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1 DECEMBRIE 

de IUSTIN DRAGUSANU 

 

1 DECEMBRIE este ziua natioanla a Romaniei! Eu de 1 DECEMBRIE merg la o parada cu masini, 

elicoptere, tancuri si avioane militare! Ultima oara cand am fost la parada am vazut doar avioanele si 

elicopterele. Am vazut si o parte din masini dar niciun tanc.  

Cu un an in urma, nu am fost la parada dar am auzit tunurile din departare in timp ce ma plimbam pe malul 

unui lalc si oricum nu cred ca au fost avioane. Acum 3 ani am vazut de toate!  

Ce inseamna ZIUA ROMANIEI? Ziua Națională a României reprezinta Unirea de la 1 decembrie 1918 in 

urma Adunarii Generale de la Alba Iulia. In acel an, sub conducerea Regelui Ferdinand I, romanii de 

pretutindeni s-au unit intr-o singura tara, Romania.  

In fiecare an voi merge daca am voie la parada!  

 

 
 

Avioanele pe care le-am vazut erau: F-16 fighting falcon (un avion cu varful ascutit, motoare foarte 

puternice care are lungimea de 15 m si poate prinde viteza de  2400 km/h), C-27J spartan ( un avion cu botul 

rotund, cu 2 elici care are lungimea de 23 m si poate atinge viteza de 602 km/h)  , C-130 hercules ( un avion 

cu botul tot rotund, 4 elici care are lungimea de 29 m si poate prinde viteza de 592 km/h) si WARHAWK 

(un avion cu un bot acoperit de o elice care are lungimea de 9 m si jumatate si care poate atinge viteza de 

579 km/h)! 

 

 
 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
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Am vazut si niste elicoptere IAR-330 care au lungimea de 15 m si ating viteza de 263 km/h si 

elicoptere de salvare! 

 

 
 

A fost foarte tare si mi-a placut cel mai mult singurul C-130 hercules!  

Interesant 

In ziua Marii Uniri, pe lângă delegații oficiali, din toate unghiurile țărilor romane de peste Carpați, sosea 

poporul cu trenul, cu căruțele, călări, pe jos, îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore în frunte, 

cu table indicatoare a comunelor ori a ținuturilor, în cântări și plini de bucurie. Peste o sută de mii de oameni 

s-au adunat în această zi spre a fi de față la actul cel mai măreț al istoriei românilor.  
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Ziua națională a României a fost între 1861-1866 ziua de 24 Ianuarie, între 1869-1947 ziua de 10 Mai, apoi, 

între 1948-1989, ziua de 23 August. Din 1990 ziua de 1 decembrie a fost adoptată drept zi națională 

și sărbătoare publică în România.  

 

 
 

 

 
                                              

https://ro.wikipedia.org/wiki/1861
https://ro.wikipedia.org/wiki/1866
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1869
https://ro.wikipedia.org/wiki/1947
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1948
https://ro.wikipedia.org/wiki/1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/23_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rb%C4%83tori_publice_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
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Curiozități despre Crăciun 

culese de ANDREI UNGUREANU  

 

➢ Obiceiul ciorapilor atârnați în bradul de Crăciun sau de șemineu, precum și pregătirea ghetuțelor de 

Sf.Nicolae, vine de la o tradiție olandeză conform căreia oamenii  lăsau în fața casei încalțăminte plină 

cu mâncare pentru măgarii Sfântului Nicolae. Acesta lăsa cadouri în schimb. 

➢ Beculețele de Crăciun au fost inventate de americanul Edward Johnson în 1882. 

➢ În 1999, locuitorii statului Maine au realizat cel mare om de zăpadă din lume. Acesta avea 35 m. 

înalțime. 

➢ Anual, doar în America se trimit aproximativ 3 miliarde de felicitări de Crăciun. 

➢ Prima celebrare a Crăciunului în Marea Britanie a avut loc în anul 521, în localitatea York. 

➢ Culorile tradiționale ale Crăciunului nu sunt roșu și alb, cum ar crede unii, ci roșu, verde și auriu :roșul 

reprezintă sângele lui Iisus Hristos, verdele reprezintă viața și renașterea iar auriul reprezintă lumina 

și bunăstarea. 

          

25 de lucruri de stiut despre CRACIUN 

culese de MIHAI MUNTEANU 

Crăciunul nu a fost sărbătorit pe 25 decembrie întotdeauna,  acestă dată devenind oficială abia  in anul 350 

la ordinul  Papei Iuliu Intaiul. 

                              

 Tradiția cu împodobirea bradului vine de la germani. Împodobirea bradului este una dintre cele mai populare 

tradiții. 

 
 

 

In Montreal, Canada, exista o adresa oficiala a lui Mos Craciun, unde nu doar primeste scrisori de la copii, ci 

și raspunde acestora. 
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Stiai că pentru a putea fi folosit pe post de pom de Craciun, un brad are nevoie de aproape 10 ani ca sa crească? 

 

 Celebrul costum rosu al lui Mos Craciun a fost creat de catre un caricaturist pe nume Thomas Nast, in anul 

1860. 

 

 Felicitarile decorate cu simboluri de sarbatoare suprind foarte bine spiritul si veselia acestei sarbatori. Prima 

felicitare de Craciun din lume a fost tiparita in anul 1846, la Londra. 

 

 

 

Cel mai popular colind din lume nu este 'Silent Night' sau 'Jingle Bells', asa cum considera foarte multa lume, ci 

'White Christmas', cantat de catre Bing Crosby. 'Silent Night' ramane totusi cel mai cantat colind din lume. 
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Rosul, verdele si auriul sunt considerate culori traditionale de Craciun. Verdele simbolizeaza viata si 

renasterea, rosul este asociat cu sangele lui Hristos, in timp ce auriul este considerat simbolul luminii si 

bogatiei. Traditia spune ca cele trei nuante trebuie sa se regaseaca in podoabele alese pentru decorararea 

pomului de Craciun. 

 
Ai vazut probabil ca, in multe zone ale tarii, casele sunt decorate cu crengute de brad. Potrivit traditiei, 

crengutele simbolizeaza bucuria, sanatatea si longevitatea. 

 

 
 Beculetele pentru pomul de Craciun au fost inventate de catre Edward Johnson. In 1882, acesta inventeaza 

prima instalatie electrica pentru brad.  

 
Se spune ca prima data cand a fost sarbatorit Craciunul a fost in anul 521 în orășelul New York. 
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Se spune că Moş Crăciun şi spiriduşii săi au descoperit formula secretă a prafului magic pentru reni, care îi 

face să zboare. Acest praf magic este împrăştiat peste fiecare ren cu puţin timp înainte de a pleca în Ajun, din 

Laponia, în jurul Pământului. 

 
Inca nu se stie exact cum a aparut imaginea moderna a lui Mos Craciun, imbracat in rosu, cu burtica si barba 

alba, insa exista cel putin doua variante. In prima varianta, se pare ca imaginea de batranel grasut, cu barba 

alba si costum rosu a fost inspirata din celebrul poem 'A visit from St. Nicholas', cunoscut si ca 'The night 

before Christmas', publicat in 1823. Cealalta varianta aloca meritul acestei imagini moderne a Mosului 

reclamelor celei mai celebre companii de cola din lume. 

 

Desi cele mai multe tari ale lumii considera ca mancarea preferata a lui Mos Craciun este laptele cu biscuiti 

sau fursecuri, unele regiuni au alte pareri. De exemplu, locuitorii Irlandei asteapta Mosul cu o halba de bere 

Guiness, bautura traditionala a tarii. In Suedia, copiii asaza budinca de orez langa brad, pentru a-l ospata pe 

Mos. In alte zone ale lumii, se lasa chiar si morcovi pentru renii saniutei. Acum intelegem de ce are Mosu' 

burtica atat de mare, nu-i asa?! 

 
In ciuda faptului ca se considera  ca  pe 25 decembrie sarbatorim nasterea Mantuitorului Iisus Hristos, nu 

exista nicio mentiune in Biblie care sa confirme aceasta data. Dimpotriva, cei mai multi istorici considera ca 

Iisus s-ar fi nascut, de fapt, primavara. 
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Se spune ca nasul rosu al lui Rudolph, renul care conduce saniuta lui Mos Craciun, are rolul de a lumina traseul 

pe care il parcurge Mosu' in noaptea de Ajun.   

 

 Mos Craciun este o varianta mai noua a lui Mos Nicolae. Sfantul Nicolae era un episcop cu suflet mare, care 

impartea daruri copiilor sarmani din satul in care locuia. 

 

Specialistii au facut tot soiul de calcule si au descoperit ca daca fiecare copil din lume si-ar dori de la Mos 

Craciun o simpla ciocolata de 100 de grame, sania acestuia ar cantari in jur de 240 de tone si ar avea nevoie 

de mai mult de 1000 de reni pentru a o deplasa in toate colturile lumii. 

 

Mosul este nevoit sa parcurga, in noaptea de Ajun, aproximativ 600 de milioane de kilometri pentru a putea 

imparti cadourile copiilor care il asteapta in intreaga lume. Mosul lucreaza 31 de ore in acea noapte, intrucat 

tine cont si de diferenta de fus orar. 

 

Se spune ca Mos Craciun intra pe hornul casei pentru a lasa cadourile pentru copiii cuminti sub bradut. Traditia 

insa spune ca, de fapt, Mosu' se strecoara in case pe usa din fata, care trebuie lasata descuiata. Daca te intrebi 

cum de incape prin cele mai mici si inguste cotloane ale caselor, afla ca are puterea magica de a transforma 

intr-un elf, care se poate strecura rapid peste tot, la nevoie. 
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Moș Crăciun este cunoscut sub diverse nume: Kriss Kringle (Germania), Le Bafana (Italia), Pere Noel (Franța) 

sau Дед Мороз  (Rusia). 

 

În Islanda există 13 Moși Crăciuni; pentru copii care au fost cuminți aceștia vor lăsa cadouri, însă celor 

obraznici le vor face farse. 

 

Știați că în Norvegia, în luna noiembrie , taxele se reduc la jumătate, pentru ca oamenii să aibă mai mulți bani 

de Crăciun? 

 

În Franța se obișnuiește să se ardă o crenguță de măslin înainte de începerea  cinei de Crăciun. 

 

Conform unui top al celor mai bogate persoanaje fictive, realizat de revista Forbes, Moș Crăciun ocupă prima 

poziție. 

    Sărbători  fericite! 
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Top 5 obiceiuri ciudate de Craciun din alte tari 

culese de ANDREI UNGUREANU 

 

➢ Copiii din Austra isi petrec Craciunul cu frica  lui Krampus,un demon despre care se spune ca apare 

doar in aceasta perioada si ii bate cu o nuia pe copiii care au fost rai. 

 

➢ In Norvegia nu se face curatenie in Ajunul Craciunului.Toate maturile sunt bine ascunse,ca sa nu fie 

furate de vrajitore. 

 

➢ In Japonia,tara necrestina,reclamele au avut un impact foarte puternic ,Datorita unei campanii 

publicitare din 1974,familiile japoneze prefer sa manance la KFC in Ajunul Craciunului. 

 

➢ In capitala Venezuelei,Caracas,oamenii participa la slujba din Ajunul Craciunului intr-un mod 

original:drumul spre biserica il parcurg pe…role. 

 

➢ Germanii ascund o bucata de muratura in pomul de Craciun,iar primul copil care o gaseste primeste 

un mic cadou. 
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In asteptarea lui MOS CRACIUN 

de VICTOR STAICU 

 
 

Dragii mei, a venit in sfârșit ziua mult așteptata! Cred ca v-ati prins cu toții despre ce zi vorbesc… 

CRĂCIUNUL!!! Am atâta treaba de făcut … Anul acesta mi-am propus sa demonstrez tututor prietenilor 

mei și vouă, desigur, ca Moș Crăciun exista cu adevărat! Asta dacă mai avea careva vreun dubiu in acest 

sens …. Ce soluție ar fi mai buna decât sa-l prind pe dragul de Moș in acțiune? Pentru asta am doua idei 

super-bune … Imi imaginez ca nu sunt singurul copil care a încercat sa-l prindă pe Moș Crăciun …. dar nu 

știu sa fi reușit cineva. Prima idee care mi-a venit și pe care o voi pune in practica … priviți imaginea de mai 

jos 

Am ajuns la concluzia ca făina nu este buna numai pentru cozonaci…. Dacă o întind cu grija, uniform in 

jurul bradului, voi putea vedea pașii Moșului venind sa-mi aduca darurile mult așteptate. Cea de-a doua idee, 

poate chiar mai buna decât prima … Priviți imaginea  

O camera video nu are cum sa-l rateze pe Moș Crăciun in acțiune. Nu-mi rămâne decât sa o 

poziționez foarte bine și sa ma asigur ca nu va rămâne fără baterie peste noapte.  

Gata! Cam asta a fost! Vedem  rezultatul… Dacă nu reușesc anul acesta, cu siguranța voi găsi idei și mai 

bune anul viitor! Va voi anunța cum s-au desfășurat lucrurile …. Asta dacă nu cumva ma veți vedea la știri 

…. Parca și văd un titlu: “Primele imagini cu adevăratul Moș Crăciun surprinse de un băiețel in vârsta de 9 

ani!”.  Crăciun îmbelșugat va doresc tuturor! 
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Top 5 filme de Craciun pentru copii 

de ANDREI UNGUREANU 

 

➢ Cronicile Craciunului 

A fost unul dintre cele mai de success filme pentru copii si daca nu l-ati vazut inca,ar fi cazul sa o 

faceti.O tragedie de familie indeparteaza doi frati.Desi copila crede in Mos Craciun,fratele ei ii spune ca 

nu exista asa ceva.Hotara sa ii demonstreze ca are dreptate ii propune sa stea seara la panda pentru a-l 

surprinde cand le lasa cadourile.Lucru care se si intampla,doar ca cei doi ajung sa fie in sania lui si strica 

planurile moasului.  

  

➢ Polar Express 

Aceasta are la baza cartea de povesti pentru copii si relateaza aventurile unui baietel care,in seara 

dinaintea Craciunului,observa un tren misterios care se duce spre Polul Nord si este invitat sa fie 

pasager.Acesta se alatura altor copii care il vor vizita pe Mos Craciun. 

 

 

➢ Craciunul Angelei 

Amplasat in Irlanda in anii 1910, Craciunul Angelei este o poveste amuzanta ,plina de caldura si 

emotionanta despre puterea familiei si dornita inocenta a unui copil de a se asigura ca toata lumea este in 

siguranta,la caldura si iubita in perioada Craciunului. 

 

 

➢ Un Craciun extraterestru 

Extraterestrii vor sa fure totul de pe Pamant-chiar si gravitatia.Dar un mic extraterestru, pe nume X, ar 

putea sa-I opreasca dupa ce a primit o doza importanta din spiritul Craciunului. 

 

➢ Un baiat numit Craciun 

Pornit intr-o calatorie pentru a-si gasi tatal si a aduce acasa darul sperantei, neinfricatul Nikolas isi 

intalneste destinul intr-un tinut magic,locuit de spiridusi. 
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                                                         Top 5 bancuri de Craciun 

culese de ANDREI UNGUREANU 

 

1.Printre alte aperitive,la masa din prima zi de Craciun,erau si sardele cu masline. 

-Taticule,zise Bulisor,este adevarat ca balenele se hranesc cu sardele? 

-E adevarat… 

-Si cum or reusi ele sa desfaca cutiile,ca mama atat se chinuieste! 

2.-Nu-i asa mamico,ca mai este pana sa vina Mos Craciun? 

-Sigur ca da.Mai intai trebuie sa vina iarna,sa ninga. 

-Si atunci de ce trebuie sa fiu cuminte de pe-acum? 

3.-Bulisor,ce cadou i-ai cumparat bunicii,ca sa i-l pui sub bradul de Craciun? 

-O minge de fotbal! 

O minge de fotbal?Pai bunica nu joaca fotbal. 

-N-are a face!Ea cum mi-a cumparat mie carti de citit? 

4.De Craciun,zise Bula,am fost invitat la familia Trula. 

Doua ceasuri intregi a trebuit sa le cant la pian. 

-Foarte bine le-ai facut!Nici eu nu pot sa-i sufar! 

5.Nevasta-mea si-ar dori de Craciun ceva de pus la gat… 

-Si ai sa-i faci cadou un colier? 

-Ei,as!De unde atata belsug?Lasa,ca un fular e mai sanatos. 

lui  
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Creatii literare 

 

Prima dată când Mumbaba a văzut zăpada 

fragment din “Aventura lui Mumbaba” 

după Mihai Munteanu   
Dimineața, când Mumbaba s-a trezit, s-a spălat pe dinți, s-a clătit pe față, apoi a mers la geamul din 

camera lui . 

 Nu îi venea să creadă ochilor, era prima dată când văzuse zăpada în viața lui deoarece unde a stat el 

(Africa de Sud) nu ningea. Zăpadă era albă și rece. 

 N-a mai stat pe gânduri și a și ieșit afară. A luat și o minge cu el. S-a jucat toată ziua cât era ea de 

mare. Pe seară, lui Mumbaba i se făcuse frig, așa că el merse în casă. Doar că în casă era plictisitor , prin 

urmare acesta a decis să caute informații despre iarnă.  

Rezultatul a fost uimitor. A înțeles ce înseamnă Crăciunul, a văzut cum arată un brad împodobit și 

multe altele. 

 Acum a înțeles ce înseamnă iarna la europeni. Oare ce credeți că va mai descoperi Mumbaba? 
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Întâmplare de Crăciun 

Surpriza 

de Munteanu Mihai 

 

Anul trecut, pe 24 decembrie, după ce m-am spălat pe dinți și m-am asezat in pat,  m-am tot gândit la 

ceva și nu la cadouri, la ceva rău.Mai exact, eram sigur că nu voi primi cadouri. 

 Doar că noaptea aia nu am adormit prea bine,așa că pe la 4 dimineața eram jos din pat. Când ajunsesem 

în sufragerie, am văzut doar niște pungi sub brad. Doar că în acele pungi nu era nimic. 

 Cel puțin așa credeam și mă înșelasem. Apoi, am facut stanga-mprejur  în camera mea.Eram foarte 

trist și nu am mai adormit bine. 

 Dimineața, când eram treaz m-am mai dus odată la brad și abia atunci mi-am dat seama că mă 

înșelasem .Ima ginați-vă câte cadouri! Ce frumos! 

 

 

Cum a fost creata iarna 

de MATEI  CHIVU 

 

    Într-o zi de vară, zanele Primăvara si Vara se jucau leapșa în curtea castelului. Toată lumea le vedea cum 

se jucau doar ele două, fara alți prieteni cu care să se joace sau chiar si o altă soră. Nimeni nu se juca 

impreunacu ele pentru că, desi se jucau frumos, ele se certau foarte des. Și, pentru că tatăl lor era Moș 

Primăvară,  el le aducea copiilor cadouri primăvara, ceea ce e cam ciudat doar că, pentru copiii de pe pământ, 

nu era ciudat pentru ca la ei venea în fiecare an primăvara. 

       Moș Primăvară se gândea că si-ar mai fi dorit o sora pentru fetele lui si ar fi fost un cadou minunat si 

pentru copii. 

    - Ce spuneti sa mai inventam un anotimp, fetelor? zice Moș Primavara. 

  - Daaaaaaaaaa! Sa mai avem o sora ar fi fost super! tipara fetele. 

  - Ma gandesc sa se numeasca ,,Iarna”. Si sa fie un anotimp rece cand sa le dau cadourile copiilor din lumea-

ntreaga. Si sa primeasaca cadourile sub un pom numit ,,Brad”. 
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    - Daaaaaaaa! Asta e cea mai buna idee din lume! 

    - Multumesc, dar trebuie sa avem ,,Da-ul” mamei anotimpurilor. 

    - Ok! 

    - Hai sa cream un nou anotimp, o sa se numeasca Iarna si o sa fie un anotimp rece . 

   - Ok! Cum vreti voi. 

        Ei au creat-o pe zana Iarna si s-au distrat de minune cu ea. Au fost foarte fericite ca aveau o sora noua. 

Iar Mos Primavara se numeste acum Mos Craciun. 

 

Iarna fara zapada 

de DRAGOS CHIVU 

 

      Într-o zi frumoasa de iarna, George își facea tema de weekend. 

       El nu se putea gandi la altceva decat la joaca in zapada. Si-a nasccocit ceva repede și a iesit afara la joaca. 

Nu era zapada si s-a intors trist in casa. 

- Mama, astazi nu e zapada! zise George. 

 - Va veni si zapada,dar trebuie sa mai ai putina rabdare, zise mama. 

          Mai era doar o saptamana pana la Craciun. George se duse înapoi în camera lui si desena un frumos 

peisaj de iarna, asa cum spera ca va fi. Urmatoarele zile, pana pe 24 DECEMBRIE, nu a nins. George era trist, 

dar în acelasi timp si fericit pentru ca vine Mosul. In ziua de Craciun a primit cele mai frumoase cadouriː un 

robot alb de jucarie si primii fulgi de nea. Era foarte fericit de sosirea iernii pentru ca putea sa faca oameni de 

zapada, sa se dea cu saniuta, sa se bata cu bulgari, sa faca ingerasi de zapada. 

        Acum el stie ca trebuie mereu  sa astepte, ca nimic nu se întampla dintr-o data.  
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Un elf nestiutor 

de OLIVIA RACOVITA 

  A fost o data ca niciodata o casuta mica si draguta. In ea locuiau mai multi oameni. La etajul 1 locuia 

o doamna pe nume Mrs.Jill, la etajul 2 locuia un barbat pe nume John, iar la 3 o fetita pe nume Emilia. Ea a 

scris o scrisoare pentru Mos Craciun: 

                       Ajunul 

Draga Mosule, 

Anul acesta mi-as dori ca toata lumea sa inteleaga bucuria Craciunului. 

                       Cu drag, 

                        Emilia 

Un elf veni la miezul noptii si lua felicitarea.  

- Yey!Azi este prima mea scrisoare! Zise el. Era cel mai mic din echipa de spiridusi. Il chema Lulu.  

Se duse la Mos Craciun si zise:  

- Mosule? Ce inseamna “fericire”? 

- Pai Lulu.... asta e ceva ce tu trebuie sa afli....  

-Singur? intreba Lulu confuz.  

-Singur.... 

Si porni Lulu in calatorie. A vazut pe geamul Emiliei familia sa. Erau tare fericiti. Lulu se gandi: “Daca fetita 

zambeste atunci.....,se gandi el. Se ridica mai sus, si mai sus, pana a cazut pe fereastra.  

- Tu cine esti?!  zise Emilia.  

-Eu sunt un spiridus. 

-Wow! Si ce te aduce pe aici? 

-Pai, am venit sa aflu ce e fericirea. 

-Pai, fericirea este inexplicabila.  

-Cum adica?  

.........  

Lulu statu pe ganduri :"Stai! Am inteles!” 

-Pai, mi-a facut placere, dar ma intorc la Polul Nord! Mersi pentru ajutor!  

Cand ajunse, Lulu zise:  -Mosule! Mosule! 
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-Da, Lulu.  

-Am aflat.  

-Ce ai aflat?  

-Ce e fericirea!  

-Bravo,Lulu! Sunt mandru!  

Si asa, Lulu si-a dat seama ce inseamna fericirea. 

 

 

 

Iarna 

de MIHAI MUNTEANU 

Iarna frumoasă, 

Armonioasă. 

Ea varsă zăpadă, 

Într-o ladă. 

S-au uscat florile, 

Cu tot cu culorile. 

Mergem la munte, 

Unde aerul ne pătrunde, 

Iarna frumoasă, 

Armonioasă. 

Ne aduce bogății, 

Și bucuriiiiii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zăpada 

de MIHAI MUNTEANU 

Ninge,ninge, 

Soarele se stinge. 

Zăpada,Zapada, 

Curge peste Alexandra. 

Într-o zi ,erau niște copii, 

Ei priveau zăpada, 
Și o prindeau cu lada. 

Ninge,ninge, 

Soarele se stiiinnggee! 

Chiar acum dispare, 

Și merge la culcare. 
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Iarna 

de Alessia Badescu 

Iarna e friguroasa 

Are multa zapada 

Raurile sunt inghetate 

Nicu asteapta ninsoarea 

Alessia a primit cadouri. 

 

 

 

 

Iar 

Acum a 

Revenit 

Natura 

Albă. 

 

 

ACROSTIHURI 

de MIHAI MUNTEANU 

Colindele 

Răsună 

Acasă 

Când 

Iisus 

Urmează să se  

Nască. 

 

 

 

Zurgălăi 

Albă 

Plăcută 

Abundentă 

Deosebită 

Argintie. 
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Crăciunul 

de MIHAI MUNTEANU 

  Împreună noi creăm. 

Un Crăciun mult mai bun. 

Împreună noi creăm. 

Un Crăciun mult mai bun. 

Ne distrăm și ne jucăm. 

De Crăciun,de Ajun. 

Împreună creăm. 

Un Crăciun mult mai bun. 

Brazi sunt împodoboți. 

Și oamenii fericiți. 

Globulețe multe. 

Și multe turte. 

Ne distrăm și ne jucăm. 

De Crăciun,de Ajun. 

Împreună noi creăm. 

Un Crăciun mult mai bun. 

Crăciun,Crăciun,Crăciun 

FERICIT! 

 

 

Acrostihuri   

de NATALIA MOISAN 

 

Bucuria este mare în ajunul Craciunului  

Renii sunt pregăti să zboare cu Moș Crăciun  

Așteptarea colindătorilor este emoționantă.  

Darurile sunt așteptate de toți copiii.  

 

 

 

 

 

Crăciunul este frumos în familie. 

Ornamentele împodobesc frumos bradul. 

Zapada albă se așterne pe acoperișul caselor. 

Obrajii copiilor sunt imbujorati. 

Nasul este roșu de la ger. 

Așteptăm cu nerăbdare venirea noului an. 

Credința ne da speranță tuturor. 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Delicii de sarbatoare 

Turtă dulce cu aromă de poveste 

de Iulia Jinga 

 

În orășelul Yetiburg, aflat la jumătatea urcușului pe un munte abrupt, toată lumea  

era fericită pentru că era Ajunul Crăciunului. În orășel exista un om pe nume Moș Crăciun  

care avea pe lângă reni și sanie, o rețetă secretă de a prepara turta dulce. El avea ca  

ajutoare spiridușii harnici și un mic atelier deasupra orășelului. De acolo de sus vedea  

toate căsuțele decorate de sărbătoare. Se bucura când auzea copiii râzând și distrându 

se. Pentru că era un om bun s-a gândit să le facă o bucurie tuturor copiilor din orășel,  

oferindu-le câte o pungă cu forme de turtă dulce aromată.  

În acel moment Rudolf, unul dintre reni, se uita ciudat la el. Ce credeți că era în  

mintea lui? Pofticiosul renișor visa la porții mari de turtă dulce cu aromă de morcov,  

ghimbir, scorțișoară și miere de albine.  

Spiridușii auzind discuția lui Moș Crăciun cu Rudolf s-au gândit să ajute cumva cu  

o rețetă specială de turtă dulce pentru animale. Au încercat multe moduri de a prepara turta pentru animale, 

până când într-un final au reușit. Când ei i-au arătat lui Moș Crăciun  

noua rețetă, el a fost uimit, ba chiar i-a felicitat și le-a dat multe recompense. De exemplu,  

șeful spiridușilor a primit o săptămână la spa, iar ceilalți au primit bilete pentru vacantă.  

Nu-i spuneți lui Moș Crăciun că v-am dat rețeta, nu 

a fost ușor să o iau! 
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Plăcintă cu mere 

de ERIKA SZASZ 

Ingrediente:  

- 6 mere;  

- aluat pentru plăcintă;  

- 2 linguri de zahăr tos;  

- o linguriță de scorțișoară;  

- un strop de esență de vanilie;  

- zahăr vanilat.  

Curățăm merele și le dăm prin răzătoare. 

 

 

 

 

Apoi le călim împreună cu scorțișoara și cu zahărul tos. 

Întindem foaia de plăcintă cu sucitorul. Pe foaia de aluat întindem compoziția cât mai 

uniform și o rulăm. 
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Ruloul obținut îl tăiem felii, pe care le așezăm în tavă pe o foaie de copt. 

Le băgăm în cuptorul preîncălzit la 160 de grade Celsius pentru aproximativ o jumătate de 

oră.Când plăcinta este gata, o așezăm pe o farfurie și o pudrăm cu zahărul vanilat. 

Poftă bună! 
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Casuta din turta dulce 

de OLIVIA RACOVITA 

 Acum, in prag de sarbatori, in fiecare casa miroase a miere, a scortisoara, a ghimbir. Aburul cald razbate 

dincolo de usa cuptorului si ne duce departe, departe, intr-o lume de vis in care totul e din…turta dulce, 

normal. 

Am o casuta mica, 

Asa  si-asa….. 
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Traditii de Crăciun în Bucovina 

de NATALIA MOISAN 

Crăciunul este sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, o perioadă mai specială a anului în care 

se reunsește familia. În Bucovina sărbătorile de iarnă sunt foarte asteptate. Există multe obiceiuri de Crăciun 

păstrate și transmise din moși-strămoși, până în zilele noastre. 

Pentru ca si eu am bunici in Bucovina pot spune ca am vazut si eu cateva obiceiuri. Zona Bucovinei 

cuprinde orașul Fălticeni, Suceava, Rădăuți, Gura Humorului, Bazinul Dornelor și Câmpulung 

Moldovenesc.  

Lista de obiceiuri de Crăciun din Bucovina include aranjarea caselor, repetiția sfintelor colinde, pregătirea 

portului popular, ritualul sacrificării porcului, organizarea mesei de Crăciun, primirea colindătorilor și 

mersul cu steaua. Desigur, tradițiile nu se opresc aici, ele continuând până după trecerea în noul an 

calendaristic: uratul cu plugușorul, jocul căiuților, al ursului și al caprei, dar și faimoasele scenete ce includ 

alaiul de nuntă, frumoșii și urâții. 

Sacrificarea porcului 

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Crăciun în Bucovina și nu numai este reprezentat de sacrificarea 

porcului. Acest lucru se face cu câteva zile înainte de Crăciun, după care se realizează și se afumă 

preparatele. Se zice  că sacrificarea porcului se face în 20 decembrie, dar cei mai mulți gospodari se ocupă 

din timp de acest aspect. La urma urmei, dacă porcul s-ar tăia cu doar 4 zile înainte de Ajunul Crăciunului, 

când ar mai avea gospodinele timp să se ocupe de curățenia generală din gospodărie, să coacă, să gătească, 

dar să se și pregătească pentru a primi colindători? 

Preparatele culinare 

Ca și în restul țării, creștinii postesc până de Crăciun. Abia în ziua de Crăciun oamenii se pot delecta cu 

mancarea “de fruct”. La masă sunt poftiți colindătorii din familie sau prietenii apropiați.  

Meniul de sărbători include aperitive cu cârnați afumați, chișcă, slănină afumată, tobă și diverse alte 

preparate realizate din purcelul proaspăt tăiat. De asemenea, din meniu nu lipsesc “zama” de carne, 

sarmalele, salata boeuf, friptura, salata de hrean și sfecla roșie și desigur, pâinea copată în casă. Gospodinele 

coc apetisanții cozonaci umpluți cu nucă și cremă de cacao, dar și diverse tipuri de prăjituri, de la cornulețele 

cu gem până la nucile umplute. 

Împodobirea casei și a bradului 

La sat, în trecut, gospodinele agățau în diverse locuri din casă busuioc, levănțică sau mentă, cu scopul de a 

aduce noroc, de a parfuma încăperile și de a ține la depărtare moliile. În zilele noastre, acestea au fost 

înlocuite de instalații luminoase și diverse decorațiuni de Crăciun: beteală, spumă albă pentru vopsit 

geamurile. Această activitate este preferata copiilor, ce își iau în serios contribuția la crearea atmosferei de 

Crăciun. 

 

În Ajun de Crăciun se impodobeste bradul, aceasta fiind o activitate la care participă toată familia, pe ritm de 

colinde. Unii utilizează cunoscutele bomboane pentru pom, în vreme ce alții au renunțat la acest obicei. 
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Indiferent de preferințe, un lucru este cert: bradul esteî ncărcat cu globuri, beteală și instalații frumos 

iluminate.  

Mersul cu colindul 

Încă mai există sate în Bucovina unde copiii se îmbracă în costumuri tradiționale și merg în grupuri la 

colindat. Aceștia primesc de la gazde mere, nuci, colaci, prăjituri sau bani.  Colindele de Crăciun din 

Bucovina sunt vechi, învățate și transmise prin viu grai din generație în generație.  

Băieții merg în prima zi de Crăciun cu steaua. Aceasta este realizată dintr-o sită fixată pe bețe din lemn, 

așezate sub forma unei raze. Se așează pe un băț din lemn. Steaua se împodobește cu beteală, hârtie frumos 

colorată și dispune de de un clopoțel. 

Tradiții de Anul Nou 

Odată cu apropierea Noului An se practică mersul cu plugul și cu uratul. Băieții se maschează în personaje 

precum ursul, capra, doctori, polițiști, țigani, etc. Această trupă se conduce de un Calfa, un tânăr frumos și 

cinstit, demn de încrederea satului. 
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Decoratiuni si alte minunatii 

Impodobirea bradului 

de METE ONUM 

 

Bradul simbolizează, prin forma sa triunghiulară Sfânta Treime, iar podoabele cu care acesta este acoperit 

reprezintă cunoaşterea şi bogăţia, asemeni pomului sacru din Grădina Edenului, în care se găseau merele – 

fructele cunoaşterii. 

Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful bradului de Crăciun să se așeze o stea, simbol al stelei care i-a 

călăuzit pe magi până la Betleem. Despre această stea se spune că aduce noroc și duce la îndeplinire 

dorințele. 
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Pe lângă bradul de Crăciun, creștinii ornează și așa numitele coronițe de Crăciun, agățate pe ușile de la 

intrare simbolizand sănătate și noroc, iar forma rotundă a acestora reprezintă veșnicia dragostei care nu piere 

niciodată. 

 

Bradul a fost ales ca simbol pentru că, spre deosebire de alți copaci, rămâne verde și iarna; în plus, are o 

formă foarte frumoasă. Iar obiceiul ornării lui a apărut în urmă cu sute de ani, când oamenii nu aveau altă 

modalitate de a crea o atmosferă de sărbătoare decât prin agățarea de obiecte în pomul-simbol. 

 

In spiritul sarbatorii de Craciun asa cum v am prezentat in pozele de mai sus, eu cu familia mea am inceput 

sa impodobim bradul. 

In acest an am ales pentru designul bradului culorile alb si albastru. 

Primul pas a inceput cu desfacerea bradului si pregatirea ornamentelor. 

Al doilea a fost punerea instalatiei luminoase si a globuletelor rand pe rand.  

Ne-a luat mult timp dar am reusit. 

Iar in final am pus steaua in varful bradului. Aceasta sarcina a fost dusa la indeplinire de catre mine. 

Rezultatul a fost uimitor ! 
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Imi place foarte mult aceasta sarbatoare iar impodobirea bradului ne aduce multa bucurie in fiecare an. 

Am primit multe cadouri… iar asta inseamna ca am fost ascultator  

Craciun Fericit ! 
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Ghirlanda din hartie colorata 

NATALIA MOISAN 

Materiale necesare:  

• Hartie colorata, aproximativ  4 – 5 culori 

• Lipici pentru hartie 

• Foarfeca 

Mod de lucru: 

Cu ajutorul foarfecii, taiem hartia in bucati egale de aproximativ 6 - 8  mm. 

Pentru o precizie mai buna, se recomanda sa impaturim hartia inainte, pentru a obtine linii de ghidare pentru 

taietura.  

Odata obtinute bucatile de hartie, pe unul din capete aplicam lipiciul si le indoim astfel incat sa obtinem un 

inel, unind cele doua capete. 

Repetam aceasta operatiune, cu conditia ca fiecare inel nou obtinut sa fie conectat cu inelul anterior, 

obtinandu-se astfel un lant. 

Pentru un aspect cromatic cat mai placut al ghirlandei, se recomanda mixarea culorilor. 

Lantul obtinut trebuie sa aiba o lungime de minim 2 – 3 m. 

Spor la treaba! 
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Decoratiune de Craciun 

ANTONIA DOBRE 

 

Sper ca pozele atasate sa va ajute in a realizarea acestui proiect.  

Se relizeaza destul de repede si usor!  

Prima etapa de organizare este sa aducem materialele necesare la baza de lucru.  

Acestea sunt urmatoarele: 

- foaie colorata A4, cat mai subtire posibil 

- un creion 

-o guma de sters,  

- o rigla 

-lipici.  

Pasii sunt cei pe care ii veti vedea detaliat in imagini: 
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Un urs polar…altfel 

de ALESSIA BADESCU 

 

 

 



 

36 
 

ARTA IN TON CU IARNA 
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Cei mai simpatici, frumosi, inteligenti, empatici, generosi 

elfi ai lui Mos Craciun  

Clasa a III-a A 

 

 

 


