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CIORAN Paula, cls. a II-a

În păduri trosnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!
Stelele par înghețate, cerul pare oțelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârțâie sub picioare.
(Miezul iernii, de Vasile Alecsandri)
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IARNA... în cuvinte

Iarna

ARON Loredana,
cls. a VII-a

Iarnă, iarnă ești frumoasă,
Dar nu ești prea călduroasă!
Noi te iubim oricum ai fi
Că ne aduci multe bucurii.
Urcă-n deal și vin la vale.
Sănioare zboară, zboară
Ca să zic nu-i de mirare
Când copiii strigă tare:
- La o parte că vin tare!

Bucuria iernii
A venit iarna geroasă!
Hai copii pe deal în jos
Să ne dăm cu sănioara
Câte unul câte doi.
Și mai mari, dar și mai mici
Dau năvală prin zăpadă.
Ce să zici sunt bucurii.
Of! de când te-am așteptat.

BOCA Eugenia,
cls. a VII-a C

Bulgări mari, om de zăpadă
În dată vom construi.
De cu seară toți plecarăm
Obosiți și nu știu cum.
Și mai este o bucurie…
Mâine vine Moș Crăciun.
BOGDAN Bianca Denisa,
cls. a V-a

MĂRGINEAN Petru
cls. a V-a

Tot urcând și coborând
Alți copii mai cad nevrând,
Se ridică de pe jos
Și pleacă cu sania frumos.
Mai târziu pe înserate,
La toți ni se face foame.
Rând pe rând plecăm acasă,
Că a fost o zi frumoasă!
BOGDAN Bianca Denisa
cls. a V-a

Iarna
Misterioșii fulgi de nea
Cad încet pe sania mea,
Cu drag mama povestește
Când Moș Crăciun sosește.
Acum când vântul suflă tare,
Acasă liniștea e mare
Și când totul este alb
În casa noastră este cald.
MANOILĂ Andreea,
cls. a III-a
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Iarna veselă

Colindătorii

Iarnă ce frumoasă ești!
Noi mereu te-am așteptat
Parcă vii chiar din povești,
Chiar așa cum te-am visat.

În noaptea asta nu se doarme
Și se primesc colindători,
Cu leru-i ler în aia casă,
Vor colinda până în zori.

De Crăciun am colindat,
Prin zăpadă am alergat.
De Anul Nou, noi ne-am distrat
Și de școală am uitat.

Cu colăcei, cu nuci și mere
Îi răsplătim și ne dorim
Ca și la anul care vine
Să fim aici și să-i primim.

Acum școala a început
și zăpada s-a topit.
Plouă afară și-i urât,
Noi citim și scriem mult.

În colțul ochiului de-apare,
O lacrimă întârziată
Și pentru cei ce au plecat
Și care au colindat… odată.
BARBU Aneta,
cls. a III-a

CREȚIU Dana Maria,
cls. a VIII-a

IARNA... în cuvinte
TOROK Elvira,
Școala cu cls. I-VIII Iuliu Maniu, Vințu de Jos
cls. a VII-a C

Iarna
Dragă iarnă nu pleca!
Noi pe tine te rugăm!
Să mai stai și pe la noi,
Să ne mai putem juca
În zăpada ta.

Iarna
A venit iarna tiptil
Într-o zi de dimineață
Și mă bucur că-s copil
Astăzi mă voi da pe gheață!

Să ne dăm cu sănioara
De pe deal în jos
Veseli sănătoși,
Fericiți și bucuroși,
Cu toții voioși!

Cât de veseli suntem noi!
Că ne-aduce bulgări moi.
Cu zăpadă ne jucăm
Și cu bulgări aruncăm.
ISPAS Andreea,
cls. a III-a

PÎCLIȘAN Bogdan,
cls. a III-a
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Moș Crăciun

Iarna
A sosit iarna geroasă,
Cu steluțe arginti,
Bucură pe strada noastră
O mulțime de copii.

Azi e seara de Ajun,
Așteptăm pe Moș Crăciun,
El vine din depărtare,
Aducând la fiecare
Daruri multe, jucării
Să le placă la copii.

Toți copiii au pornit
Sus pe dealu-nzăpezit
Săniile parcă zboară
Toți copiii-n jos coboară.
LUPENCEA Marius Florin,
cls. a V-a

Iarna

Moșul bun se tot gândește
Pe copii mult îi iubește,
De-i bogat sau de-i sărac
La toți le face pe plac
Ș-aduce la fiecare
Ce i-au scris într-o scrisoare.
Prin cumplitul ger de-afară,
Într-o sanie plecat în țară
Și cu renii înhămați
Printre munții încărcați
De omăt și fulgi de nea
A ajuns la casa mea.

A venit iarna cea grea
Și cu gerul și cu ceața
Cu copacii desfrunziți
Și cu nea acoperiți.
Satul e acoperit
Cu veșmânt de bun venit,
Hornurile cocoțate
Fumă chiar și până în noapte.

TRĂSCĂIAN Simona Marinela
cls. a VIII-a

Bătrânii sunt foarte triști
De al iernii fulguit
Căci acoperă verdeața
Și aduce iarăși ceața.
Copiii pe derdeluș
Au venit la săniuș
Oameni de zăpadă-și fac
Și le pun oale pe cap.
OPRIȘ Ionuț,
cls. a VI-a A
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Mesaj pentru Moș Crăciun

Moș Crăciun, cel drag și bun,
De un an te-am așteptat,
Ca să vii și anu-acesta
Tot cu sacul încărcat!
An de an te-aștept să vii,
Încărcat cu jucării
Și... de poți, s-aduci mai multe
Să dau și la alți copii.
La căsuța de pe deal,
Unde drumul este greu,
De nu poți ajunge tu
Am să merg să le duc eu.
O căsuță... sărăcuță,
Unde dorm mai mulți
Și în visele frumoase
Te așteaptă ca să vii.
Și zăpada-i până-ngrindă,
Drumu-i greu ș-anevoios.
Chiar dacă ajungi mai greu
Nu-i uita te rog frumos!
Și copiii-s bucuroși
Și cuminți și-ascultători,
Stau cu ochii pe fereastră
Să ajungi și-n casa lor.
Cizmulițe și hăinuțe
Și fulare și mănuși
Să se bucure de iarnă
Când se duc la săniuș.

Și un brad împodobit
Cu beteală de argint,
Globulețe... clopoței...
Oare ai și pentru ei?
Dacă-n sacul tău cel mare,
Ai ceva și pentru mine,
Tare m-aș mai bucura
Să știu că sunt de la tine.
Însă, darul ce-l primesc,
Bucuros îl dăruiesc
Copilașilor ce stau
În căsuța de pe deal.
Când opaițul se stinge,
În căsuța de pe deal,
Și cu toții adorm frumos,
Așteptând cu bucurie
Pe pruncul Iisus Hristos.
prof. de religie, Iuliana NEGREA
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CRĂCIUNUL prin ochii copiilor
Ce este Crăciunul?
° Crăciunul este clipa când noi învăţăm să fim mai buni.
° De Crăciun toată familia se strânge la un loc pentru o mare sărbătoare.
° De Crăciun este momentul când ne bucurăm de naşterea lui Iisus, încercând să ne
întoarcem la timpurile srăvechi.
° De Crăciun dăruim familiei totce avem mai bun.
° De Crăciun copiii cu feţele lipite de geamuri îl aşteaptă pe Moş Crăciun.
° De Crăciun vestim naşterea Mântuitorului din casă în casă.
° De Crăciun ne bucurăm din plin şi iertăm din tot sufletul.
COLTOR George, cls. a II-a
înv. Diana HAŢEGAN

Crăciunul

În Ajunul Crăciunului

În fiecare an, de Crăciun se
aud glasurile copiilor care colindă
din casă în casă, aducând bucurie în
sufletele oamenilor.
Bradul împodobit, plin de
beteală, luminiţe şi bomboane fac ca
de Crăciun să ne bucurăm şi să ne
amintim de naşterea Mântuitorului.
În dimineaţa zilei de Crăciun,
fiecare copil găseşte sub bradul său
cadourile aduse de Moş Crăciun.
Câtă bucurie ne aduce
această sărbătoare!

Este Ajunul Crăciunului. Afară este frig,
cu toate că zăpada se cam lasă aşteptată.
Eu şi familia mea împodobim bradul.
Tata pune steluţa din vârful bradului, mama
pune beteala, iar eu pun globuleţele. În acelaşi
timp îl aştept cu nerăbdare pe Moş Crăciun. Am
fost cuminte şi anul acesta, de aceea sper că imi
va aduce ce i-am cerut în scrisoarea trimisă.
A sosit primul grup de colindători. Eu îi
primesc, colind cu ei, iar mama îi serveşte cu
prăjituri şi le plăteşte colindul cu nuci şi covrigi.
Aceştia pleacă bucuroşi urându-ne
,,Crăciun fericit”.

PIENAR Alexandru, cls. a II-a
înv. Diana HAŢEGAN

TODOR Georgiana, cls. a II-a
înv. Diana HAŢEGAN

De Crăciun
Este seara de Crăciun. Afară a început să ningă cu fulgi mari. În curte, sub geam se
aud cântând colindători.
În casă este cald şi miroase a cozonac. În bradul frumos împodobit ard lumânări,
iar sub el cadourile frumos împachetate aşteaptă să fie deschise.
Câtă bucurie aduce sărbătoarea Naşterii Domnului!
CIORAN Paula,cls .a II-a
înv. Diana HAŢEGAN
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Vacanţa de iarnă
Este iarnă.
La şcoală are loc sebarea de Crăciun. Noi, cei din clasa a lV-a, am prezentat sceneta
„Naşterea Domnului Iisus Hristos”. Moş Crăciun ne-a împărţit tuturor copiilor pungi cu
dulciuri.
Fericiți am plecat acasă însoţiți de părinții noştri.
Din acea zi am intrat în vacanţa de iarnă.
Câteva zile mai târziu, a început să ningă. Într-o oră totul era alb. Am ieşit afară şi
m-am jucat în zăpadă. Pe drum era un patinoar de gheață. Sub cuşma albă, casa părea dintr-o
lume de basm. Fratele meu a început o bătaie cu bulgări.
Deja a trecut o săptămână de vacanţă, dar parcă a trecut o zi. La geam se văd ţurţuri.
Crăciunul este tot mai aproape. Tata a adus un brad frumos. Eu împreună cu mama
l-am împodobit cu globuri şi beteală strălucitoare. Ea a fãcut prăjituri. Eu aşteptam
nerăbdătoare ajunul Crăciunului. Iată că a venit şi acea zi. Seara, mama a aşteptat colindătorii,
în timp ce şi noi am plecat cu colinda. Când ne-am întors, spre bucuria noastră, sub brad, am
văzut o pungă cu dulciuri şi nişte cadouri pentru mine şi fratele meu Nicu.
A venit şi ziua Revelionului. Eu, fratele meu şi câţiva prieteni am făcut Revelionul
împreună. La ora 12:00 am văzut artificiile care luminau cerul, am băut şampanie pentru copii
şi ne-am urat „La mulţi ani!”.
În această vacanţă m-am simţit grozav. Voi povesti şi altora ce frumos a fost.
PÂCLIŞAN Iulia, clasa a IV-a
Şcoala cu clasele I-IV Vurpăr
înv. Dorina BERINDEI

Darurile
Era seara de Ajunul Crăciunului.
Eu, având pe vremea aceea vreo şapte anişori, stăteam în cameră şi aşteptam să vină
Moş Crăciun cu pomul şi darurile.
Deodată am auzit un clinchet de zurgălăi. Uşa s-a deschis larg şi o lumină puternică a
inundat camera. Când am văzut pomul, am rămas mut de uimire. Pomul era încărcat de
bomboane aurite şi argintate. Pe ramurile lui sclipeau foarte frumos mii de lumânărele,
asemenea stelelor de pe cer.
Nu mi-a trebuit mult să descopăr cadourile de sub pom. Voiam să mă joc cu roboţii,
dar eram ocupat cu soldaţii.
Mai târziu am observat că unul dintre soldaţi era mai mare şi mai bine echipat. Mi-am
dat seama că este comandantul. L-am îndrăgit pe loc şi l-am botezat Thor. Îl păstrez şi azi,
deşi au trecut de-atunci câţiva anişori.
Ce plãcut este să primeşti daruri!
AVRĂMUŢ Voinea,clasa a lV-a,
Şcoala cu clasele l-lV,Vurpăr
înv. Dorina BERINDEI
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La săniuş
Este iarnă. Cerul cenuşiu a început să cearnă. Totul este îmbrăcat într-o mantie albă.
Dealul este plin de sănii şi de copii. Aceştia sunt îmbrăcaţi cu hăinuţe groase şi
încălţaţi cu ciuboţele. Săniile urcă şi coboară neîncetat, iar ţipetele copiilor umplu văzduhul.
Doi năzdrãvani, luându-se la întrecere, au luat-o pe lângă pârtie şi au ajuns cu
năsucurile în zăpadă. Fulgii de zăpadă cădeau peste ei mângâindu-i încetişor. Ajutaţi de câtiva
prieteni, cei doi se ridică şi pornesc din nou.
Ce frumos este la săniuş !
BĂNICĂ Robert, clasa a lV-a,
Şcoala cu clasele l-lV, Vurpăr
înv. Dorina BERINDEI

La săniuş
Afară a început să ningă. Fulgii mari şi strălucitori au acoperit pământul asemenea
unui covor alb şi pufos.
Pe dealul de la marginea satului este mare zarvă. Glasurile cristaline ale copiilor aflaţi
la săniuş se aud până departe în sat.
Nicuşor şi Otilia le cer voie părinţilor să meargă și ei cu sania.
Ajunşi pe coama dealului, cei doi se alătură grupurilor de copii care coboară pe pârtie.
Săniile zboară precum săgeţile peste grămezile de zăpadă, iar bucuria copiilor era
nespus de mare.
Nicuşor şi Otilia sunt aruncaţi în zăpadă atunci când sania lor a ieşit de pe pârtie.
Credeți că s-au supărat? Nici vorbă! S-au ridicat repede, şi-au scuturat hăinuţele şi
năsucurile de zăpadă şi au pornit din nou.
Copiii urcă şi coboară neîncetat.
Se lasă seara. Copiii se întorc la casele lor, bucuroşi că au petrecut o dupã-amiază
plăcută.
DAN Alexandru Mihai, clasa a lV-a,
Şcoala cu clasele l-lV Vurpăr
înv. Dorina BERINDEI
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Povestea brăduțului
Când s-a născut pruncul Iisus, îngerii au venit în jurul său, cântând imnuri
de bucurie. Atunci au aflat și păstorii din apropiere. De departe au ajuns și cei
trei magi veniți spre a se închina pruncului. Aceștia au fost călăuziți de magica
stea din Betleem. Ajunși aici au vrut să pună alături de darurile lor și o floare
sau măcar o crenguță verde spre a arăta tuturor că nu numai oamenii se bucură
de sosirea Mântuitorului, ci și natura. Dar fiind iarnă nu au găsit nimic.
Pe un deal însă era un brăduț.
Bucuroși l-au luat și
când au ajuns lângă
Maica Domnului și
pruncul
Iisus
au
așezat bradul alături
și au animat de
crengile sale verzi
darurile aduse. De
atunci bradul este

MĂRGINEAN
Petru,
cls. a V-a

numit și pomul de Crăciun. El
este simbolul bucuriei, al
speranței, al nemuririi,
cetina de brad aducând
bucurie și lumină.
În amintirea celor
întâmplate se păstrează
obiceiul ca sub brăduț,
de
Crăciun,
copiii
cuminți să găsească
darurile mult așteptate.

Bradul este copacul
veșnic verde, iubit și prețuit
dintotdeauna. El apare în
toate tradițiile românilor,
fiind prezent la nuntă și la
înmormântare, simbolizând
viața
veșnică,
tinerețea,
puterea, curajul, voința.
În legendele românilor
se spune că „Dumnezeu a
blagoslovit bradul să rămână
verde și frumos întotdeauna;
iar din rășina lui să fie făcută tămâia, un lucru sfânt.
NEGREA Denisa,
cls. a VII-a C
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SCRISOARE CĂTRE MOȘ CRĂCIUN
Îți mai amintești de mine?
Da, eu sunt fetița aceea care, cu ceva timp în urmă, îți scria scrisori și era cumnite în
preajma Crăciunului ca să îi aduci ce își dorea. Eu sunt aceea care te-am visat că mi-ai spus
„Noapte bună” și că ai stat lângă mine până am adormit...
Dar acum, acum am crescut. Știu să
îmbrățișeze și să ne dea din căldura Sa și
fac diferența între real și imaginar. Dar
pacea Sa divină indiferent de condițiile
dacă m-aș lua după asta, ar însemna să neg
materiale pe care le avem. Acel cineva este
existența ta. Și cum s-o fac?
Dumnezeu care ne iubește pe toți și ne
Ar fi nedrept față de copilul din
ajută.
mine care atâția ani te-a așteptat cu sufletul
Iar, tu Moșule nu ești altceva decât
la gură și căruia i-ai împlinit atâtea dorințe!
al patrulea mag care după cum spune
În al doilea rând față de tine, cum să spun
legenda, ai dat tot ce ai vrut să-i duci Fiului
că nu exiști când
lui
Dumneze
tu faci atâția
care S-a născut
copii fericiți în
în lume pentru a
lumea asta!
ne mântui. Ai
Moșule...
dat totul pentru
Moșule...
am
a face unor
crescut
și-mi
oameni
viața
pare rău...
mai ușoară. Și
Dar viața
pentru
că
merge
mai
Dumnezeu
a
departe,
voi
primit
aceste
crește și mai
daruri
prin
mare,
voi
faptele tale de
îmbătrâni și voi
milostenie, te-a
muri, dar tu, tu mereu vei fi veșnic și
ales să faci copiii fericiți, măcar o dată pe
iubitor față de toți copii. Așa să fii Moșule!
an, ca ei să știe că s-a născut Fiul lui
Să nu te schimbi niciodată! Să iubești toți
Dumnezeu.
copiii din lumea asta și să-i înveți ce m-ai
Moșule, Moșule... ți-am spus că am
învățat pe mine: că dincolo de toate
crescut. Acum te văd îmbrăcat în înger cu
bucuriile pe care ni le aduci în fiecare an,
o aureolă în jurul capului tău înzăpezit. Te
dincolo chiar de tine, Cineva ne va aștepta
văd căutând suflete care cer alinare. Și le
mereu cu brațele deschise să ne
ajuți cum poți tu mai bine...
Moșule... Moșule și acum îți văd chipul pe care an de an mi l-am construit în minte și
în suflet, părul și barba ta albe de curățenie, ochii tăi mici și veseli ca a unui copil, sprâncenele
stufoase și zâmbetul cald și iubitor.
Toate acestea, Moșule, n-o să le uit nici la bătrânețe, pentru că știu că Dumnezeu mi
te-a dăruit ca o mângâiere să-mi încălzească copilăria...
Cu dragoste și dor, a ta veșnică nepoată, Jeni
BOCA Eugenia,
cls. a VII-a C
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Din activitatea noastră...
În preajma sărbătorilor de Crăciun corul de copii al Școlii cu clasele I-VIII ,,Iuliu
Maniu", Vințu de Jos, condus de d-na prof. Negrea Iuliana au participat la Festivalul de
colinde organizat în orașul Sebeş. Alături de alte cinci coruri de copii, elevii școlii au colindat
în corul format din următorii elevi: Ispas Darius, cls. a V-a; Anastasia Bălăucă, Viorica Elena
Buda, Roxana Pâclisan şi Razvan Constantin Coromă, cls. a VI-a; Ioana Eugenia Danci şi
Roberta Holobuţ, cls. a VII-a B; Cornescu Mara Andreea, Denisa Negrea, Eugenia Boca,
Nicoleta Laura Precup, Jicărean Silvana şi Jicărean Loredana, cls. a VII-a C.
Elevii școlii noastre
au vestit Naşterea Domnului
nostru Iisus Hristos la:
- primăria din Vințu de Jos,
unde copiii i-au colindat pe
consilieri şi pe d-l primar
Danciu Alexandru;
- Arhiepiscopia Ortodoxă de
Alba Iulia, unde copiii l-au
colindat pe I.P.S. Arhiepiecop
Andrei;
- Radio Reîntregirea Alba
Iulia;
- Inspectoratul Școlar Alba;
- primăria oraşului Sebeş,
copiii l-au colindat pe d-l
primar Mugurel Sârbu;
- Hidroelectrica;
- Servo;
- Elis;
- Azilul de bătrâni din Vințu
de Jos, însoţiţi fiind de d-l
primar Danciu Alexandru;
- Biserica Ortodoxă Vințu de
Jos II;
- Biserica Ortodoxă Vințu de
jos I;
- Biserica Ortodoxă Sibişeni;
- Biserica Ortodoxă Vurpăr;
Peste tot unde copiii
au colindat au fost primiţi cu
mare bucurie.

A consemnat,
prof. de religie Iuliana NEGREA
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NAŞTEREA PRUNCULUI IISUS HRISTOS
Scenetă de Crăciun, scrisă de ed. Maria Mihaela Rotaru și pusă în scenă la Școala Mereteu

Personaje: povestitorul, Maria, Iosif, trei păstori, Isus, trei îngeri
Povestitorul:Aztăzi,cu ocazia sărbătorilor
de iarna v-am pregătit o serbare închinată
naşterii pruncului Iisus Hristos. V-am
pregătit o scenetă care ilustrează un
eveniment sacru, care a marcat întreaga
omenire NAŞTEREA MÂNTUITORULUI
Sceneta se deschide cu Maria şi Iosif.
Maria: Am umblat destul şi nu am găsit un
adăpost, va trebui să mergem la staulul
acela de oi.
Iosif: Maria,eu mă duc să aprind felinarul.
Maria: -Iosif, Iosif, s-a născut Mântuitorul
Lumii, s-a născut Fiul Domnului, Isus
Hritos .
Iosif:(îl ia în braţe ridicându-l spre cer şi
zice).
-Da! S-a născut salvarea noastră Isus
Hristos, acest copil o să sufere mult pentru
păcatele omenirii.
S-a născut Iisus Hristos, fiul Domnului şi
al tău, Maria.

Inger1 :(un înger coboară pe pământ şi
cânta)”Aztăzi s-a născut Hristos”-colind
Inger 2: Trei Crai de la răsărit
Spre stea au călătorit
Şi-au mers până la Ierusalim
Acolo cum au ajuns
Inger 3: Steaua-nori li s-a ascuns
Şi-au început a căta,
Prin oraş a întreba: unde s-a născut Isus

Magii dacă l-au găsit
Steaua iar a răsărit.
Cei trei păstori: “Trei păstori”-colind
-Bună seara!
Păstorul 1: Auzit-am auzit, că s-a născut
Domnul Sfânt, în ieslea boilor, în sălaşul
oilor.
Păstorul 2: În paiele grâului , în ogrinjii
fânului şi la apa lui Iordan, tot pe drum de
măghiran.
Păstorul 3 : Acolo s-a botezat/ De Ioan cel
prea curat/Frumos nume i-a aflat/Iisus
Hristos împărat.
Maria: -Da, s-a născut Iisus Mântuitorul
Lumii, în ieslea boilor, în sălaşul oilor,
încălzit de suflarea animalelor.
Trei păstori : Iisus o să îndure mereu, căt va
trăi pe pământ . Am adus pentru El aur,
smirnă şi tămâie.
“O ce veste minunată”-colind
Povestitorul: -Da, este adevărat! Acum
cateva decenii s-a născut Mântuitorul lumiiIISUS HRISTOS, iar în fiecare an de
Crăciun sărbătorim acest episod important
din viaţa omenirii.
Sceneta se închide cu colindul “Nici o
sărbătoare-n lume.”
Decor și costume
ed. Mihaela Maria ROTARU

13

2010

Orizonturi deschise spre Europa, Nr.12

IMPRESII DIN... AUSTRALIA
În perioada 9-22 decembrie,
corul Theotokos din Alba Iulia,
condus de părintele arhidiacon
Nicolae Călin Bulac, a plecat în cel
mai lung turneu din istoria sa, în
Australia. Este primul cor de copii
din România care ajunge pe
continentul australian. Din acest cor

fac parte și eu.
Australia are capitala la
Canbera,
este
monarhie
constituţională condusă de regina
Elisabeta a II-a, a Marii Britanii,
moneda este dolarul australian,
iar fusul orar 8-10 ore înaintea
României, depinde de zonă. Are sașe
state: New South Wales, Western
Australia,
Queensland,
South
Australia, Victoria și Tasmania și
mai multe teritorii din care cele mai
importante sunt: Northery Territory,
Australian Capital Territory.
După un drum lung și obositor
de 27 de ore de zbor (cu escală la

Istambul și Dubai), am ajuns la
Melbourne.
În Australia începea vara.
Oraşul Melbourne este capitala
statului Victoria. Aici
am avut
ocazia să vizitez câteva obiective
turistice printre care: Philip Island
unde am văzut pinguini specifici
continentului australian, Melbourne
Museum unde am văzut animale
împăiate, schelete de dinozauri,
locuinţe vechi şi multe alte lucruri
interesante; Rialto Observation
Deck de unde am privit orașul de
sus. Ceea ce am văzut a fost…
GREAT! Zgârie-nori, râul Yara,
clădiri minunate…e limpede…cu aşa

ceva nu te întâlneşti în fiecare zi;
La Aquarium am văzut
rechini, meduze, pisici de mare, etc.
Healesville
Sanctuary
(parc
naţional cu floră şi faună australiană)
am văzut Kangoroos;

14

2010

Orizonturi deschise spre Europa, Nr.12

Koala bear and tasmanian
devil (canguri, urși Koala, diavolul
tasmanian, care dormea), papagali,
pelicani, şerpi, iguane; Zoo cu floră
şi faună diversă.

În Melbourne am susţinut
două concerte de colinde, îmbrăcaţi
în port naţional, când afară erau 40
de grade. Aproape la toate concertele
au participat P.S. Episcop Mihail al
Australiei
şi
Noii
Zelande,
ambasadorul României în Australia,
Mihail Stuparu şi soţia sa, Cristina.
Cu aceste concerte am readus
românilor stabiliţi acolo, bucuria
Crăciunului şi vestea naşterii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos în
suflete. Unii dintre ei au trăit intens
bucuria aceasta, fiind emoţionaţi
până la lacrimi. Aici Crăciunul se
sărbătorește în pantaloni scurți și
tricouri.
Adelaide, următorul oraş în
care am susţinut patru concerte, este
capitala statului South Australia şi
are ieşire la ocean. Obiective
turistice vizitate: Insula de Granit,

peisajul a fost minunat; Zoo tot cu
floră şi faună specifică.
Cu regrete la zilele frumoase
petrecute în Australia, părăsim acest
continent. Ne aştepta un lung drum
de 35 de ore (cu escale la Singapore,
Dubai şi Istambul). Dubaiul noaptea:
nu ai cuvinte ... câtă frumuseţe şi...
câtă bogăţie.

În final am ajuns acasă în 22
decembrie.
A fost o ocazie unică, dar cine
ştie ... Bye, bye ...
A consemnat,
NEGREA Denisa
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Actualitatea creațiilor lui Mihai Eminescu
Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești este mai actual astăzi ca niciodată, prin
poezie, proză și chiar reperele istorice pe care le putem identifica în opera-i desăvârșită pe
care ne-a lăsat-o drept moștenire. Receptivitatea poeziei se dovedește a fi de bun augur, chiar
dacă geneza acesteia o reperăm, cu greu, în negura istoriei.
Citind și recitind poezia eminesciană descoperi noi izvoare de interpretare, sensuri
profunde și orizonturi nedeslușite, poate, până acum,
ancorate în existența tumultoasă a omului aflat în permanentă
comuniune cu natura. Armonia sufletească descrisă cu
migală, într-un limbaj artistic excepțional, care a revoluționat
creația literară din perioda romantismului, este cadența
sufletească a oricărui individ purtat de lucruri înălțătoare,
chiar dacă evoluând, simte în profunzimea lui chemarea
spațiului primitiv, a naturii feerice, a codrului etern, a
izvorului care „murmură ușor”, pastelată intens într-un
tablou în care spațiul teluric și spațiul cosmic se unesc,
vibrând în note sonore, în marea simfonie a Universului.
Creația eminesciană frapează prin complexitatea imaginarului poetic reușind și astăzi
să sensibilizeze, să trezească sentimente neexperimentate pentru sufletele pure de copil,
dezvelind inocența vârstei adolescentine. Codrul devine astfel confident al celui care îi cere
acest lucru, izvorul murmură dojenitor, teiul și salcâmul devin centrul universului (axis
mundi), istoria devine realitate, luna cu efectul ei hipnotic participă la dovezile mărunte de
iubire a celui îndrăgostit, universul se implică în viața cotidiană a omului, spațiul și timpul iau
proporții cosmice, iar mitul și legenda ridică meditația poetică asupra istoriei, la nivelul
contemplării unui principiu metafizic. Așa dar, eul recuperează starea de farmec și armonia cu
lumea care se produce în cadrul natural paradisiac.
Prezentarea cuplului de îndrăgostiți care reface cuplul originar adamic privit din
perspectiva armoniei cosmice, din care însă nu lipsește moarte, peisajul structurat pe niște
tipare arhetipale, eternizarea naturii și sacralizarea ei sugerând o spiritualizare și o proiecție
reală a empiricului în planul duratei eterne fascinează și astăzi citirorul și-l atrage spre lectura
poeziei eminesciene.
prof. Marius Cosmin PINTEA
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În memoria lui Mihai Eminescu

Eminescu, poet național,
Al tuturor românilor loial
Scria poezii frumoase
Și-avea versuri drăgăstoase.
Era un poet deștept
Și eu nu-i știu nici un defect
A fost trimis la școli străine
Și învăța foarte bine.
A scris multe poezii
Despre natură și iubiri
Dar repede, el a pierit
Și mult de oameni e iubit.
MIHOC Elena,
cls. a VIII-a B

Lui Eminescu
Ești peste tot
Și te cunoaștem toți.
Numeri și astăzi plopii fără soț.
Chemi cerbii la izvoare să se
adape,
Asculți în ochi murmurul de ape,
Aștepți ca ea s-apară la fereastră
și-i dăruiești tăcut o floare
albastră.
Măsori și astăzi calea
La steaua ce răsare
Te urmărește tainic
Aceeași întrebare:
Luceafărul a reușit să înțeleagă
lumea oare?
CREȚIU Dana Maria,
cls. a VIII-a

Un luceafăr
Un luceafăr printre stele
Ce stai să ne mai privești,
Să ne scrii încă o dată
Preafrumoasele povești.
Povești cu ”a fost odată”,
Despre ea, tânăra fată,
O fată de împărat,
Ce pe toți ne-a fermecat.

Un luceafăr fără glas,
Este tot ce ne-a rămas,
Ne-au rămas și basme multe.
Copiii stau să le-asculte
Și sonete, poezii
Ce le place la copii,
Cu natura, poezia,
Ne-a-ncântat copilăria.
NEGREA Denisa,
cls. a VII-a C
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Săptămâna Eminescu
În data de 15 ianuarie 2010, ziua marelui poet „nepereche” la Școala cu clasele I-VIII
„Iuliu Maniu”, Vințu de Jos, sub genericul „Săptămâna
Eminescu” a avut loc manifestarea în cinstea celui care a
fost un romantic desăvârșit, cel care a dus literatura română
pe culmile univerasalității, Mihai Eminescu.
Concursul aflat sub acest generic s-a organizat în
cadrul Centrului de Documentare și Informare și a cuprins
următoarele secțiuni: traducere de poezie din română în
engleză, comentare la prima vedere a unei poezii,
expunerea prin desen a ideii poetice identificată într-o
poezie și întrebări din biografia eminesciană. La
concurs au participat elevi din ciclul gimnazial, câte
trei elevi din fiecare clasă.
La acest eveniment au luat parte prof. Lucia
Herman, directorul școlii, profesorii de limba și
literatura română, alte cadre didactice.
Evenimentul a fost un real succes deoarece și-a atins scopul propus, trezind în
sufletului fiecărui participant ideea că Eminescu ar trebui să fie mai actual astăzi decât a fost
până acum.
prof.doc. Marius Pintea
Eminescu
Singurul dor ce-n lume ne-a rămas
E freamătul pădurii fără glas,
Și steau de la răsărit și luna
Să ne-amintim de tine totdeauna.
Și freamătul de codru, poezia
Ne-au bucurat intens copilăria
Și tot ce a rămas și azi în glastră,
O, floare albastră, floare albastră...
Și tu scrisori te-ai ostenit să scrii,
Și versuri multe, mii și mii
Și basmele cu zâne și cu feți frumoși
Trecut-au anii aceia zgomotoși.
În patul cald, sară de sară
Bunicii îmi citeau a suta oară
Lacul, Somnoroase păsărele
Cuvinte dragi copilăriei mele.

Încet, încet în minte-n vin,
Mai multe versuri alese cu Călin
Când mă gândeam că nu mai am nimic de zis
Îmi amintesc și de Sărmanul Dionis.
Când ai plecat în lunga veșnicie,
Tu toate le-ai lăsat pentru vecie
Ți-am cunoscut și visele dintâi,
Și-am fi dorit să-ți spunem: O râmâi!
Să nu lăsăm ca praful să se-așeze
Când cineva din cer o să vegheze,
Și peste aceste versuri nestemate,
Să ne trudim să le citim pe toate.
prof. Iuliana NEGREA

Atunci când peste tot și peste toate
Noi nu te-am așteptat Singurătate
S-așterne încet, încet Melancolia
Ne-a mai rămas în suflet poezia.
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Eminescu - un poet în universalitate
În aproape tot ce a scris marele nostru poet, fiecare lectură îţi dezvăluie noi farmece,
aşa încât ai mereu impresia că abia începi să-l descoperi, fiecare vers eminescian fiind
străbătut de spiritualitate. Nu este de ajuns doar să-l citesti pe Eminescu, ci trebuie şi să-i
pătrunzi în adâncul tăinuit al poeziei, acolo unde se găseşte adevărata comoară.
Aşa cum spunea Tudor Arghezi, „a

acestuia. Ea cuprinde simboluri inspirate

vorbi despre poet e ca şi cum ai striga într-

din iubire, moarte, ură, natură, folclor,

o peşteră adâncă: nu ştii dacă vei primi

cosmos. Tema romantică a lui Mihai

răspuns, sau dacă sunetul vocii tale nu-i va

Eminescu cuprinde o întreagă gamă de

deranja maiestuoasa tăcere”. Încadrat prea

simboluri printre care amintim: luna, apa,

uşor

romantici,

codrul, floarea, vegetaţia, marea, lacul, etc.

Eminescu a fost mai mult decât un

Din orice unghi ar fi privită,

romantic, a fost un Poet în adevăratul sens

cercetarea eminesciană nu a întâmpinat în

al cuvântului. Stau dovadă nu numai

nici o epocă perioade de regresiune, fiind

poeziile

vieţii

asemenea tuturor creaţiilor valoroase cu

(antumele) ci şi postumele şi sutele de

atât mai preţioasă cu cât timpul îşi pune

pagini

variante,

amprenta pe forma ei. Ceea ce este cu totul

prelucrări, versuri populare culese în

minunat este că cititorul conştientizează

timpul călătoriilor sale prin ţară. Eminescu

această legătură puternică a valorii cu orice

a fost un mare om de cultură, un european

timp în orice existenţă, tânărul iubitor de

prin deschiderea intelectuală pe care i-au

cultură simţind această atracţie imanentă.

în

categoria

publicate

de

poeţilor

în

manuscrise

timpul

cu

dat-o studiile la Viena si Berlin şi studiul

Dacă

vreodată

ne

este

pusă

personal, interesele sale în domenii atât de

întrebarea: Ce dar ni s-a făcut prin

variate ca filosofia, poezia, matematica,

Eminescu?

economia, istoria, astronomia şi mistica.

mândrie, că a apărut în lumea noastră un

Tematica

operei

lui

Mihai

Eminescu este complexă la fel ca destinul

Putem

să

răspundem

cu

om care a înţeles să fie om deplin, care n-a
acceptat să fie al doilea.

Prin iubire şi jertfă de sine faţă de idealurile, de aspiraţiile ori de aşteptările universale,
poetul s-a proiectat pe orbita şi pantheonul valorilor din toată lumea, devenind steaua polară la
care se raportează azi şi se va raporta cât va fi limba noastră, cultura şi creaţiile poporului
nostru.
prof. Mariana DUMITREAN
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Joc de cuvinte
Dezlegând jocul de cuvinte vei descoperi pe verticală, de la A la B o frază ce
reprezintă marea bucurie așteptată de toți copiii din întreaga lume. Evenimentul se petrece în
vacanța de iarnă.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
B
1. Hristos a ….........… din morţi.
2. Fetiţa care-i iubea pe săraci.
3. Gestul de a da săracilor.
4. Sfinţii sunt ….............… lui Dumnezeu.
5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe …..........… ta.
6. Nu se mănâncă de dulce în …...........….
7. Biblia sau …........................................….
8. Ziua Domnului.

9. Casa lui Dumnezeu.
10. Convorbirea omului cu Dumnezeu.
11. De sfântul ..…… copiii primesc daruri.
12. Mama lui Iisus, Fecioara ……..............
13. Cea mai importantă slujbă care se
săvârşeşte în Biserică.
14. Iisus Hristos este Fiul lui …..............….

prof. de religie Iuliana NEGREA

Aflati rezolvarea în numărul următor al
revistei.
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GHICITORI
Iarna-n frig, vara le soare,
Neschimbat e la culoare.
(...........................)
Când nu e zăpadă
Doarme în ogradă,
Dar când ninge-afară
Cu copiii zboară.
(...........................)
Mic, ușor purtat de vânt,
Cade, cade la pământ,
ține cald ca un veșmânt.
(...........................)
Stă pe loc și nici nu-i pasă,
Și-i atâta de răcit,
Dar nu vrea să vină-n casă...
Că nu-i place...l-ați ghicit?
(...........................)
E un moș,
Cu nasul roș.
Iarna lasă jucării
La cei mai cuminți copii.

(...........................)
Culese de MANOILĂ Andreea,
cls. a III-a

Albă precum creta
Moale ca lâna,
Ușoară ca pana,
Piere ca spuma.
(...........................)
Parc-ar fi niște petale,
Ori steluțe ce dansează,
Norii le presară iarna
și pe gene ti le-așază.
(...........................)
Cine vine cu steluțe
Albe-n frunte...
Dinspre munte?
(...........................)
Iarna ei vestesc
Pe Pruncul ceresc.
(...........................)

Rezolvarea jocurilor din nr.11 al revistei
„Orizonturi deschise spre Europa”
 Jocul de la pag. 9 – A sosit......
Răspuns: TOAMNA
 Ghicitori de la pag. 9
Răspunsuri: VARZA,
MORCOVUL, USTUROIUL

Culese de ISPAS Andreea,
cls. a III-a

Aflati rezolvarea în numărul
următor al revistei.
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