAS- CRĂCIUNUL ENGLEZILOR
La englezi Crăciunul e o sărbătoare populară. Oraşele sun
strălucit luminate, cu toată ceaţa ce domneşte în Anglia. Se face
risipă mare între …păsări. Puddingg-a este regina serbării. Nu se
poate o masă oricât de săracă fără o gâscă friptă şi pudding-a,
semn culinar al naţionalităţii engleze. Englezii de obicei reci,
acum de Crăciun sunt glumeţi şi ospitalieri.Copiii în Anglia nuşi primesc cadoul în data de 24 decembrie ci în 25. Scrisorile
pentru Santa Claus, în ajunul Crăciunului sunt puse în hornul
şemineului, pe şemineu sau în geam, introduse în şosete speciale,
în aşa fel încât să fie umplute cu surprise a doua zi dimineaţa.
WEIHNACHTEN- CRĂCIUNUL ÎN GERMANIA
Germanii îi spun Crăciunului Weihnachten,Christnacht. În
seara de Crăciun, 24 decembrie pomul (Christbaum) este
împodobit cu daruri şi lumânări , care se aprind feeric. Se cântă
,,O, Tannenbaum”. Ca şi în Franţa, se reprezintă Misterele
Naşterii Domnului care preced liturghia de la miezul nopţii.
După liturghie o copioasă masă reuneşte familia.

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ
SIGHETU MARMAȚIEI

Coordonatorii revistei “Simfonie de iarnă”

Profesori Educatori
Bibol Ancuța
Hodor Angela
Szeibert Daniela
Ulici Adina
Participați – elevii claselor gimnaziale

NATALE- CRĂCIUNUL ÎN ITALIA
La italieni, IL Bambino este scos la vedere. Acesta este o
iconiţă a Pruncului Iisus cioplită dintr-un trunchi de arbore din
grădina Măslinilor de un călugăr. Veştmântul său este împodobit
cu pietre scumpe. Timp de opt zile, copiii sărbătoresc, în felul lor
Naşterea lui Isus. De fapt sărbătorile de Crăciun, în Iatalia încep
din dimineaţa postului. L a Neapole, pe străzi ziua şi noaptea se
aud cântece de Crăciun, însoţite de chitară, mandolină, fluier şi
cimpoiul Zampognarilor din Abruzze, care continua să cânte
până pe 25 decembrie făcând loc apoi cântărilor de melodii
bisericeşti.

Vă Mulțumim!

2015
PETREUS FLORICA CLASA A V-A

PREFAȚĂ
Iată-ne ajunși la cea de-a doua ediție revistei,
intitulată “Simfonie de iarnă”. Aceasta a fost gândită și
realizată prin consecvența elevilor de gimnaziu, sub
coordonarea profesorilor educatori.
Tema acestei ediţii este anotimpul iarna, datorită
faptului că este cea mai îndrăgită şi mai aşteptată periodă a
anului.
Acum, albul iernii îmbracă străzile şi magazinele în
straie luminoase, iar lumea se pregăteşte de sărbători,
aşteptându-l pe Moş Crăciun.
În anotimpul acoperit de suflul îngheţat, copiii,
îmbujoraţi dar cu zâmete angelice pe buze, devin
principalii actori, reamintindu-ne că viaţa decurge firesc,
că toată amorţeala este doar de suprafaţă, iar bucuria nu
aparţine timpului.
Sperăm să fi surprins cu succes în paginile următoare,
măcar o parte din magia acestui anotimp şi să vă simţiţi
purtaţi din nou prin lumea jucăuşă a copilăriei, prin textele
literare, poeziile şi celelate articole.
Vă aşteptăm cu inimile deschise, atât aprecierile cât şi
criticile, pentru a putea creşte de la o ediţie la alta!
Biblioteca Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației
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