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INFORMATII SI CURIOZITATI DESPRE PRIMAVARA

MIHAI MUNTEANU

Știai că,primăvara începe la date diferite?

Conform calendarului astronomic primăvara începe pe 20

martie, însă marea majoritate a oamenilor consideră data de 1

martie ca momentul în care începe cu adevărat primăvara.

Știai că, conform statisticilor, a nins de mai multe ori în luna

Martie decât în Decembrie?

Știai că, cea mai caldă primăvară din istorie a fost în 2011?

Știai că, șimţul mirosului este mai acut primăvara datorită

umidităţii din aer?

Știai că, primele flori de primăvară sunt ghioceii, narcisele,

lalelele, irişi, liliacul?

Știai că, copiii cresc mai repede primăvara decât în alte zile din

an?

Știai că, prima zi de primăvară în Emisfera Sudică este prima

prima zi de toamnă în Emisfera Nordică?

Știai că, deşi primăvara vine cu flori şi vreme caldă, este o

perioada în care suntem mult mai predispuşi alergiilor?

Știai că, multe păsări îşi depun ouăle primăvara?



4

Știai că, in Irlanda primavara incepe in mod traditional pe 1

Februarie, cunoscut sub numele de ziua Sfantei Brigitte, in timp

ce in China sau alte tari din Asia primavara marcheaza

inceputul anului nou in calendarul lunar si este sarbatorita ca

An Nou Chinezesc?

Știai că, Ziua Muncii (1. Mai) se sarbatoreste in multe tari si

este recunoscuta ca si sarbatoare legala?

Știai că, aerul e mai curat primăvara decât în alte anotimpuri.

Știai că, primavara este cel mai asteptat, cel mai proaspat si

cel mai iubit anotimp?
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Acum o să vă spun câteva informații despre zilele importante de primăvară:

- Mărțișorul(1 martie)

În această zi noi dăruim mărțișoare fetelor,femeilor.Această zi se sărbătorește de peste
800.000.000 de ani.

- Ziua femei(8 martie)

O sărbătorim prin a le da femeilor flori și cadouri.Această zi a fost prima dată sărbătorită în
Africa(1911).

- Ziua tatălui(9 mai)

Noi dăruim cadouri taților în această zi. A fost prima oară sărbătorită în 2010.

- Ziua pădurii(21 martie)

În acestă zi tăiatul copacilor e interzis. A fost prima oară sărbătorită în 2013.

- Ziua mamei(1 mai)

Această zi e sărbătorită tot timpul în prima duminică din mai.De exemplu de data aceasta
pică exact pe 1 mai.

- Ziua Regalității(10 mai)

O zi foarte importantă,în care Carol I a fost încoronat.1o mai a fost Ziua României timp de
81 de ani.
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FLORI CARE VESTESC SOSIREA

PRIMAVERII

ANDREI UNGUREANU

Primele semne ale sosirii primăverii sunt plantele, cele care produc renașterea naturii.
Fiecare dintre aceste minuni ale naturii are o semnificatie aparte, unele reprezintă
simbolul purităţii, unele sunt simbolul dragostei, iar altele semnifică prietenie şi
recunoştinţă. Există o multitudine de specii de plante care ne pot transforma grădina într-un
adevărat colț de rai. Printre acestea se numără: lalelele, zambilele, irișii, narcisele,
lăcrămioarele, ghioceii, freziile, șofranul, violetele, petuniile și altele.

Vă invit să descoperiți șapte plante deosebite cu nuanțe variate și parfumuri delicate!

Ghioceii, florile sinonime cu venirea primăverii sunt printre primele plante de grădină care
înfloresc încă din februarie. Cunoscuți încă din timpurile străvechi, aceștia au fost descoperiți
de autorul grec Theophrastus din Eresus. Tot el a menționat faptul că dintre toate
florile,”violeta albă” este prima care înflorește primăvara și simbolizează prietenia şi
puritatea. Pe lângă aspectul lor delicat, ghioceii au şi puteri vindecatoare. Aceste plante au
fost folosite în trecut ca remediu pentru migrene(dureri de cap) şi reumatism.

Zambila strugure, unul dintre primii vestitori ai primăverii ne bucură privirea încă de
la începutul sezonului. Florile în ciorchini albaştri apar imediat după ce trece zăpada şi dau
culoare grădinilor, balcoanelor şi parcurilor. Muscari Armeniacum este denumirea originară
din sudul şi centrul Europei, centrul Asiei, nordul Africii şi Orientul Mijlociu. Aceasta
înfloreşte în luna aprilie și are niște flori micuțe, cu parfum plăcut. Spre deosebire de
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zambilele obişnuite, acestea au o formă interesantă de clopoțel. Zambila moțată cum i se mai
spune, la fel ca brânduşa de primăvară se dezvoltă foarte bine în rocării.

Zambila sau floarea frumosului Hyacinthus are și ea o poveste. Legenda spune că zambila
este floarea care a apărut din sângele frumosului Hyacinthus, fiul regelui Troiei, omorât din
gelozie de zeul Vântului de Vest, cel care aducea primăvara. Zambila este o plantă perenă
(traieste mai mult de 2 ani)originară din sud-vestul Asiei, întâlnită în special în Turcia, Siria,
Liban şi Israel. Mai târziu s-a răspândit și în Europa prin secolul XVI. Se cultivă intens în
zona mediteraneană, Franţa folosind cantităţi mari de flori în industria parfumurilor. Cel mai
mare producător de zambile rămâne însă Olanda. Există aproximativ două mii de varietăţi de
zambilă, una dintre cele mai rare fiind Midnight Mystic, zambila cu flori negre. O altă specie
interesantă este zambila albastră care în limbajul florilor semnifică simbolul sincerității.

Lăcrămioarele, plante ornamentale cu flori mici și foarte parfumate sunt unele dintre
cele mai îndrăgite flori. Simbol a tot ceea ce natura ne poate oferi mai frumos, florile acestea
se spune ca au răsărit din lacrimile Maicii Domnului. Denumirea științifică este Convallaria
Majalis. Provine din Europa și din Asia, formând colonii mari în pădurile de foioase, în
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luminișurile și în văile umede sau în fânețele montane. În România lăcrămioarele sunt
specifice primăverii și li se mai spun mărgăritar, mărgăritărel, clopoțele, dumbrăvioară, flori
domnești, floarea turcului, suflețele sau iarba Sfântului Gheorghe.

Lalelele reprezintă simbolul abundenței, paradisului și iubirii. Astăzi inundă piețele și
florăriile, în trecut însă acestea au încântat privirile regilor, au împodobit grădinile Imperiului
Otoman, apoi au devenit simbolul Olandei. Tulipa Gesneriana este o plantă perenă, originară
din Asia Mică și a fost adusă în Europa în secolul XVI. Se pare că numele său științific
provine din limba persană, de la cuvâtul “turban”. În trecut cele mai dorite lalele din Olanda
erau cele vărgate, acest „model” fiind posibil datorită unui virus. În prezent, virusul este
aproape eliminat, florile dungate care le vedem în florării astăzi fiind rezultatul selecțiilor.

Frezia cu denumirea științifică Freesia este o plantă erbacee(nu au tulpina lemnoasa)
originară din sudul Africii, importată pentru prima dată în Europa, respectiv la sfârşitul
secolului al XIX-lea. Florile sale delicate sub formă de trompetă au culori pale şi variază de
la alb, galben, crem, portocaliu, roz la roşu, mov chiar violet, însă doar soiurile vechi, albe
sau galbene, mai păstrează parfumul binecunoscut. Freziile albe simbolizează inocența și
puritatea, freziile de culoare galbenă înseamnă prietenie și exprimă fericirea, freziile de
culoare mov simbolizează o iubire echilibrată dar și mister. Buchetele de frezii de culoare
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portocalie sunt asociate cu entuziasmul și căldura unor sentimente pe care le poartă cel care
le dăruiește.

Narcisele, florile de primăvară care nu trebuie să lipsească din grădinile noastre
sunt originare din bazinul Mării Mediteraneene de unde s-au răspândit apoi în Nordul Africii,
Europa Centrală, Balcani, Asia și America de Nord. Se regăsesc și la noi în țară în grădini și
în parcuri dar și în flora spontană. Foarte cunoscută este Poiana Narciselor din județul
Brasov, considerată cea mai mare rezervație naturală de narcise din Europa. Există și o
legendă din Grecia care spune că zeul Hades ar fi creat narcisa, dându-i un parfum amețitor,
pentru a o aduce pe Persefona până la intrarea în infern, pentru că el nu putea să își
părăsească regatul nicio clipă.
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ISTORIA MĂRȚIȘORULUI

NATALIA MOISAN

Pentru acest numar al revistei am ales sa culeg cele mai interesante lucruri despre istoria
martisorului. Prima zi de primavara este motiv de bucurie pentru fiecare dintre noi. Bucurie
pe care o vom împărtăşi cu toţi cei apropiaţi cărora, dacă nu le-am pregătit din timp un
mărţişor sau o floare, măcar le vom oferi un zambet plin de speranţă.

MĂRŢIŞORUL este un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și
unul roșu. Femeile și fetele primesc mărțișoare și le poartă pe durata lunii martie, ca semn al
sosirii primăverii.Împreună cu mărțișorul se oferă adesea și flori timpurii de primăvară, cea
mai reprezentativă fiind ghiocelul.

Martisorul semnifică împletirea dintre iarnă şi primăvara, la care se adaugă alte simboluri ale
norocului.

ISTORIA MARTISORULUI

Se crede că şi pe vremea dacilor simbolurile primăverii erau realizate iarna, dar se purtau
doar după prima zi de martie. Pe vremea dacilor, micile amulete de primăvară nu erau
mărţişoare, ca astăzi, ci pietricele albe şi roşii. Tot atunci, în unele locuri, mărţişoarele erau
monede atîrnate de fire subţiri de lînă, în cele două culori naturale ale lanii, alb şi negru.
Moneda era de aur, argint sau bronz şi se purta pentru a avea noroc şi pentru a aduce vreme
bună în tot timpul anului.

Fetele il purtau timp de douasprezece zile la gat, dupa care-l prindeau in par si-l tineau pana
la sosirea berzelor sau pana ce inflorea primul pom.

Mituri ale Mărțișorului

Voinicul care a eliberat Soarele

Un mit povestește cum Soarele a coborât pe Pământ în chip de fată prea frumoasă. Dar un
zmeu a furat-o și a închis-o în palatul lui. Atunci păsările au încetat să cânte, copiii au uitat
de joacă și veselie, și lumea întreagă a căzut în mâhnire. Văzând ce se întâmplă fără Soare,
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un tânăr curajos a pornit spre palatul zmeului să elibereze prea frumoasa fată. A căutat
palatul un an întreg, iar când l-a găsit, a chemat zmeul la luptă dreaptă. Tânărul a învins
creatura și a eliberat fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer și iarăși a luminat întregul pământ.

A venit primăvara, oamenii și-au recăpătat veselia, dar tânărul luptător zăcea în palatul
zmeului după luptele grele pe care le avuse. Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a
lăsat pe tânăr fără suflare.

În locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei — vestitori ai primăverii. Se zice că de
atunci lumea cinstește memoria tânărului curajos legând cu o ață două flori: una albă, alta
roșie. Culoarea roșie simbolizează dragostea către frumos și amintește de curajul tânărului,
iar cea albă este a ghiocelului, prima floare a primăverii.

Baba Dochia

O legenda este legata de baba Dochia, personaj din mitologia populară. Una dintre aceste
legende spune că o femeie bătrînă, care se numea Dochia, avea o fiică vitregă pe care o
chinuia cu munci grele. Într-o zi de iarnă, Dochia i-a dat fetei o haină neagră şi i-a cerut să o
spele la rau pînă devine albă ca zăpada. S-a chinuit degeaba fata şi a cuprins-o disperarea,
căci, cu cat spăla mai tare, haina se înnegrea. Atunci a apărut un bărbat care se numea
Mărţişor şi i-a dăruit fetei o floare fermecată, roşie şi albă, care a făcut o minune şi haina cea
neagră s-a făcut albă ca neaua. Se spune că, de ciudă, baba a plecat în lume, iar pe drum şi-a
aruncat cojoacele.



13

ÎN PREZENT

În prezent, mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui
pom. Se crede că aceasta va aduce belșug în casele oamenilor. Se zice că dacă cineva își
pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul de pom, aceasta se va împlini numai decât. La
începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor României și Moldovei, pomii sunt împodobiți
de mărțișoare.

• În Republica Moldova, în fiecare an are loc festivalul muzical „Mărțișor”, care începe pe
data de 1martie și durează până la 10 martie.

• În unele județe ale României, mărțișorul este purtat doar primele două săptămâni.

• În localitățile transilvănene mărțișoarele sunt atârnate de uși, ferestre, de coarnele
animalelor domestice, întrucât se consideră că astfel se poate de speriat duhurile rele.

• În județul Bihor de crede că dacă oamenii se spală cu apa de ploaie căzută pe 1 martie, vor
deveni mai frumoși și mai sănătoși.

• În Banat fetele se spală cu zăpadă pentru ca să fie iubite.

• În Dobrogea mărțișoarele sunt purtate până la sosirea cocorilor, apoi aruncate în aer pentru
ca fericirea să fie mare și înaripată.

• În zona Moldovei pe 1 martie se oferă mărțișoare băieților de către fete, aceștia oferind la
rândul lor fetelor mărțișoare de 8 martie (o mica diferență față de restul țării).

Obiceiuri asemănătoare se pot întâlni în zona Balcanilor, în Bulgaria unde se cheamă
Martenița

(Мартеница), Macedonia, Albania.



14

ZIUA FEMEII

NATALIA MOISAN

Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a femeii.

Luna martie este prima lună de primăvară, luna în care natura renaște și razele soarelui încep
să ne încălzească sufletele.

Dacă evenimentul coincide, ca perioadă din an, cu un nou început, semnificaţiile acestuia
sunt legate şi de lupta femeilor pentru dobândirea unor drepturi, confundându-se ulterior cu o
sărbătoare a mamelor în țările din fostul bloc sovietic.

În 1908, 15.000 de femei au mărșăluit în New York cerând un program de lucru mai scurt,
salarii mai bune și dreptul la vot, iar în 1909, conform unei declarații a Partidului Socialist
din America, Ziua Internaționala a Femeii a fost stabilită pe 28 februarie.

Un an mai târziu, în 1910, în urma unei Conferințe a Muncitoarelor de la Copenhaga, unde
au participat peste 100 de femei din 17 țări, s-a hotărât ca Ziua Femeii să fie sărbătorită în
aceiași zi peste tot în lume, data de 8 martie fiind aleasă însă abia în 1913.

După Primul Război Mondial s-a fixat data de 8 martie ca Ziua Internațională a Femeii, dar
procesul de emanciparea femeii nu a fost încheiat.

Ziua femeii a fost recunoscută ca sărbătoare internațională în 1977, devenind o tradiție în
majoritatea țărilor din Europa și în SUA, fiecare sărbătorind-o așa cum o simte.

Femeile au continuat să demonstreze pentru drepturi egale și în principal pentru drept de vot.

În țările baltice, de 8 martie se pune mai mult accent pe Ziua mamei, sărbătoare marcată
prin oferirea de daruri și flori acestora.

Orice femeie așteaptă cu nerăbdare ziua femeii, zi în care îți dorește să fie răsfățată atât de
soț cât și de copii, rude și chiar colegi.

În această zi se obişnuieşte ca bărbaţii să dăruiască flori şi mici cadouri femeilor din viaţa lor
– soţiilor, iubitelor, mamelor, fiicelor, colegelor, bunicilor, învăţătoarelor şi profesoarelor.

 În Italia, de 8 martie sunt organizate reuniuni despre afirmarea drepturilor femeilor, a
siguranței acestora la locul de muncă, a sănătății.

 Bărbații din Italia, oferă de 8 martie femeilor mimoze galbene. Mimozele galbene și
ciocolata sunt daruri oferite frecvent și femeilor din Rusia și Albania, în ziua de 8
martie.
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 În Portugalia și nu numai, femeile sărbătoresc seara zilei de 8 martie în oraș, în grupuri
formate numai din femei.

 În China, femeile au după-amiaza liberă de 8 martie
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DESPRE TRASATURILE MORALE INTR-O ALTA MANIERA

IUSTIN DRAGUSANU
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CREATII LITERARE

Ciripilă în orășelul florilor de primvară

IULIA JINGA

A fost odată un orășel de basm, locuit de pitici. Acolo locuiau Ciripilă,

Somnorilă, Blănilă, Codilă, Fifirilă și Cretilă. Cred că deja vă dați seama cum erau:

Ciripilă ciripea mult, Somnorilă dormea pâna târziu, Blănilă purta tot timpul o

căciulă îmblănită, Codilă avea o coadă lungă, Fifirilă iubea vântul, iar Cretilă

mânca cretă colorată. Toți erau așa de mici, cât o petală de floare.
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Aceștia locuiau într-o poieniță, aveau și un râuleț care trecea pe la fiecare

căsuță făcută din ciuperci. Pe malurile râulețului piticii cultivau zmeură și multe

flori, din felurite specii. Ele erau magice și puteau vorbi, pentru ca ele creșteau

într-un pământ mai tare decât cel normal. Dar ce legătură are? Păi, pământul

era mai tare pentru ca florile să nu stea suficient de comod ca să adoarmă. Dacă

te uitai pe râuleț în jos, puteai vedea mulți pitici care pluteau pe niște frunze de

păpădie.

În apropiere era și o piață de fructe, legume și flori de sezon. Dar oare de

ce toată lumea, adica toți piticii erau așa de agitați? Păi, pentru că se pregăteau

de o petrecere în cinstea venirii primăverii. Fiecare pitic din orașelul florilor avea

câte o sarcină de îndeplinit. Dar, cireașa de pe tort era jocul de ștafetă.

Unii pitici erau campioni la ștafetă și nu ajutau, ei se antenau pentru joc.

Dar asta nu e tot. Unii pitici făceau concurs de cățărat în copaci sau de înotat în

râul cel faimos. Aveau până și podium făcut tot din ciuperci. Anul trecut Codilă

câștigase primul loc la înot. Așa că a primit o medalie de aur atât de grea, încât

nu o putea ține la gât. Vă dați seama că a fost foarte obosit după concurs, așa că

și-a pus un șezlong în lumina soarelui pentru a se încălzi și relaxa.

Anul acesta Ciripilă este responsabil cu coacerea prăjiturilor de primăvară.

Se numesc așa pentru că sunt făcute din flori parfumate de primăvară. Din

păcate el este cel mai neîndemânatic pitic, așa că a dat foc la cuptor și a ars

prăjiturile. La petrecere venea însăși regina piticilor, invitată de toti piticii din

orășel. Cu această ocazie speciala, meniul pregătit era și el special. Se servea

supă de viorele, sarmale cu flori asortate și sirop de zmeură.

Pentru atmosferă, piticii veniseră pregătiți cu trompete, tobe și fluiere.

Fluierele erau făcute din paie de diferite lungimi, depinde de marimea fiecarui
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pitic, tobele erau construite din semințe de alun, iar trompetele din flori micuțe.

Pentru că i-a plăcut mult parada, regina i-a invitat pe toti piticii la palatul ei

pentru încă o zi de distracție!

Primavara in rime
IULIA JINGA

Într-o zare-n departare,

Se zărea o încântare.

Un ghiocel prichindel,

Îmbrăcat în alb nițel.

Lângă niște lalele,

Îmbrăcate în flanele.

Într-un strat abia săpat

Întinse ca pe un pat.

Uite, și-un admirator

Vine-n vizită la flori!

Fluturasul cel gingaș

A sosit de la oraș.

Colorat și asortat,

Salută lumea din sat.

Bine v-am gasit!

Primavara a sosit!
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CASUTA CIUPERCUTA

OLIVIA RACOVITA

O casuta ciupercuta

Tare mica si draguta

Cu o curticica

Tare frumusica

O patura de picnic avea

Multe lucruri pe ea

Cu o carte de citit

Care m-a umit.

Un rau plin cu pestisori

Jucausi si buni inotatori

Eu cu paine ii hraneam

Tare mult ma inveseleau
Casuta ciupercuta

Roz pudrat cu bulinute

Micute si dragute,

Cu ferestre luminoase

Rotunde si haioase.
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ERIKA SZASZ
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ACROSTIHURI

MIHAI MUNTEANU

Prima floare

Raze de soare

Imaginea renașterii

Mireasma florilor

Avalanșă de culori

Veselia copiilor

Auzul trilurilor pasarilor

Revederea frumosului

Anotimp dragastos

Frumoasă

Linistitoare

Ornamentala

Armonioasă

Rară

Extraordinara

Primăvara Flori

Primăvara,anotimp frumos, Flori în culori.

Primăvara,anotimp drăgăstos, Sunt afară,

Cu multe flori aurii, Flori în culori,

Argintii și maronii E primăvară.
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Flori de primăvară

“fragment din Aventurile lui Mumbaba,de Mihai Munteanu”

Într-o zi frumoasă de primăvară,când soarele strălucea pe cer, florile
înfloreau și păsările ciripeau, Mumbaba s-a trezit. Era 1 martie. Avea
așa de multe cadouri pregătite pentru mama lui și pentru colegele lui
de clasă. El i-a dăruit cadoul mamei sale și ea s-a bucurat foarte mult.
După aceea a mers la școală și le-a dat mărțișoare fetițelor.Și acestea
erau vesele. Mumbaba a plecat de la școală pe la 2 și in weekendul
urmator a mers la munte cu părinții săi. A vazut multe flori.Ce s-a mai
distrat Mumbaba!
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ACROSTIHURI CU FLORILE PRIMAVERII

NATALIA MOISAN

Zambilele sunt niste flori frumoase.

Astazi este 8 martie.

Mugurii au aparut din nou.

Bucurosii copii aduna flori.

Irisii au inflorit.

Lalelele galbele sunt pe campul verde.

Asta este un ghiocel.

Greierii umbla noaptea prin natura.

Horia vazuse randunelele venind pe cer.

Iarna a plecat grabita.

Oamenii se bucura de venirea primaverii.

Culorile pastelate de primavara sunt inspiratie pentru tablouri,

Ele se joaca vesele in parc.

Lumina soarelui ajua plantele sa creasca.

Toporasii au culoarea mov.

Oare a plecat iarna definitiv?

Primavara ne aduce multe culori.

Oana a cumparat multe martisoare pentru 1 martie.

Razele soarelui incalzesc natura.

Acum au inverzit copacii.

Stiai ca primavara este ziua mai lunga?
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Laleaua este o floare de primavara.

Anotimpul primavara este al doilea anotimp din an.

La tara oamenii planteaza multi copaci primavara.

Este o zi placuta de primavara.

Acum copiii merg in excursie.

PRIMAVARA

PATRICK JULA

Primul ghiocel apare

Razele calde de soare

Iarna ce usor dispare

Mugurii au inverzit

Aerul s-a incalzit

Viorele au inflorit

Albinutele roiesc

Randunelele sosesc

A-nviat natura toata

PRIMAVARA, ESTI MINUNATA!
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SÃRBÃTORILE PASCALE

LA NOI ŞI PE GLOB

Paștele în diferite țări
De Mihai Munteanu

Bună!Eu sunt Mihai și azi am să vă prezint “Paștele în diferite țări”.După cum știți eu,colegi
mei și doamna învățătoare am mai publicat reviste.Vă rog să vă uitați și la celelalte.Tot
“Petale de frumos”se cheamă.Hai să începem!

1.România

Știai că, Paștele în 2022 va pica mai exact pe 17 aprilie.

Știai că, ziua de Paște este tot timpul duminica. Luni și marți este ziua a doua și a treia de
Paște. Săptămâna de după Paște o numim „săptămâna Paștelui” sau „săptămâna luminată”.
Luminată, deoarece înviind din morți, Iisus Hristos a luminat lumea. Săptămâna de dinaintea
Paștelui se numește Săptămâna Patimilor.

Știai că, în Săptămâna Patimilor se definitivau pregătirile. Pentru sfintele Paști totul trebuia
să fie în bună rânduială, locuințele să fie îngrijite și curate. Se termina curățenia, se
împristeau ouăle, se făcea pasca, se tăiau mieii.

Știai că, unele tradiții de Paște sunt:

În Transilvania și Banat se credea că în Joia Mare n-ai voie să dormi ziua. Cel care va dormi
va fi „puturos, leneș și netrebnic” tot anul.

Tot omul avea pentru ziua de Paste cel putin o piesa de imbracaminte noua.

În vinerea mare se ține post negru, nu se mănâncă, nu se bea și nu se lucrează nimic.

Știai că, Pasca se duce de sâmbătă în biserică, pentru a fi sfințită in dimineata Sărbătorii
Pascale. Pasca se coace în joia mare sau sâmbăta, dinainte de Paște. În Transilvania pasca se
cocea miercurea și se sfințea la biserică în Joia Mare.

Știai că, ouăle se pregătesc în săptămâna Patimilor.

Știai că, „Împiestrirea ouălor” se face cu un instrument numit „chișiță” (sau pișiță). Procesul
împiestririi ( a încondeierii) ouălor presupune decorarea cu modelele diferite.
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Știai că, înroșirea ouălor se face în zilele noastre cu prafuri chimice. În anii de demult însă,
înroșirea se făcea cu scoarță de arin roșu.

2.S.U.A

Știai că, în America, legată de Iepurasul de Paște, găsim vânătoare de ouă . Potrivit unei
legende, de fapt, un sprit ascunde ouă colorate și alte din plastic pline de bomboane și
ciocolată în case, școli, parcuri și grădini. La copii , fiecare cu un coș, trebuie să găsească cât
mai multe posibil, literalmente merge la vânătoare. Cine găsește cel mai mult câștigă un
premiu.

Știai că, o altă tradiție americană de Paște este Egg Rolling . A fost creat în 1814 de Dolly
Payne Todd, prima doamnă americană și soția președintelui Madison. Cursa de ou a fost
întreruptă în timpul primului și al doilea război mondial, dar a devenit de o instituție
indispensabilă . Copii de până la 12 ani sunt permise în grădinile Casei Albe în luni de Paște .
Sarcina lor? Rularea ouălor de pe gazon după fluierul președintelui american.

Știai că, de Paște , trupe muzicale , plute și rochii speciale însoțesc aceste sărbători în Statele
Unite, unde este timpul să îndrăznești și să te distrezi . Legenda Iepurasului de Pasti implica
familiile in jocuri , in timp ce mult mai mult timp este petrecut in afara casei decat la masa .
Să aflăm care sunt tradițiile sărbătorilor de Paști și luni de Paște în America și cum să le
trăim cel mai bine .

Când este vorba de Paști și de Paști la americani, primul cuvânt spun ei este „ Easter Bunny “.
Iepure în Statele Unite ale Americii este un foarte special simbol de Paste pentru copii .
Acest personaj , cam ca Befana nostru(vrăjitoare bună) , are sarcina de a evalua
comportamentul copiilor și de a aduce cadouri , de la jucării la dulciuri , până la ouă ca
premiu . Este o legendă care a fost importată peste mări de germanii luteraniși care a devenit
parte a imaginației colective americane.

Știai că, Luni de Paște în America sunt perioada anului în care sunt organizate mai multe
spectacole de modă .
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Știai că, luni, zi de Paști, o excursie departe de oraș este de obicei organizată , de preferință
într - o pajiște, bazată pe picnicuri și grătare cu prietenii.

3.Grecia

Știai că,în Grecia, pregătirile pentru Paște încep în Joia Sfântă, când se face pâinea de Paști
sau tsoureki și ouăle sunt vopsite în roșu, simbol al sângelui lui Hristos.

Știai că, în Vinerea Mare nu se gătește decât supa tradițională tahinosoupa, care este făcută
din miel și tahini.

Știai că, în Sâmbăta Sfântă, însă, bucătăresele se pun pe pregătit bucatele care vor fi duse la
miezul nopții la biserică pentru a fi sfințite de preoți pentru a fi servite apoi în Duminica
Paștelor.

Știai că, slujba de înviere din bisericile ortodoxe grecești seamănă mult cu cea de la noi. O
particularitate o reprezintă, însă, lumnările folosite de credincioși. Acestea trebuie să fie
obligatoriu albe și sunt numite labatha. Credincioșii vor duce la sfârșitul slujbei lumânările
aprinse până acasă.

Știai că, la masa de Paște, grecii mănâncă miel sau capră friptă, alături de tzatziki,
spanakotyropita – o plăcintă umplută cu spanac și brânză feta, și vinul grecesc, ouzo.

Știai că, în mod tradițional, femeile și copiii iau flori la biserică pentru a decora Epitaphio
(catafalcul simbolic a lui Hristos).
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4.Rusia

Știai că, este obișnuit ca mulți ruși să-și curățească bine casa înainte de sărbătorile de Paști,
similar cu versiunea americană a "curățării de primăvară". Cu toate acestea, ziua de Paște
este observată ca o zi de odihnă și adunare de familie.

Știai că, roșul în Rusia este o culoare cu multă importanță.

Știai că, în Rusia, ouăle pot fi crăpate cu unghii ca o reamintire a suferinței lui Hristos pe
cruce. În plus, un ou poate fi tăiat în bucăți - o bucată pentru fiecare membru al familiei la
masa de Paști să mănânce.

Știai că, în calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse, Paştele este cea mai importantă sărbătoare.

Știai că, Kuliciul se găteşte în Joia Curată (joia din Săptămâna Patimilor), după ce copiii sunt
spălaţi (în mod deosebit fetele se spală în această zi dis de dimineaţă - acest lucru se crede că
le ajută să se mărite) şi casa este spălată şi curăţată. Kuliciul se face din aluat acru (cu
drojdie), frământat cu lapte, unt şi ouă, la care se adaugă nuci, stafide, coajă de fructe
zaharisite, mirodenii. Kuliciul se face rotund, într-o formă cilindrică cu capac rotunjit, iar
deasupra se pune marmeladă sau un miel tăiat dintr-o bucată de zahăr, simbol al jertfei
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Știai că, Paștele în Rusia se numește Paskha.

5.Bulgaria

Știai că fetele tinere sunt puse să facă gogoşi cu miere şi zahăr. De asemenea, fetele şi
femeile sunt udate în ziua Învierii cu apă pentru a le merge bine tot anul .

Știai că gospodinele pun la geamuri făina, sare, drojdie şi oua de Paste, iar în ziua Învierii,
prepară pâine din aceste ingrediente, aliment din care trebuie să mănânce toţi din familie.

Știai că Ouale de Pasti se vopsesc în Joia Mare, iar fiecare creştin practicant merge cu un
astfel de ou la biserică unde aceste ouă sunt sfinţite. Ulterior, cu oul sfinţit se merge în via
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din curte sau cea de la câmp. Acolo oul este îngropat, fapt ce simbolizează lăsarea în trecut a
necazurilor.

Știai că după Liturghia de Înviere, fiecare sparge câte un ou roşu de zidurile bisericii. Acest
prim ou spart de zidurile bisericii trebuie să fie şi primul mâncat, ritual ce reprezintă
respectarea „bucatelor” de care se bucură fiecare persoană în ziua de sărbătoare.

Știai că la miezul noptii dintre sambata si duminica, oamenii se aduna la biserica cu oua rosii
si paine.

Știai că In Vinerea Mare, fiecare familie cumpara farfurii noi pentru servit mancarea. Inainte
de ziua de Paste, o parte dintre familiile crestine din Bulgaria trimit cadouri pentru prietenii
lor turci, cadouri care contin de regula o bucata de paine si 10-15 oua rosii. Persoana care
transporta aceste daruri primeste, in general, o mica suma de bani, drept multumire. Turcii se
simt onorati de aceste daruri, care se fac in general si rudelor mai indepartate, parintilor
spirituali si altor persoane apropiate.

Știai că în unele zone, mai exista obiceiul ca primul ou vopsit (de culoare rosie) sa fie folosit
pentru a face o cruce pe fruntea copiilor mici (se crede ca acest obicei le va aduce micutilor
sanatate si noroc tot anul).

Știai că bulgarii obisnuiesc sa prepare mielul de Paste si cu spanac sau in stil Kapama – cu
ceapa, morcovi, rosii, cartofi, patrunjel, toate gatite lent la cuptor. Bineinteles, de pe mesele
bulgarilor nu lipsesc, in perioada Sarbatorilor Pascale, toate legumele de primavara: ridichile,
ceapa verde, salata verde.
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CINE ESTE IEPURASUL DE PASTE

MATEI CHIVU

Iepurașul de Paște, pufos și draguț asa cum il știm nu a fost mereu asa. Inițial a fost
întruchipat de iepure sălbatic. Iepurele de Paște vine din Germania. Prima mentiune despre
iepurele de Paște a fost in anul 1682. Totul a pornit de la cateva gospodine dintr-o asezare
saraca, situata in imediata vecinatate a unei paduri.

Mamici iubitoare dar fara prea multe posibilitati materiale, s-au gandit sa pregateasca
copiilor o surpriza de Paște, daruindu-le oua fierte colorate in diferite nuante, pe post de
jucarii comestibile. Pentru a pastra secretul, au ascuns ouale cu o zi inainte, intr-un tufiș de la
marginea padurii. Copiii insa, jucandu-se, au vazut un iepuraș fugind din tufiș, descoperindu-
le astfel ascunzatoarea cu oua colorate.

O alta legenda despre iepuraș spune ca zeita Eastre a gasit intr-o iarna o pasare ranita şi, pentru a o

salva, a transformat-o in iepuroaica. Aceasta şi-a păstrat insa capacitatea de a depune oua. Pentru a-i mulţumi zeiţei,

iepuroaica decora ouale facute si i le daruia.

La inceput, iepurașul de Paste le lasa copiilor dulciuri in pantofiori. Dupa ce traditia de Paște

a ajuns in America, pantofii au fost inlocuiti cu coșurile, iar traditia coșurilor de Paște este pastrata

pana in ziua de azi. Iepurașul aduce oua si ciocolata tuturor celor ce sarbatoresc Paștele.

In timp, iepurele de Paste a devenit un personaj recunoscut in toata lumea, pe care il

asociem cu drag de sarbatoarea Pastelui. La fel ca si pe Moș Craciun, si pe Iepuraș copiii îi

asteapta cu bunatati. În unele tari, pe el il asteapta cu morcovi si salata.

Primii iepurași comestibili au fost confectionati tot in Germania, in anul 1800, și erau realizati

din aluat de patiserie si zahar.

Cel mai mare iepuras de ciocolata a fost facut in Buenos Aires. Acesta a măsurat 5 metri, avea 3.3

tone şi a fost asamblat in 10 zile.
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Pastele….pe scurt

IULIA ISPAS

Eu sunt Iulia si aş vrea sa impărtăşesc cu voi căteva lucruri/informatii despre Paşte.

Paştele este pe 24 aprilie. Aceasta este o sărbatoare religioasă, care a adus omenirii
speranţa măntuirii si a vieţii veşnice prin sacrificial lui Iisus Hristos. Înviierea fiind, dupa cum
spunea părintele Arsenie Boca, singura minune care se arată tuturor credincioşi şi
necredincioşi.

Un lucru de care copiii ar trebuii sa se bucure ar fi ca Paşstele este duminica, nu intr-o zi de
şcoala.

Paştele mai e şi cea mai veche şi importanta sărbatoare creştina.

Scopul acestei sărbatori religioase este amintirea vie a patimii, a morţii şi a invierii lui Iisus
Hristos. Sfănta Scriptură a Noului Testament spune ca Iisus Hristos, înainte de a pătimii, a
preyis de mai multe ori ca va fi răstignit, dar a treia zi va învia. De teama aceasta, Iudeii au
pus soldaţi de paza la mormăntul lui Iisus Hristos. Totuşi, minunea s-a întămplat.
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CUM SA CONSTRUIESTI CEL MAI SIMPLU ZMEU

METEMIHAI ONUM

Un zmeu este un dispozitiv de zbor realizat dintr-o bucată de hârtie sau din pânză fixată pe
un cadru dreptunghiular de lemn, care, ținut de o sfoară lungă, se înalță în aer, când bate
vântul.

Pentru japonezi, zmeii reprezentau o legătură directă între cer și pământ și din acest motiv, în
primii ani de difuzare au fost considerați obiecte sacre. Această formă de divertisment a
devenit în timp un adevărat simbol al culturii japoneze. Atât de important încât și-a câștigat
propriul spațiu într-o expoziție. Acum că spațiile orașelor sunt aproape pline de beton,
această tradiție s-a pierdut puțin.

Acum sa va prezint cum se poate realiza mai simplu un zmeu

Înainte de a afla cum să-l construim, trebuie să înțelegem cum se face un zmeu. Un zmeu
poate zbura folosind forța vântului. Pentru a putea face acest lucru, avem nevoie:
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Coala A4 colorta

Foarfeca

Sfoara

Aracet

Pentru a vă asigura că zmeul vostru știe să exploateze forța vântului fără a fi copleșit de forța
însăși, trebuie să fie echipat cu un cadru rezistent. Atenție, totuși, rezistent nu înseamnă greu.
Zmeul dvs. trebuie să fie, prin urmare, rezistent, dar ușor, astfel încât chiar și cei mai mici să
îl poată conduce fără efort.

Pe scurt: un zmeu trebuie să fie ușor, puternic și fluturând în același timp. Sună dificil nu?
Vă asigur că nu este deloc. Va fi suficient să-mi urmați sfaturile de mai jos.

- Indoiti hartia ca in figurile 1 si 2
- Folositi un obiect ascutit pentru a da trei mici gauri asa cum se observa in fig 3

- Taiati hartia ramasa de la primul pas in zig zag pentru a face coada zmeului si atasati-o
acestuia cu sfoara sau cu aracet.
- Introduceti sfoara pe cele 3 gauri si legatile intre ele ca in figura 6
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Asa arata zmeul facut de mine.

Aveti posibilitatea sa-l decorati cum va place.

Eu am ales sa-I fac o fata vesela.
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Si acum sa va arat cum zboara zmeul create de mine.

DISTRACTIE PLACUTA!



48

BICICLETA

VICTOR STAICU

Oare sunt singurul copil care abia asteapta venirea primaverii? Nu prea cred …. Sunt sigur ca
sunt multi copii ca mine, cu gandul numai la bicicletele prafuite si abandonate pe timpul
iernii. In anotimpul rece am avut destul timp sa ma documentez despre biciclete. Sa va spun
si voua cateva lucruri interesante. Prima bicicleta, construita in anul 1817, nu avea pedale si
era impinsa cu picioarele. Prima bicicleta cu pedale a aparut in anul 1860. Velocipedul,
produs in 1870, avea roti solide si o scara ce ajuta biciclistul sa urce pe el. Bicicleta s-a
schimbat in anul 1880, cand au aparut roata din spate condusa prin lant si cauciucurile
umplute cu aer. Bicicletele moderne au acelasi design de baza. Roata din fata, conectata la
ghidon, conduce bicicleta, in timp ce roata din spate o propulseaza. Si acum, o curiozitate:
desi o bicicleta moderna are in mod obisnuit rotile de dimensiuni egale, totusi, daca atasezi
un contor care masoara atat rotatiile rotii din fata, cat si pe ale rotii din spate, vei descoperi
ca, dupa cateva saptamani de folosire a bicicletei, roata din fata va avea un numar mai mare
de rotatii decat cea din spate. De ce? Roata din fata, fiind cea folosita pentru a lua viraje,
urmeaza un curs mai sinuos decat cea din spate. Astfel, se deplaseaza pe o distanta mai mare.
Gata, suficient cu teoria, ar fi momentul sa incepem sa punem in practica. Va las acum, ma
duc sa verific presiunea rotilor, sa mai lustruiesc un pic ghidonul …. Sa fie totul pregatit!

Biciclist

Iute

Copil

Istet

Casca

Lant

Elan

Traseu

Alee
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RECOMANDARE DE LECTURA

ALESSIA BADESCU

Eu va recomand cartea Copacul cu 26 de etaje. In ea este vorba despre doi baieti pe nume

Terry si Andy care traiesc intr-o casuta din copac cu 26 de etaje. In prima carte a avut 13

etaje, dar au mai adaugat 13. Ei au multe aventuri alaturi de cea mai buna prietena a lor, Jill.

Ea iubeste animalele. Jill are doi caini, o capra, trei cai, patru pestisori aurii, o vaca, doi porci

de Guineea, o camila, un magar, treisprezece pisici zburatoare si treizeci si sase de iepuri. In

cartea aceasta mai apare si Bill. El este postasul. Bill livreaza pachetele catre Andy si Terry.

Intr-o zi, Jill si cei doi baieti o sa opereze rechinii lor pentru ca ei [rechinii] au inghitit un

cap de lemn al unui pirat rautacios. Mai exista si Copacul cu 13 etaje si Copacul cu 39 de

etaje. Mie aceasta carte mi s-a parut amuzanta si frumoasa.



50

RETETE DE PRIMAVARA

MAIONEZA ,,VERDE’’

PATRICK JULA

INGREDIENTE PENTRUMAIONEZA

2 GALBENUSURI OU FIERT

2 GALBENUSURI OU CRUD

2 LINGURI CU VARF MUSTAR

1 LITRU ULEI

SUCUL DE LA 1 LAMAIE

INGREDIENTE VERZI

4 LEGATURI CEAPA VERDE(CAT MAI SUBTIRE)

4 LEGATURI USTUROI (CAT MAI SUBTIRE)

4 LEGATURI PATRUNJEL

PREPARARE:

Se amesteca galbenusurile fierte pasate bine cu galbenusurile crude si mustarul si se adauga
ulei putin cate putin amestecandu-se in aceeasi directie. Cand am terminat de amestecat tot
uleiu,l se adauga sucul de lamaie si sare dupa gust si se mai amesteca putin.

Se da maioneza la rece.

Ceapa verde cu usturoiul se spala bine si se curata. Se toaca foarte marunt

Patrunjelul se spala bine si se alege frunza cu frunza si se toaca si el
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Se scoate maioneza de la rece si se amesteca cu ceapa usturoiul si patrunjelul

Se adauga sare si piper dupa gust

Se serveste cu oua fierte la masa de Paste.
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