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Un gând frumos,
pentru elevii claselor  I – IV,

coala Cre tin „Filadelfia”

Dragi copii,
 felicit pentru premiul ob inut

de revista colii „Gânduri de copil”, –Înv mânt
primar, la faza na ional  a concursului „Reviste colare”.

Locul III, reprezint  o încununare a talentului,
  d ruirii i a pasiunii cu care lucra i al turi de inimo ii

vo tri dasc li.
Aceste succese fac cinste colii i ora ului Suceava.

Se tie foarte bine c  mul i scriitori au debutat la o
  vârst   timpurie în pagini de revist  scolar .

 doresc succes tuturor!

Inspector de specialitate ISJ Suceava
Ioan Puiu
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coala Cre tin Filadelfia  un loc special pentru suflet.
coala aceasta e una special , deoarece îmbin  armonios

competen a cu frumuse ea caracterului.
Cultivând cu grij  cele dou  virtu i, ve i da colii o not  de

excelen .
 felicit pentru premiul ob inut.

Fi i curajo i!
    Inspector, Narcisa tef nescu

Cu toat  dragostea felicit elevii i dasc lii, care, cu modestie, talent i
pasiune lucreaz  în aceast coal , pentru a forma oameni demni i
caractere nobile.
  Manager, B deli  Ioan

Nota 10 pentru elevii ce însufle esc concursurile de matematic , ob inând
rezultate ce ne onoreaz coala i, purtând numele bun în peisajul
înv mântului Sucevean.

Director,  Magda Nichifor

Admira ia mea, în calitate de director, se îndreapt  spre
harul creator al micilor colari, dar i spre modelatorii de suflet ai

colii, înv torii competen i i deschi i spre crea ia artistic .
  Director adjunct, Mariana Lionte

V  invit m cu respect i dragoste,
 citi i cu aten ie gândurile a ternute pe paginile

revistei; articole, versuri, eseuri, rebusuri, glume.
Ele ne îndeamn  la cugetare i reveren

Înva tor Lidia Ioachimciuc
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La 7-8 ani totul pare atât de simplu.

Întrebarea
Ce vrei s  te faci când vei fi mare? ,

face parte din miracolul de a fi copil.
Ei tiu doar, c  Dumnezeu este cu ei.

Frumoas  zi...

Drum bun, pe culoarul colii!

 Aflarea în elepciunii cere cugetare i osteneal
(În elepciunea lui Solomon)

Clopo eii toamnei
Sun  clopo eii toamnei,
coala-i un buchet de flori!
Cerul scrie cu cerneal ,
iruri albe de cocori.

lin duce ghiozdanul
Cu emo ii i sfial .
Are îns  o ntrebare:
Oare cum va fi la coal ?

Nu te teme!Parc -i spune
Vr biu a de pe ram.
Ai s  iei doar note bune,
C-am s i ciripesc la geam!

       Propus  de înv. Rodica Adrian
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Controversat ,
purtat  cu mândrie
sau hulit , uniforma
colar

supravie uie te înc .
 Uniforma nu

face o „uniformizare” a elevilor, ci permite o apreciere mai corect  a calit ilor morale i
intelectuale ale fiec ruia, atât de c tre profesori, cât i între elevii unei clase. Ea confer
prestigiu i devine element de diferen iere, nu unul de nivelare. Renun area la uniform  a

deschis larg por ile imagina iei elevilor, în încercarea de
a nu fi mai prejos unii fa  de al ii.

Peste ani, elevii î i vor aminti cu pl cere i
mul umire sufleteasc , c  uniforma f cea parte

din lumea lor, lume controversat  acum, dar
apreciat  în viitor.

Înv tor Lidia Ioachimciuc
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coala face parte din
via a mea.

Îmi place foarte mult.

O coal  bun  nu e cea
care formeaz  vârfuri,

ci una care ne preg te te
pentru via .

Abia am a teptat
începutul anului colar.

Mi-a fost tare dor de coal !

Îmi place coala,
îmi place s  înv ,
 descop r, s  cunosc.

coala e locul unde înv
multe lucruri interesante.

       Este ca o enciclopedie a vie ii.

      Îmi propun s  înv  mai bine,
              s  ascult de p rin i i de Dumnezeu.

         coala este voia lui Dumnezeu.

        S  fii silitor, eu cred
                c  e un dar de la Dumnezeu,
                 de aceea nu trebuie irosit.

Sunt fericit  când v d toamna
atâtea culori calde; tiu c

privindu-le i admirându-le
       voi sim i c ldura lui Dumnezeu

în inima mea.

Toate lucrurile pe care
le înv  la coal  sunt

interesante, chiar dac   mie îmi
plac unele mai pu in iar

altele mai mult.

coala nu trebuie f cut
             din obliga ie, ci din pl cere.

 P rin ii i profesorii ne doresc
   numai bine, de aceea trebuie

     s  îi ascult m i s  iubim coala.

            coala e lumea noastr ,
       o lume fascinant i interesant .

La coal  am înv at s  fiu
bun, s  iubesc oamenii i s  fiu
 mai în elept.

          Chiar dac  îmi place mai mult
            educa ia fizic , totu i coala

e pl cerea mea.

La coal  am mul i prieteni,
          care m  ajut  s  fiu fericit.
          De fapt i eu sunt prietenos.

Fiecare din noi suntem
„mici p rticele” ale
literelor „SCOAL ”.

La coal  am înv at
         adev rul i cinstea.

coala e i casa mea.
            O iubesc, o respect i
            îmi place s  înv .

Am înv at s  desenez
    frumos i s  cânt cântece

           pline de entuziasm
           i iubire.
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Cum
îl ajut m pe

copil la lec ii?

Uneori p rin ii preiau responsabilitatea copilului de
a face temele transformând-o în propria activitate.

Copilul are nevoie s  fie ajutat s  înve e s i fac
singur temele, s  se organizeze, s  capete în timp deprinderea
de a duce la bun sfâr it obliga iile colare.

Asumarea responsabilit ii de a fi elev începe în
primele zile de coal , când copilul î i ia
 în  primire manualele.

Toate ac iunile legate de învelirea c ilor, etichetarea
lor, etc. este important s  le realiza i numai împreun  cu copilul
i, dac  se poate, s  fac  singur cât mai mult. Dac  o s -i

prepara i tot, manualele, locul lor
în birou i ghiozdanul, curând o s
începe i s  da i telefoane la colegi

ca s  afla i ce teme are pentru c  el nu o s tie.
Încerca i s  ave i r bdare cu micu ul vostru, mai ales, în

primul an de coal . El intr , dintr-o dat , într-o lume în care
trebuie s  fac  primele semne grafice, pân  la statul pe scaun
aproape o or . Astfel c  nu v  apuca i s  rupe i foile caietului i s ipa i sau s -l jigni i c
literele nu sunt scrise perfect. Încerca i s  fi i mai toleran i, s  aprecia i aspectele pozitive i
apoi s -l ajuta i s  fac  o treab  mai bun , evitând s  scrie i în locul lui.

Nu uita i c  mai are nevoie s  se i joace, s  se relaxeze, s  aib  activit i de
socializare i activit i fizice, sau altele care s -i aduc  pu in confort.

Înv.Mariana Lionte
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           Drag  doamn  înv toare,
 mul umesc nespus de mult pentru ace ti ani petrecu i cu dumneavoastr  la

coal . Ne-a i înv at lucruri frumoase i  mereu ne-am sim it încuraja i.
Dar timpul s-a scurs i iat -ne mari, în clasa a IIIª.  Îmi pare  r u pentru

obr zniciile pe care le-am f cut. Am încercat s  fiu cuminte, dar nu am putut.
Dup  ace ti minuna i ani, mi-a i p rut c  sunte i un înger , pe care

Dumnezeu l-a trimis s  ne înve e multe lucruri frumoase. Datorit  dumneavoastr
am ajuns s -L cunosc pe Dumnezeu foarte bine i m-a i ajutat s  fiu un copil al
Lui.

Cu drag EMI N stase, clasa III-a A, înv tor Lidia Ioachimciuc

Matematica e ca urcu ul pe munte.
  (Solomon Marcus)
“Concursul Arhimede”
Colegiul Na ional “Stefan cel Mare”
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Arc peste timp - Înv toarea mea

Sunt un privitor t cut în lumina timpului dus.
Îmi amintesc i acum de frumo ii ani ai copil riei, când p eam cu emo ie, spre coala

din satul natal.
 Satul forfotea de prezen a copiilor, ca o livad  cu p ri. Ne aducem aminte
to i,  de prima zi de coal , oricât de îndep rtat  ar fi ea. Acea zi era plin  de emo ii, de
fr mânt ri i de curiozitate.

Era o zi care mirosea a flori i vopsele, pentru c  în coala se f cea curat.
Abecedarele erau pline de imagini frumos colorate, a c ror cheie trebuia g sit .
 Doamna înv toare ne-a întâmpinat cu
dragoste. Ce bine îi prinde copilului s  fie
întâmpinat din prima zi de coal  de un zâmbet
adev rat, de o energie în care nu se amestec
nervozitate, de o exigen  ce nu cuprinde asprime!
Atunci copilul e deschis, chiar dac  firea lui e
ascuns , dac  e speriat se lini te te, dac  e timid se
învioreaz .

Înv toarea care iube te cu adev rat
copiii, cea care tie s  îndrume, f  violen i
ner bdare evident , aceea va fi ascultat , imitat ,
i iubit  pân  la moarte. Aceste calit i le avea

înv toarea mea. Iubirea ei era una special .
Pu ini elevi se mai gândesc la înv toarea lor, pentru a o felicita, pentru a-i d rui o

floare i a-i oferi o bucurie în ultimii ani de via .
 Eu m  bucur deplin de harul de a fi vizitat  de fo tii elevi, de a primi flori i cuvinte de
pre uire.

Înv m prea târziu, c  în via  nimic nu se poate amâna la nesfâr it.
Înv toarea mea nu mai este. Era frumoas , avea ochii negri i o chema Nely Franciuc.

Înv tor Lidia Ioachimciuc
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Eseul toamnei
Frunzele fo nesc sub povara

amintirilor. Frumuse ea naturii se na te odat
cu toamna, cu fiecare frunz  ce cade,
acoperind peisajul melancolic. Tandra
mângâiere a razelor de soare, sunetul trist al
frunzelor moarte, privirea-mi furat  de
frumuse ea inedit  a naturii, ne îndeamn  la
meditare.
 A mai trecut înc  un an. Toamna a venit iar, acest anotimp al amintirilor, al
nostalgiilor, ce acoper  frumosul meu ora . Amintirile se perind  ca într-un joc

nebunatic al frunzelor maronii.
 Toamna, ca o metropol  a iubirii i
frumuse ii, ne zâmbe te tuturor.

A sosit toamna.
Frunzele s-au colorat în argintiu, galben,
ro u i portocaliu.

A început noul an colar.
Copiii s-au reîntâlnit dup  o vacan  lung .

 P durea este  împodobit  cu frunze
ar mii i ruginii.Toamna cu paleta ei
coloristic , a împodobit natura cu aur i
topaz.

Magdici Monica, eleva clasa a III-a A
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O  frunz  s-a desprins din pom
i mâna mea, mân  de om

S-a-ntins îndat , uite-a a,
i frunza a c zut în ea.
Am stat privind la ea uimit

i-atâtea gânduri mi-au venit .....

Era o frunz  dus -n vânt
Spre-a fi-ngropat  în p mânt.

Dar a c zut în mâna mea...
i-am zis : "Eu nu te voi l sa

Ci te voi duce chiar acum
În casa mea, i în album
Te voi p stra cu îngrijire,
Podoab  sfânt i-amintire."

Cu frunza-n mân  am venit,
când a a, i în sfâr it,

O frunz  în album aveam.
Cu drag adesea o priveam

i o p strez cu îngrijire
În casa mea, spre amintire...

Acum privirea mi-o ridic
Spre tronul harului i zic:

rinte, dac  voi c dea
Luat de vânt în vremea grea,

i când cu sufletul înfrânt
Voi fi aproape de p mânt,
Întinde- i atunci mâna Ta

i las -m  s  cad în ea.

M  spal  de noroi i fum
 pune-m -n al T u album.

streaz -m -n a Ta iubire
În casa Ta spre mântuire,
Ca împreun  cu cei vii

 înverzesc în ve nicii.
  propus  de Lidia Ioachimciuc
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O lec ie de tiin e în natur
E 14 octombrie. O zi de toamn , de o

superb  frumuse e.  Coloritul pastelat al
durii e o adev rat  feerie. Peisajul e atât

de încânt tor, încât acea splendoare ofer  o
adev rat  s rb toare ochiului, ca o
încununare a gloriei perfecte.

Clasa a III-ª A  î i
desf oar   lec ia de tiin e, în
natur .E o lec ie practic , intitulat  :

De ce î i scutur  copacii frunzele?
Elevii sunt foarte curio i i ascult  cu aten ie explica ia.

Pe m sur  ce se apopie iarna, ziua
scade, iar copacul nu î i mai poate procesa
hrana, deoarece nu are lumin  suficient . De
vreme ce nu mai are nevoie de frunze pentru a
se hrani, iar frunzele nu pot supravie ui
temperaturilor sc zute, copacii se scutur .

sând frunzele s  cad , copacii conserv i
apa.
 La baza fiec rei frunze se formeaz  un strat
de sciziune, care separ  frunza de copac.
Frunza se rupe, l sând o mic  cicatrice, pe
ramura pe care se afla.

 Astfel copacul î i conserv  hrana i rezervele de ap  pentru a supravie ui în
timpul iernii.

O frunz  de aur purtat  de vânt
De ce pomi orul n-o ine?

De ce e desprins i-i f  avânt?
i cade al turi de mine?

Pretutindeni toamna este suveran .

Înv tor Lidia Ioachimciuc
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Portretul toamnei

Copacii to i a scuturat
Covor de frunze a format

    În p r i-a prins fructele toate,
Cea mai bogat  din surate.

Penelul frunzele-a pictat
i-s gata pentru admirat.

În rochia galben ruginie,
Cutreier  deal i câmpie.

Dar, când norul cel de sus,
Pururea c tore te,
Toamna pleac  spre apus,
Fiindc  iarna se ive te.

Elevii clasei -I  - i  a - III.a
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Lumin i culoare

E ora de educa ie plastic .
Elevii clasei a IIIa A, împreun  cu
domnul profesor, Jauc  Daniel,
vor s  aduc  feeria toamnei în
clas , folosind culorile calde,

pictate în forme i nuan e cât mai variate, pe foaia de desen.
 Încântarea copiilor e nem surat . Ochii le sclipesc de curiozitate i

pl cere.

Desenele sunt reu ite. Fiecare î i prive te cu satisfac ie pictura.
Pictura sentimentelor e fascinant ...

Desenele sunt pline de culorile calde ale toamnei.

Vorbesc culorile

Vorbesc culorile, le-aud i- apoi privesc
Dar ce s  v d? Un joc în toat  armonia lor
Care s-apar  mai întâi,
pe scena ce-o prive te-ntreaga lume?
Eu verde VIA  - nsemn.
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miziu m  cheam i n-am seam n.
Eu, soarele m-a-ng lbenit i-s mândr  de a mea
culoare.

i totu i... care-i cea dintâi ce vrea s  ias  la iveal ?

Haide i...ne intercal m, rosti cea verde, c -i mai
bine. Astfel, vom sta unde va vrea El: în frunze, pe
câmpii, pe dealuri, în ape oglindi-vom ce-i în jur i
nimeni nu va sta-n a noastr  cale.

Acum c  ne-am organizat unde s  st m i-n care parte,
Recuno tin  s  avem fa  de divinitate.
Ne-a dat o mare importan , fiind v zute de-orice ochi.

Prive ti spre cer i vezi albastru.
Prive i în jos i negru vezi p mântul,
acolo temeliile se pun.

i focu-nal  a lui ro u i apune.
Se stinge-n cenu iu – e fumul ce î i ia zborul spre albul
orizontului pustiu.

Dar... nu m-ai amintit pe mine!
Îngân  un portocaliu...
Aha! M  vezi doar dup  ploaie.
În curcubeu stau...de asta m-ai v zut a a târziu.
Mai am surori... tii cum le cheam .

Îs multe... tiu, dar nu pot
 le denumesc, privind cum joac -n hor .

Le v d prin lanuri, prin livezi, pe mun i.
i crede-m , e greu s  le descriu pe toate.

O, tii ce nu i-am spus?
 toate st m dup  porunc .

E glasul unui me ter ce st  sus,
Ce ne trimite peste tot,

 ocup m, s  st m, s-avem un loc, într-o frumoas  zi de toamn .
Compus  de Viorica Onofrei
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Clasa a III ª- A, împreun  cu înv toarea lor, vor s  asculte balada, dar nu
oriunde, ci mai exact la Casa memorial  a  lui Ciprian Porumbescu.

dure, p dure!
Am intrat în p durea Ili tilor, acolo unde fiecare arbor îl
cunoa te, fiecare creang  îi tie povestea i toate-i urzesc din
armonia lor, doina inimii.
 Toamn ! Cum l-ai alungat tu, ca pe o rândunea, ca pe
un cocor gonit de toamn ,  l-ai smuls din cuibul atât de cald al
copil riei! Ajun i la Muzeu, am intrat în  curte. U a era
deschis , dar  violonistul nu mai era acas .
    Plecase demult i nu s-a mai reîntors. Doar Balada îngân

tânguitor pierderea suferit . Aproape de casa memorial , ghidul
ne-a  ar tat, în curtea bisericii, noua locuin . Sub  o lespede rece,
doarme t cut, de aproape 200 de ani, când tinere ea i-a b tut în
poarta vie ii. Probabil s-a sup rat tare c , Berta, iubirea lui
ve nic , i-a fost înstr inat  de p rin i, pentru totdeauna.

La Stupca, frunzele ar mii î i tânguie pierderea,
pe corzile viorii, îngânând Balada: f râme din fiin a
lui zdruncinat , bucuria, durerea, triumful izbândei,

strai de s rb toare, glasul profund al t ngilor, via a grea a momentelor, Berta
cu tot ce a avut ea mai frumos, etc
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 O zi de toamn ,
cu un soare înc
binef tor, o lini te
dulce, un cer senin. Un
ecou adormit de
veacuri, în umbra
codrilor, s-a trezit la

via . Copacii
tomnatici, cu frunzele
de aur i purpur , ne
aduc în minte ecoul pierdut al pa ilor lui Ciprian,

torind în grab  spre casa Bertei, care
str luce te în soarele fierbinte al verii, ca un vechi
castel înconjurat
de arbori i flori.
Stupca asta, are

ea o vraj  a ei, care î i leag  sufletul;
tânguiri de fluiere, car le care se întorc din
lunc , l utele, scripcarii, codrul cu izvoare
i flori, copil ria i scurta tinere e a

violonistului.
Nu uita i:

 ne reculegem ascultând tânguitul viorii,
i s  v  umple i de lumin i bucurie sufletul.

În acest an
     se împlinesc 155 de ani

de la na terea
compozitorului
Ciprian Porumbescu

                        i 125 de ani de la moartea lui.

Înv tor Lidia Ioachimciuc
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La sfar itul unei zile, fiecare dintre noi avem ceva pentru care s -i mul umim lui
Dumnezeu. Cu atât mai mult, la final de an, în anotimpul roadelor putem aduce
ofrandele noastre Creatorului în semn
de mul umire.

S rb toarea Mul umirii ne-a dat
ocazia s  facem acest m rinimos gest.
Ziua de 14 noiembrie 2008 a început ca
oricare alta, dar finalul ei ne-a g sit mai
aproape de Dumnezeu, mai plini de
bucurie. Prin aceast  serbare am dorit s
ne bucur m de roadele toamnei i s
mul umim pentru ele, fiecare în felul lui. De aceea, pe lâng  armoniile cânt rilor i
versurile mi toare ale poeziilor, am avut parte de jocuri, scenete i momente

hazlii.
Ar fi neadev rat s  spunem c

totul s-a terminat aici. Dup  serbarea
propriu-zis  au urmat momentele dulci
în cantina colii noastre.
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S-au vândut specialit i culinare  f cute chiar de
elevi din fructele toamnei. adar ne-am alintat
gustul cu pr jituri de mere i nuci, cl tite
aburinde cu mere i caramel, compot de
struguri, vi ine, mere i alte delicatese. Peste
toate plutea aroma îmbietoare de scor oar .

S  nu uit m nici de produsele de
artizanat lucrate cu m iestrie de elevi i
profesori gata s  jertfeasc  din timpul lor pentru

binele colii.
Personal, consider c  ”S rb torii

Mul umirii” n-ar trebui s -i aloc m doar
o zi din an, ci în fiecare clip  s
mul umim pentru ce suntem, avem i
putem oferi.

                            Turturean Timeea
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Clasa a III-a, - mul ume te!

Pentru buna ocrotire
Îi aducem mul umire.
Pentru verile cu soare

i parfum de
rb toare,

Pentru toamna minunat
esut -n aur i topaz

Pentru rodirea cea bogat
Ne curg, azi, lacrimi pe obraz.

Pentru ploaia ce la timp
Câmpul a înviorat
Pentru orice anotimp
Domnul fie l udat!

ci tot El ne-a înv at
Zicând: Nu v -ngrijora i,
Ce ve i bea, ce ve i mânca

i cu ce ve i fi-mbr ca i.

 ne-ncredem deci în El
i s -L binecuvânt m!
i în orice-mprejurare

Numele Lui s -n m.
Amin

Înv. Lidia Ioachimciuc
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Ce înseamn  s  fii...POMPIER PROFESIONIST?
Suntem elevi în clasa a IV-a la coala Cre tin Filadelfia  clasele I-XII, Suceava. Parc

ieri eram la gr dini ... Acum suntem
mari i  ne d m seama c  timpul trece
iute i în curând noi vom purta pe
umeri responsabilit i ale societ ii.

a c  ne-am gândit s  facem
cuno tin  cu cei pentru care
via a altora este o prioritate:
POMPIERII.  De mici ne-au
captivat sirenele, ma inile mari,
ro ii, uniformele. Incon tient, tiam
de atunci c  via a lor nu e la fel cu a noastr ...ne doream s  fim asemeni lor...

Dar, ce înseamn  s  fii pompier?
Îndruma i de domnul plutonier

adjutant ef Cacicovschi tefan, am
îndr znit s  trimitem o adres
Inspectoratului Situa iilor de Urgen
Bucovina, Suceava, prin care solicitam s
fim primi i în vizit . R spunsul a fost
favorabil i, de i vremea nu era tocmai

pl cut , am pornit curio i spre unitate. Am invitat al turi de noi i elevii claselor I A i B i
grupa mare preg titoare. Am fost foarte
bine primi i.Am asistat la stingerea unui
incendiu special provocat în curtea
unit ii.Am v zut ma ina salv rii,  a
descarcer rii i cea de stingere a
incendiilor i am primit informa ii legate
de utilizarea acestora. Am adresat o
mul ime de întreb ri la care cadrele
unit ii ne-au r spuns cu o deosebit  r bdare. (pentru care le mul umim din nou) Am

cut fotografii i, nu pu ini, ne-am visat pompieri.
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Dar, din nou,ce înseamn  s  fii pompier?

Prin amabilitatea domnului c pitan Dan
Baltaru, ofi er informare i rela ii publice, am primit r spunsuri la întreb rile ce le
aveam. Înc  o dat  MUL UMIM celor care au f cut posibil , pl cut i util
vizita noastr  la Inspectoratului Situa iilor de Urgen  Bucovina, Suceava i, în
continuare, v  l m s  afla i i dumneavoastr , cititorii revistei Gânduri de
copil , ceea ce pentru noi nu mai este o tain ...

Ce studii se fac pentru a deveni pompier?
Persoana care dore te s  devin  pompier profesionist trebuie s  aib  absolvite

12 clase cu diplom  de bacalaureat. Se
poate înscrie la:

Facultatea de Pompieri, din Bucure ti,
pentru a deveni ofi er;

coala de Subofi eri i Protec ie Civil  „Pavel
nescu” Bolde ti, din jude ul Prahova, pentru a

deveni maistru militar sau subofi er.
Care sunt antrenamentele specifice pompierilor?

Pompierii profesionio ti execut
antrenament în fiecare tur  de serviciu pentru a fi preg ti i
în orice clip  s  intervin  în situa ii de urgen . Acestea
constau în:
-preg tirea fizic  general ,
-preg tirea fizic  de specialitate care const  în
preg tirea la segmentele ce compun concursurile
profesionale (trecere peste c su a machet ,
escaladarea gardului de 2 metri, trecerea peste
bârna de echilibru, urcarea în turnul de instruc ie cu
scara de fereastr , stingerea unui incendiu la tav  cu sting tor i desf urarea de lupt ),
-preg tirea la tehnica de lupt  const  în: cunoa terea accesoriilor, diferite tipuri de
dispozitive de stingere a incendiilor, moduri de ac iune la descarcer ri, moduri de
ac iune la inunda ii, moduri de ac iune la incendii diferite(depozite de furaje, case de
locuit, apartamente, diferite întreprinderi din municipiul Suceava, din subsoluri, la etajele
cl dirilor, incendii la instala ii electrice, la calamit i naturale i catastrofe, la accidente
rutiere, etc).
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Ce program au pompierii?

Pompierii profesioni ti au diferite programe cum ar fi:
- program de antrenament,
- program de studiu,
- program de între inere a tehnicii de

lupt  (accesorii din dotare i autospeciale).

Ce înseamn  o zi obi nuit  din via a de
pompier?

O zi obi nuit  din via a pompierilor profesioni ti se desf oar  astfel:
La  intrarea în tura de serviciu iau în primire tehnica de lupt  pe care sunt numi i în acea

zi, o verific i o preg tesc pentru eventualele
interven ii. Apoi începe programul de preg tire la
diverse teme planificate în acea zi, care au fost
enumerate mai sus.

Dup  amiaza execut  program de studiu.
Diminea a predau tehnica de lupt  la noul schimb.
De câte ori pe zi sunt solicita i pompierii?
În func ie de specificul tehnicii de lupt  num rul
interven iilor este
diferit.

Astfel:
- echipajul Serviciul Mobil de Urgen , Reanimare i
Descarcerare (SMURD) are de la una la

5-6 interven ii pe zi,
-  la incendii cîte 3-4 pe s pt mân ,
 - alte interven ii în func ie de anotimp (inunda ii).
Cum se desf oar  o ac iune de urgen ?

În momentul când unitatea este alarmat  to i pompierii se urc  în
autospecialele de interven ie i pleac  la locul anun at. Acolo se face recunoa terea
pentru a ti dac  sunt persoane surprinse de eveniment i dac  s-au oprit utilit ile
(alimentarea cu curent electric, substan e combustibile sau alte utilit i, pentru a nu
periclita via a pompierilor i a persoanelor surprinse). Se trece la salvarea persoanelor
odat  cu stingerea incendiului sau evacuarea apei. Dup  ce s-a încheiat ac iunea de
interven ie se execut  înl turarea efectelor negative ale evenimentului (scoaterea
materialelor arse din locuin , evacuarea mâlului r mas dup  inunda ii, decolmatarea
fântânilor, etc). La întoarcerea în unitate se repune în interven ie tehnica de lupt  pentru
a se putea interveni la eventualele interven ii ce pot ap rea.

Ofi er informare i rela ii publice
pitan Baltaru Dan

Pentru dumneavoastr ,
Narcisa Maciuc, inst. clasa a IV-a
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Nil , micul pompier
Inimosul nostru Nil
Este mare pompier.
Cum vede i i voi acum,
Nil  poart , mândru foarte

i insign , ca la carte!

Îns  nu e vorb , las  c
Nil  are chiar i casc .
Ba i-un brâu cu carabine,
Tocmai cum s -i ad  bine.

Grijuliu i mândru foarte,
Harnic, bun i s ritor,
Are el un sim  aparte
Ca de pompier major.

Îl tiu bine strada, blocul,
âncii de pe apte sc ri,

Fiindc  nu le admite jocul
Cu chibrit i lumân ri.

Dar asear , pe teras ,
Ni te ânci de clasa-ntâi,

apte ani de-acas
i cam f  c tâi,

Pe ascuns, ca s  nu i vad
Oameni mari sau al i copii,

Au dat foc la o gr mad
De cartoane i hârtii.

Dar noroc c  pompierul,
Cum îl ti i de iscusit,
i f cea pe-acolo rondul

Chiar la timpul potrivit.

Altfel, cine tie oare
Ce se mai putea ntâmpla?

 vede i i voi ce face
Vântul, când se-nfurie.

                    Propus  de inst. Mariana Lionte
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Banul
 ( un bun slujitor, dar un r u st pân)

...pentru c  zici: m-am îmbog it i nu duc lips  de nimic...
(Apocalipsa3:17)

Din cele mai vechi timpuri, banul a fost cel care
a manipulat lumea, fie pentru prosperitate, fie pentru
ruinare.
 Articolul 33 din statut, face o frumoas  afirma ie:

liberi de dragostea de bani

Ast zi, banii i oamenii cu bani, ocup  primul loc pe
scara valorilor, i dup  aceast  filozofie a vie ii, se stabilesc i
se dezvolt  rela iile. Scopurile urm rite sunt doar pentru

mânt.
Pentru Cer, - ve nicia,

-mântuirea sufletului,
-lipsurile,

-strâmtor rile,
-suferin ele vie ii,

conteaz i cânt resc greu.

Vorbele lefuite de suferin  sunt cele mai în elepte.
 Dumnezeu iube te simplitatea, smerenia i nu luxul i arogan a, ce

alimenteaz  mândria, care st  înaintea c derii.(articol realizat de Cheia George )
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Am primit recent o fotografie a unui
grup de efi de guverne. Printre b rba ii
îmbr ca i în haine sobre se aflau i câteva
femei, una din ele cu fust  tare scurt

Privind-o m-am sim it contrariat ,
dezam git . De ce? inuta ei nu era
reprezentativ : în raport cu postura ei de
om politic, minijupa ei (potrivit  unei

feti cane banale de pe plaj  sau din jungl ) pentru ea era deadreptul frivol !
În societate, inuta arborat  de un om are o semnifica ie: e o carte de

vizit ! F  s  vreau, privirea îmi era captat  de genunchii i pulpele ei: nu
puteam s  v d în ea demnitarul  din pricina genunchilor dezgoli

La fel, i înc  într-un sens plenar, a fi cre tin este o demnitate!
Nu numai inima cre tinului este deosebit , dar chiar i inuta exterioar , între
oameni, trebuie s  corespund  demnit ii, s  fie reprezentativ  pentru
demnitatea de cre tin. V-a i putea imagina o regin  sau un rege al Angliei stând
pe tron între sfetnici i reporteri i dând interviuri, cu picioarele descul e i în
costum de baie?!  La fel, nu poate fi recunoscut drept cre tin un b rbat cu
piept tura bizar , cu inuta excentric , sau o femeie lipsit  de modestie i
decen , împopo onat  ca Lumea, cu zorzoane metalice, farduri ostentative i
ve minte cu sexapil

Numele bun ine i de îmbr minte
bunica Naomi
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Copii cu nevoi speciale
La ora nou  diminea a, domnul profesor ne-a

chemat în fa a colii. Ajun i acolo, au venit trei ma ini,
care ne-au luat pe to i. Am mers în Obcini, spre Moara,
cam dou  sute de metri, apoi am luat-o la dreapta. Am
aruncat o privire din ma in i am v zut doua case mai
mari. Erau frumos decorate...Nu tiam cine
locuia acolo.
 Am intrat cu ceilal i colegi i ne-am împ it în
grupe. Nu tiam de ce, dar ...scopul nostru era sa-i ajut m pe copiii cu handicap, care locuiau
acolo. Eu m-am jucat cu Luca, un b ie el de tept i activ. Ne-am jucat cu ma ina i cu un
balon albastru. Dup  dou  ore de activitate, veni
ora prânzului. Au mâncat un prânz special, iar la
urm  tort. Ei erau nedumeri i; Nu tiau de ce au
primit tortul...Doamna de acolo le-a adus aminte

 era ziua lor. Bucuro i i plini de via , ei au
mâncat repede i s-au îmbr cat pentru o mic
excursie în ora . Dup  ce ne-am plimbat cu ei pe
strad , cam o or , ne-am desp it: copiii de la
centru au plecat înapoi la casa lor, iar noi ne-am
împr tiat prin ora .
 Înainte s -i cunosc pe ace ti copii eram un b iat pu in indiferent fa  de oamenii

nec ji i, dar cunoscându-i i v zându-le dorin a de via , senin tatea de pe
fe ele lor, bun tatea, mi-am schimbat p rerea despre ei.
 M-au impresionat foarte mult prin tot ce f ceau. Prin felul în care se
jucau, prin dorin a lor nem rginit  de a sta cu cineva nou i voin a lor
infinit .
 Mi-am dat seama c  noi, copiii s to i, nu-I mul umim destul
Domnului pentru s tatea noastr .

Vlad Havristiuc- elev clasa a VIII-a

În primul rând vreau s  le mul umesc persoanelor care au în
îngrijire copiii cu nevoi speciale. Pentru noi, ace ti copii sunt persoane importante i au un loc
special în inimile noastre. Am avut ocazia s  cunosc un b ie el foarte dr la , pe nume
Bogdan, despre care pot s  spun, c  mi-a intrat în suflet. Mi-a pl cut de altfel de fiecare copil
în parte i, pe lâng  asta, m-a impresionat i locul unde î i petrec timpul în via a cotidian .
Le doresc s  aib  pace în suflet, dar cel mai important e s -L aib  pe Dumnezeu. Fiecare
persoan  este diferit  dar  El ne iube te la fel de mult pe toti. El prive te la inimile noastre, El
nu prive te la fa a omului.

Ani oara Saviuc-elev  clasa a VIIIa B
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Gânduri
Nu uita niciodat :

Faptul c  tr ie ti nu a fost idea ta
i c  respiri nu a fost hot rârea ta.

Faptul c  tr ie ti a fost ideea Altcuiva
i c  respiri  darul Lui pentru tine.

Nu uita niciodat :

Nimeni nu gânde te, nu simte,
Nu se manifest  ca tine.

Nimeni nu zâmbe te a a cum o faci tu.
Nu uita niciodat

Nimeni nu vede cerul cum  îl vezi tu
i nimeni nu tie tot ce tii tu.

Nu uita niciodat :

Fa a ta nu o mai are nimeni pe acest p mânt
i ochii ace tia îi ai doar tu.

Nu uita niciodat :
ti bogat i bog ia ta nu sunt banii t i

Ci via a ta!
Nimeni nu tr ie te ca tine.

Tu e ti dorit.
 Nu e ti un rod al întâmpl rii,

O toan  a naturii,
Fie c i cân i via a în diezi sau în bemoli,

ti un gând al lui Dumnezeu
i înc  unul genial.

profesor geografie -Laura Nisteriuc
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-Gigel, ai înv at tabla înmul irii?
     - Da t ticule.

      -Cât fac 2x2?
       -Patru

 -Bravo, ia de aici 4.000 de lei!
-Dac tiam asta dinainte, spuneam 10.

- T ticule, chiar i-e team  de iepura ii aceia mititei?
- De ce m  întrebi puiule?
- P i, întotdeauna când mergi la vânat de iepuri, î i iei pu ca i câinele...

- Ionel, câte porunci exist ? Întreb  profesoara de religie.
- Zece.
- i ce se întâmpl  dac  încalci una dintre ele?
- Mai r mân nou

La ora de gramatic , profesoara înva  elevii s  conjuge verbe.
- Gigel, când tu cân i, spui eu cânt . Cum spui când cânt  fratele t u?
- Taci odat , c i trag una de nu te vezi!, r spunde Gigel.

Într-o zi, în p dure s-a deschis un magazin nou. Toate
animalele se înghesuiau s  intre primele. Deodat  a venit un
iepura  care s-a b gat în fa . Ursul i-a dat o palm  de l-a trimis
înapoi. Iepurele a mai încercat odat  s  se bage, dar iar a primit
o palm  de la urs. Atunci sup rat se ridic i spuse:

tepta i voi s  deschid magazinul!

So ul se adreseaz  so iei:
        - Ai sp lat pe tele înainte de a- l g ti?

     - Nu drag , pentru ce a  sp la o fiin  care tr ie te numai în ap !

De ce nu te duci afar  s  te joci cu ceilal i copii, Costele?
- Nu pot, mam . Sunt nevoit s  stau în cas .
- De ce?
- Trebuie s -l ajut pe tata s - mi fac  lec iile.

Costel se întoarce nec jit de la coal :
- Mam , profesorul m-a certat tare azi c  n-am tiut unde sunt Cordilierii.
- Bine i-a mai f cut! De câte ori nu i-am zis s  fii ordonat i s  nu ui i unde- i pui
lucrurile!

- Milic , ce-i asta? Iar ai luat not  proast  la istorie?
- Nu-i vina mea, t ticule. Profesorul m-a întrebat tot felul de lucruri care
s-au întâmplat cu mult înainte de a m  na te eu. De unde s  le tiu eu?
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La familia Popescu, vine în vizit  m tu a din America i-l întreab  pe Gigel, nepo elul:
 - M  mai cuno ti, scumpule?
 - Da, e ti m tu a care nici data trecut  nu mi-a adus nimic.

- Am avut zece mere, dou  din ele le-am mâncat.
Câte mere au mai r mas?
Nu tiu, t ticule! La coal  rezolv m probleme numai cu portocale.

- Costele, ai înv at lec ia pentru ast zi la geografie?
- Da, doamn  profesoar .
- Atunci, spune-mi, unde se afl  Egiptul?
- La pagina 72!

La ora de religie:
- Ionele, tu vrei s  mergi în rai?
- Nu!
- Cum adic ?

- Pentru c  mama mi-a spus c  dup  ore s  m  duc direct acas !
-Ce e diagonala?
Elevul se fr mânt , apoi r spunde:
- Nu tiu.
- Ei, dr gu , e ceva care seam  cu tine acum: d  din col  în col .

-Ce fel de plant  e porumbul?
- E o plant  textil , domnule professor.
-Cum asa?
-P i nu face tase?

-Dup  câte tiu, n-ai fost niciodat  într-o biseric .
Atunci cum se face c  to i colegii î i spun Bisericosul ?

-Pentruc  de fiecare dat  când m  ascult  profesorul de matematic ,
spune c  sunt ...t mâie.

-Oare cine a mai inventat sp latul pe mâini, înainte de mas ?
-Cred c  unul care n-a fost niciodat  mic!

-Florin pretinde c  are o str -str -str -bunic .
-Cum po i s  crezi a a ceva? Minte.
-Nu minte, se bâlbâie.

ticule, tu ai o bun  memorie vizual ?
-Sigur c  da, am...

-Ei bine, atunci s tii c  tocmai am spart oglinda în care te b rbiereai.
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La serviciul Personal , unui tân r i se fac formele de angajare.
-V d c  v-a i schimbat de mai multe ori locul de munc .
Cât timp a i stat la ultimul loc de munc ?
-Nu tiu, n-am avut ceasul la mine.

- Mam , tu ai memorie bun ?
- Am, de ce m  întrebi?
- S -mi aduci aminte s i spun c  azi trebuia s  vii la coal ...

-Tat , cump -mi i mie o tob !
- Ei, dac i cump r, n-o s  m  la i s  lucrez în lini te.
-Ba da, tat , O s  bat toba numai când dormi.

Tat l c tre fiul s u, un copil iste :
 -Ce vei face dac  vei cre te ca mine, gras i frumos?
-Voi face imediat o cur  de sl bire

Ce este un arbore genealogic, Costel? întreb  înv torul.
- Un arbore pe ramurile c ruia sunt ag i str mo ii, domnule

înv tor.

Maria vede la gr dina zoologic  un p un.
- Mami, uite acolo o g in  care a înflorit!

- Costel, po i s -mi spui câte ceva despre poe ii români din prima jum tate a secolului al
nou sprezecelea?
- Sunt cu to ii mor i dom' profesor.

- Cum este posibil, Ionele, întreab  înv toarea, c  tema ta, la compunerea cu titlul
Câinele meu  este atât de asem toare cu cea a fratelui t u?

- Simplu, avem acela i câine!

- D nu , am auzit c  profesoara de român i-a f cut cadou
un trei de toat  frumuse ea!

   - Adev rat, mami, doar nu era frumos s-o refuz...

-Mam , d -mi cinci mii de lei, c  vreau s -i dau b trânului de la col .
                                -Bravo, puiule, e ti un copil milos. Dar unde-i b trânul, c  nu-l v d?

-Nu-l vezi, m mico? Vinde înghe at !

- Gigele, po i s -mi enumeri patru membri din familia câinilor?
- Desigur! Tat l, mama i doi c ei.
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Ce este r scoala?
scoala înseamn , când p rin ii no tri nu g sesc bani i atunci  r scolesc ca s

gaseasc .(8ani)

Ce sunt amprentele?
Amprentele e când punem mâna pe o clan i r mân degetele acolo i le

se te poli ie.(8ani)

De ce se bat potcoavele cailor?
Calului i se bat potcoave, pentru c  potcoavele sunt mai u oare decât calul i ele   merg
mai repede decât calul.(8ani)

La cal se pune potcoave, pentru ca s  trop ie pe strad , c  dac  nu trop ie te nu e
cal.(7ani)

Cum se face o carte?
Prima dat  scriitorul scrie cartea pe un carne el. Apoi se face o edin i
vorbesc dac  sunt bune poeziile i le duce la tipografie i le tip re te.(12 ani)

Cum rezist  p rile c toare s  zboare, zi i noapte, mii de kilometri?
Rândunicile când plec  în rile calde, pe drum se a az  pe aripa berzei i se odihnesc.

rile când pleac  a a departe î i iau mâncare la ele într-o saco . Înainte de a zbura,
mai stau o lun , dou , s  se odihneasc .(7ani)

Dac  p mântul se învârte te, cum de nu c dem de pe el?
Nu se învârte te decât P mântul, asfaltul nu se învârte te.(6ani)

mântul este rotund. Noi nu c dem de pe el, pentru c  str zile sunt
drepte, ele nu sunt rotunde.(8ani)

De ce se învârte p mântul?
mântul se învârte ca s  aib  toate rile P mânt. El când se învârte d
mânt la toate rile.(7ani)

   Ce este timpul?
 Timpul este o vreme care trece tot timpul.(5ani)

Ce este acela un secret?
Secretul este atunci când nu trebuie s tie poli ia.(6ani)

Ce este zâmbetul?
A zâmbi înseamn  s  râzi parc  în gândul t u.(8ani)

A zâmbi este când oameni râd cu gura închis , ca s  nu deranjeze
oamenii de la bloc.(7ani)
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Desp irea în silabe este necesar  datorit  l imii limitate de caiet .

Un num r concret este un num r care se vede cu ochiul liber .

Dun rea se vars  în Marea Neagr  cu ajutorul unei delte .

Rinichii i din ii sunt organe care pot prinde piatra .

Auzul face parte din ureche .

Animalele s lbatice tr iesc la gr dina zoologic .

Albina este o insect  din familia elicopterelor .

Vorone ul are un albastru care nu exist  nic ieri .

Cele mai periculoase reptile sunt acelea care poart  ochelari .

Gre eli ortografice          Unui elev care neglijeaz  cartea
Bine-ar fi s  nu mai fie C ii îi cam d  ocoluri!
Gre eli de ortografie! Numai fotbal vrea s  joace,
Dar mai mult ne deranjeaz    C -ndeob te golu-i place...
Faptul c  se afi eaz ! Dar i-n catalog sunt goluri!

Unor eleve, campioane la s rituri
Ele i la-nv tur
Au f cut o s ritur
De sportive emerite,
C ci înva ... pe s rite.

Folosind sensul opus
Cred c  am ceva de spus:

Eu spun mic,  iar tu spui mare,

 Eu spun cald,  iar tu r coare.
Pentru harnic puturos

i pentru urât  frumos
Pentru blând este sever

Iar pentru c ldur ger.
Eu spun bun,  iar tu spui r u

Stiu c  bun e Dumnezeu
i cuno ti i tu prea bine
 se numesc antonime.

Articol realizat de Lidia Ioachimciuc
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Poezii vesele...cu jocuri de cuvinte
Ala-bala, alandala

de Aurora Con escu
Niciodat , nici chiar rar,      Cu un tun po i s tuni,

rul nu cre te-n rar,     iar pe lun  nu-s aluni,
Varul n-are nici un r Pu tiul nu poate s -mpu te
i e purul adev r,              i nici mu tele s mu te

Nici o par n-are r,

O feti  a fost întrebat  cum se nume te. Ea a r spuns:
- Dac  vrei s -mi afli numele, dezleag  aceast  ghicitoare a literelor:

De-o cau i pe prima
La jder litera o vei afla,

La cal i lup apoi
Pe cea ce va urma.
A treia nu-i la lup,
Dar o g si i la leu.

V-o spun pe cuvântul meu,
Doar la p un i elefant pe-a patra.

De vre i s  cerceta i
Pe ultima s-o depista i,

La râs i urs nu încerca i,
La rac g si i ce c uta i.

Literele care alc tuiesc numele feti ei se afl  pitite în cuvintele subliniate.
Succes!

Iste il
                  de Irimie Str

Iste il -i un pu tan
Argint viu, un n zdr van...
- Ce cau i, m i frate-n car?
- Vreau ni te bostani s car!
- Multe i se-nvârt în cap...
- Hainele nu m încap.
- Taci, i- i dau în schimb un leu.
- Nu-s balaur i nici leu...
- Iada peste cas sare?
- Doar de-i pui pe coad sare!
- Co arii pe horn ce- i par?
- Parc -s ur i în vârf de par!
- Poate- i faci din ipci un zmeu...
- F t-Frumos l-a-nvins pe zmeu

i-i viteaz.... în general
Parc-ar fi chiar general!

- Te-am  v zut vara la mare.
- Da, am fost la mama-mare!
- , tu n-ai s  mori în pat
- Mda, cândva era s-o pat
C-a venit tiptil o capr ,

i m-a azvârlit pe-o capr ,
Sus, pe-o schel , la o cas ...
- Asta-o spui, desigur, ca s
Ne ar i c  e ti un pici

ugub , iste  de pici...
i... de tept între de tep i

Multe gânduri îmi de tep i...
Place-mi-e c  e ti cu....minte,
Îns i-un copil cuminte...

inst. Mariana Lionte
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pu a mincinoas
(2+3+4)

Scrie i cele trei cuvinte corespunz toare imaginilor.
Amesteca i apoi literele pentru a afla numele p pu ii c reia i s-a lungit nasul.

ZICALE VESELE

Pentru a afla cele dou  zicale, completa i c su ele goale cu literele care lipsesc.

Cuvinte ascunse

Descoper  cuvintele ascunse pe
gril , citind pe vertical , orizontal ,
de la dreapta la stânga.
Ordoneaz -le i vei ob ine un
proverb.

Pagin  realizat  de Lidia Ioachimciuc

C I P R N A R E G

O I O A I C D F H

E T N E T R A C P

P O O E C E R A N

R I P A R T E M X
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1 Decembrie

la gr dini

Pomul
când e mic  se îndreapt !

Dup  educa ia pe care o
cap , copilul ajunge
pentru p rin ii s i
splat  sau pedeaps .

Educatoare Monica Popovici
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Aura  de s rb toare a Cr ciunului ne-a umplut inimile de pace i bucurie,
ducându-ne cu gândul pe dealurile Betleemului îndep rtat.

Colindele, ce înv luie ora ul sau uli ele înz pezite ale satului, ne
în  sufletul i ne trimit cu gândul pe Colinele Cerului, unde locuie te

Pruncul Isus.
Fulg de nea

Fulg de nea, Fulg de nea,
Ai ie it în calea mea,

 îmi spui c  Domnu-I bun,
i c  iar i e Cr ciun!
-mi explici, ce daruri vrea

Dumnezeu de ziua Sa

O stelu -n univers,
Mi-a optit, pe-un fulg de vers,

 Domnul, ca dar ar vrea,
Ieslea din inima mea!
Fulg de nea, Fulg de nea,
Ai zburat spre casa mea

i mi-ai spus, i mi-ai spus
 e ziua lui Isus.

(Elevii claselor a III-a A i B)

C ldura Cr ciunului
Era o sear  rece, cu z pad  mult . În fa a unei vitrine laminate, Lucy se uita, se

tot uita...
-Ce-ai v zut tu acolo? A întrebat o doamn  care o urm rea cu privirea de
câtva timp.
-O, r spunse feti a cu ezitare, m  uitam ...la ni te cizme...

Da, întradev r ar fi avut nevoie de înc minte, s raca feti , i aplecându-se spre ea,
îi spuse cu a a mult  dragoste:

-Draga mea, vino, î i cump  tanti o pereche de cizme!
Ce fericit  era Lucy! Doamna aceea bun  i-a cump rat chiar cizmele ro ii la care se
uita ea!  De atunci feti a, de câte ori trecea prin fa a vitrinei aceleia, î i amintea de ea..
Doamna plecase, dar c ldura ei a r mas mereu cu feti a aceea s rac .
Cr ciunul trece... dar c ldura lui r mâne mereu cu noi!

Damaris Cioban clasa a III-a A
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Cadouri pentru Isus
Era ajun de Cr ciun i într-o cas  mare i

bogat , lâng  un brad frumos împodobit,
Beatrice citea o carte. i una din povestiri
spunea: „ E ziua de na tere a Domnului Isus. Ai
vreun cadou pentru El?

„Da” se gândi Beatrice,” am foarte multe
cadouri sub brad. A  vrea s -i dau m car unul
Domnului Isus – numai dac  ar vrea El s  treac  pe la mine.”

Deodat , câinii din ograd  au început s  bat ...Era cineva la poart ...Da, un om b trân
i a a de s rac...Iute, Beatrice s-a dus s  deschid . Câinii nu mai b teau acum i b trânul a

spus cu glas a a de slab:
- Domni , n-ave i o bucat  de pâine...?
- Ba da, a r spuns ea cu bucurie. Vino

în untru, domnule, c  ninge a a tare!
i Beatrice l-a luat de mân ...Mâna mo ului

era a a de rece! N-avea nici m nu i i nici
fular, i picioarele îi erau goale în pantofi...Ce
mil  i-a fost lui Beatrice de el! i dup  aceea
l-a luat în cas  la c ldur , i-a dat o mul ime de
cadouri de sub pom, cadouri pe care le primise ea în ziua aceea.

- Mul umesc, domni , spunea mo ul cu lacrimi în ochi.
- Mul umesc, Domnul s  te miluiasc !

Apoi mo ul a plecat. Beatrice a adormit. În noaptea aceea, Domnul Isus a venit la ea în
vis, i i-a spus: „ Tot ce ai dat acelui om s rac, Mie Mi-ai dat! Ce multe cadouri Mi-ai dat

Beatrice! Î i mul umesc!” Iulia Cornea  clasa a III-a A
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O istorisire cutremur toare
Nu o s  uit niciodat  Cr ciunul

anului 1980. Aveam paisprezece ani, Maria sora-
mea avea 16 ani iar Jeni cealalt  sor  nu
împlinise înca 18 ani. Eram noi trei i mama.
Tata murise de 5 ani în accident la min .
Cu o lun  înainte de Cr ciun pastorul nostru a
anun at o colect  special  pentru cea mai sarac
familie din Biseric . A cerut ca fiecare s

economiseasc  timp de o lun  ceva bani ca s  dea acelei familii pe care fra ii din comitet o
vor considera cea mai s rac . Ne-am gândit ce am putea face noi patru.

Planul mamei a fost s  mânc m timp de o lun  de zile numai cartofi. Astfel puteam
economisi 300.000 lei. De asemenea daca vom sta cu becul stins sear  de sear  mai puteam
economisi 100.000 lei. Eu cu Maria am facut cur enie la câ iva boga i iar Jeni a vândut ceva
felicit ri f cute de ea. Seara pe întuneric, vorbeam i ne imaginam cum familia aceea se va

bucura.
Eram în Biseric  noi si înc  80 de

membri iar mama a calculat c  se va strânge
înc  de dou zeci de ori atât cât avem noi,
mai ales c  pastorul ne aducea aminte în
fiecare duminic  de colect .

Cu o zi înainte de Cr ciun am
plecat cu Maria la magazin s  schimb m

banii în bancnote nou-nou e. A a înv aser m noi c  trebuie s  d m lui Dumnezeu. Am
venit acas  cu 800.000 lei. O bancnot  de 500.000 lei si trei bancnote de 100.000 lei.
Niciodat  nu avusesem atâ ia bani. Nu ne p sa c  n-aveam haine de Cr ciun. Noi eram
fericite. N-am putut dormi toat  noaptea de ner bdare.

A doua zi, în ziua de Cr ciun, ploua cu g leata, iar noi n-aveam umbrel . Biserica era la
2 kilometri de cas  dar nou  nu ne p sa cât de ude vom fi. Jeni avea g uri în pantofi i a pus
ni te hârtie. Pe drum hârtia s-a udat iar ea era leoarc  la picioare. Am stat bucuroase în
Biseric  de i am auzit câteva fete de la cor râzând de rochiile noastre cele vechi. Dar mai
auziser m asta i nu ne-a durut. Cu banii în mân  eram bogate. Când s-a facut colecta mama a
pus bancnota de 500.000 lei iar noi fiecare câte una de 100.000 lei.

Pe drum spre cas  cântam de bucurie. La amiaz  mama ne-a f cut o surpriz .
Cump rase 10 ou  pe care le fiersese i le-am mâncat cu cartofi pr jiti. Era ziua de
Cr ciun i noi ne sim eam a a de bine.

Dar pe la ora 15 a venit la noi pastorul. A chemat-o pe mama la u . Când a intrat mama
în cas  era alb  ca varul i inea un plic în mân . Am întrebat-o ce este în plic i abia dup
jum tate de or  mama l-a deschis. În plic era o bancnot  de 500.000 lei, trei bancnote de
100.000 lei si 40 de bancnote de 10.000 lei. În total 1.200.000 lei.Nimeni n-a spus nimic, doar ne
uitam la podea. Cu câteva minute mai înainte ne sim eam ca ni te milionare. Acum cu plicul în
mân  ne sim eam ca ni te copii teribil de s raci. Nou  ca i copii ne p rea bine c  suntem
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boga i fat  de al ii c  aveam cartofi. Apoi tiam c  suntem boga i c  aveam o mama grozav i
mul i copii nu aveau mame defel. Ne bucuram c  eram trei surori în cas i atâtea familii nu
aveau copii. tiam c  nu avem multe lucruri pe care al ii le aveau dar niciodat  nu ne-am gândit

 eram s raci, dar în acea zi de Cr ciun am aflat c  eram.
N-am mai fost niciodat  ca înainte. S pt mâna care a trecut apoi, n-a vorbit nimeni în casa noastr .N-

am mai vrut s  mergem la Biseric  de ru ine dar mama nu ne-a dat voie.
Mama ne-a întrebat ce s  facem cu cei 1.200.000 lei, dar noi nu tiam ce fac s racii cu banii.
80 de oameni au strâns 1.200.000 lei din care 800.000 i-au
dat cei mai s raci oameni din Biseric .
(Prelucrare dup  un ziar vechi)

Material cules de Emima Rusu

În acest cadou nu este iubire

Era într-o zi aproape de Cr ciun. F ceam o
plimbare în jurul unei case de b trâni. La un  b trân care
locuia singur sosise un pachet prin po . De aceea nu m-am mirat c  nu mi s-a dat vreun r spuns
când am b tut prima oar  la u .

"Aha, pachetul de Cr ciun!", m  gândeam eu, când mi-a spus:
-Pofti i!

trânul st tea într-adev r la mas i c uta în pachetul abia desf cut.
Mai târziu am aflat c  expeditoarea, fiica b trânului, de profesie femeie de afaceri, era foarte
bogat . Pe atunci to i sufereau de lipsuri. Era pe timpul foametei de dup  cel de-al doilea r zboi
mondial. Cu toate acestea se puteau vedea alimente, dulciuri, fructe,  papuci de cas , haine
groase, tot ceea ce i-ai fi dorit. B trânul îns  ar ta nemul umit. Nici cea mai mic  scânteie de
bucurie nu se vedea pe fa a lui.

-Dar, domnule Maier, i-am spus eu, cum este posibil ca în fa a unui asemenea pachet s
ar ta i o fa  atât de trist ? Aici sunt doar lucruri bune!

trânul îmi r spunse cu am ciune:
-În acest cadou nu este iubire.
Apoi îmi povesti despre fiica lui înst rit . Ea d duse ordin angaja ilor ei s  fac  acest pachet.
Cump rase o felicitare deja scris i ad ugase dedesubt doar: A ta fiic  Luise i ginerele. În rest,
nimic: nici o urare personal  de Cr ciun, nici o vizit , nici o invita ie „ Hai s  s rb tore ti
Cr ciunul cu noi!” Cadourile cele mai bune i scumpe mai aveau eticheta pe care se putea citi
pre ul, pentru ca b trânul tat  s in  minte cât de mult s-a cheltuit pentru el.
El avea dreptate: în acest cadou nu era iubire. Cele mai frumoase i scumpe daruri nu sunt de
valoare i nu pot face bucurie, dac  în ele nu se afl  iubire.

Inst.Lionte Mariana
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În seara de Cr ciun

1. I-au adus daruri.
2. Cetatea copil riei Lui.
3. zeau turmele.
4. Cetatea unde s-a n scut.
5. uza magilor.

Vertical

1.Aici au fugit de Irod; Posed
2. Il pream resc pe Domnul; 365 zile;
3.Rele ca pelinul;
4. Primul p tu  al lui Isus; Poftim;
 5.Trag cu plugul; Pierde
6.Unde locuia Laz r;
7.Eva i Cain
8.Dic ionar; Ceas;
9.Amu it i t cut; Dar adus de magi

Orizontal

1. Mama lui Ioan
2. Primele la Gabriel; L sat în urm ;
3. i tu Betleeme, ara lui...”
4. Prunc dumnezeiesc; Vânt puternic;
5. Mângâiat;
6. Tip; Rând;
7. Se d  de cr ciun;
8. Fecioara aleas ; Dic ionar
9. pad ; Acela
 DIC IONAR: URR; TURAT;QA

Înv. Lidia Ioachimciuc

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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O, Doamne,
Ce-am putea s  cerem

În anul ce-ndat -l p im?
Ne d  în elepciune mult

 înv m, s  ne iubim.

 nu cerem s-avem de toate
i cât mai bine s  tr im,

            Ci, d -ne Tu, mult  putere,
Ca numai ie s i slujim
            S  cercet m mai mult Scriptura.

        S tim cum s  ne comport m.
 ne-alipim de-nv tura,

          Ce ne ajut  s  urc m.
Numai de ne-om încrede-n Tine

i vom p zi Cuvântul Sfânt-
N-o s  ne la i cu nici un chip,
Cât vom tr i pe-acest p mânt.

Deci Domnul nostru scump i drag
    Când Anul Nou ne st  în prag
    Ne arunc m în bra ul T u

 ne p ze ti de tot ce-i r u.

Pe cei maturi în elep te-i
 fie buni i de-ajutor

Iar pe copii învrednice te-i,
S-asculte de p rin ii lor.

amin
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              Drag   Isus,
Î i scriu azi o scrisoare

Considerând c  o vei citi,
Când m  vei g si pe genunchi,

       În odaie.
Î i scriu de aici de pe p mânt,
De unde toate gândurile zbor,

i toate parc  plâng în urma lor.
      Î i scriu pentru cei de aici,

Pentru cei de departe,
Pentru mari, pentru mici,
Pentru tineri, bunici,
Pentru ta i, pentru mame
Pentru cor i p stor.
O, las  îndurarea Ta, Doamne!

Î i scriu i te rog insistent,
Dac  vrei, s -mi r spunzi mai urgent!
Aceasta e scrisoarea
E rug ciunea noastr
Cuprinde dragostea

i tot parfumul
Florilor din glastr .

Rug ciunea copiilor de la coala Cre tin Filadelfia

Doamne,
Iat  ieslea
Unde te voi a eza
Se pare, c  e chiar,
Inima mea!

i voi face un culcu  cald,
Lipsit de ur i r utate.
Voi pardosi inima mea,
Cu bun tate!

i va pl cea sigur.
 locuie ti în ea.
ci te voi înc lzi

Cu dragostea mea!

Voi chema în ea
i pe aproapele meu
i va sta, Doamne, lâng  Tine,

 simt i el
Locul ce i se cuvine.
Aceasta e t mâia

Smirna i aurul
E tot tezaurul…
E ieslea noastr ,

E tot parfumul
Florilor din glastra

Pagin  realizat  de Înv.Lidia Ioachimciuc
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AST ZI
vi s-a n scut un
MÂNTUITOR

care este
HRISTOS, DOMNUL!

Na terea Domnului Isus aduce în inimile tuturor bucurie,
dejde, dragoste, compasiune... aduce S RB TOAREA!

Elevii clasei a IV-a de la coala Cre tin Filadelfia i-au dorit
mult s  aduc  o ofrand  de mul umire Tat lui Ceresc pentru

minunatul Dar pe care ni l-a f cut: ISUS HRISTOS i, în acela i
timp, s  aten ioneze asupra faptului c , de multe ori, s rb torim

Cr ciunul gândindu-ne la noi i la nevoile noastre i uit m de
RB TORIT!

Elevii au interpretat o scenet   luat  de pe internet, prelucrar i
adaptat  clasei.

Narator: NARCISA Maciuc
Spectatori: BEATRICE Turtureanu
            LAVINIA Lazurc

      MONICA Havrisciuc
Maria: REBECA Cozma
Iosif: RUBEN Cerni ov
Hangiul: SIMONE Andronache
Cump tor: DENISA Grosu
Îngerul: CRISTINA Florea
Vânz torii de brazi: ESTERA Petruneac

          MIRIAM Neagu
Oastea cereasc : elevi de la clasa I A, inst. LAURA Lucaci

storii:  DANI Ila
               DENIS Sîrghi

   GABI Z gan

Vânz torii de vederi:
RAMONA Vr bioru
                  ANDREIA Cacicovschi-Olariu
Magii: NATI Dr goi

BETUEL Hunc
COSMIN Grab

Irod: ALEXANDRU Martinescu
Irodiada: SABINA Gr dinariu
Petrec re ii: SIMONE Andronache

         CRISTINA Florea
rturarii: SAMI Ghi u

                  SAMI Ila
      CRISTI Chirica

Mo  Cr ciun: CLAUDIU Filip

NU-L PUTEM VEDEA PE ISUS

SPECTATORII
MONICA H.: Iar i e Cr ciun...
LAVINIA L.: Da. O gr mad  de lucruri de f cut! Dar mi-am f cut

           timp i pentru asta!
BEATRICE T.: Sunte i aici din aceea i cauz  ca i mine?
M.H. : Dar tu din ce cauz  e ti?
B.T.: Ca s  v d povestea Cr ciunului din nou. Sceneta cu Na terea lui Isus.
L.L. : i noi la fel. R mânem aici? Crezi c  se vede bine?
M.H. : Da. Este un loc excelent!
L.L. : Ooo...Cred c  tocmai începe...

B.T. : Doamne, abia a tept s -L v d înc  o dat  pe Prunc i s  ascult toat  povestea...
M.H. : , începe...

NARATORUL
În vremea aceea a ie it o porunc  de la Caesar Augustus  se înscrie toat  lumea.

SPECTATORII
L.L. : Toat  lumea?!
B.T. : Ei bine, doar Imperiul Roman...
L.L. : Aaa, în eleg...
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NARATORUL
i fiecare a mers în ora ul s u natal s  se înscrie.

SPECTATORII
M.H. : Presupun c  nu aveau faxuri...
B.T. : Sau e-mail...
L.L. : Sau telefoane mobile...

NARATORUL
a c  Iosif ( RUBEN C.) a mers i el din Nazaret în Betleem, ora ul lui David...

MONICA H. : Cred c  acolo e Betleemul!
NARATORUL
...pentru c  el apar inea liniei genealogice a lui David.

LAVINIA L. : Uite-l pe Iosif mergînd spre Betleem!
BEATRICE T. : i uite-o i pe Maria! (REBECA C.)

NARATORUL
i a mers acolo cu Maria...

BEATRICE T. : Vezi, am avut dreptate!

NARATORUL
...care urma s -i fie so ie i care a tepta un copil.

MONICA H. : Ooo, pare a a de tân !
NARATORUL
În acea sear , în Betleem era mai rece ca niciodat . Erau obosi i pentru c  veneau de departe... Au b tut din
poart  în poart  dar nu au g sit nimic, nici un loc s  poposeasc ...

LAVINIA L. : Vai, ce r u îmi pare de ei...
BEATRICE T. : Mi-ar fi pl cut s -i pot ajuta!

NARATORUL
sese ultima cas ... Poate aici vor g si ceea ce caut ! A ie it st pânul ( SIMONE A.) i, fiindu-i mil  de

starea Mariei, le-a ar tat singurul loc liber în care puteau s  se odihneasc : grajdul...

În timp ce ei erau acolo, i-a venit ceasul i a n scut pe Fiul ei cel întâi n scut.
MONICA H. : Ooo, ce dr gu ...
BEATRICE T. : E cel mai scump bebelu  pe care l-am v zut
vreodat ...
LAVINIA L. : Ce micu i dr la  este...
NARATORUL
Maria L-a înf at i L-a culcat în iesle pentru c  în casa de
poposire nu era loc pentru ei...

CUMP TORUL
DENISA G. : Cr ciunul... Cump turi, cump turi i iar cump turi!! sta e
Cr ciunul! Atâtea de cump rat: purcel, varz  pentru sarmale, smântân  pentru fri ,
ou  pentru tort, cadouri... Uita i-v  ce list  lung  am!!

SPECTATORII
L.L. : Nu v  sup ra i!!
M.H. : V  pute i da pu in deoparte?!
B.T. : Ierta i-ne, dar nu putem vedea!!

CUMP TORUL
D.D. : Uita i-v  ce list  lung  am!! Uita i-v !!!
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SPECTATORII
L.L. : În sfâr it!
B.T. : Acum putem continua, v  rog?

NARATORUL
În inutul acela erau ni te p stori care st teau afar  în câmp i f ceau de straj  noaptea împrejurul turmei
lor.
M. H. : Am mai auzit despre ei. Îmi place partea asta!

NARATORUL
i iat  c  un înger al Domnului s-a înf at înaintea lor. i slava

Domnului a str lucit împrejurul lor. Ei s-au înfrico at foarte tare!!
B.T. Nu trebuie s  v  fie fric !
L.L. : E doar un înger...

NARATORUL: Dar îngerul le-a spus:

ÎNGERUL
CRISTINA F. : Nu v  teme i c ci v  aduc o veste bun  care va fi o mare bucurie pentru tot norodul!
VÂNZ TORII DE BRAZI
ESTERA P. : Brazi de vânzare!
MIRIAM N. : Un brad de Cr ciun e cel mai bun!
E.P. : S i dea bucurie, daruri i veselie!
E.P. + M.N. (cânt ): O, brad frumos
            O, brad frumos
            Cu cetina tot verde...
SPECTATORII
M.H. : M  scuza i!
B.T. : V  rog, nu mai putem vedea!
L.L. : Nu v  sup ra i, dar sta i exact în fa a scenetei!!
M.H. : În sfâr it!
B.T. : Putem continua, v  rog?

ÎNGERUL
CRISTINA F. : Ast zi în Cetatea lui David vi s-a n scut un Mântuitor care este Hristos,
Domnul! Iat  semnul dup  care-L ve i cunoa te: ve i g si un Prunc înf at în scutece i
culcat într-o iesle.

SPECTATORII
L.L. : Am fost i eu înger odat ...
M.H. : Ce...?!
L.L. : În sceneta de Cr ciun, la coal .
M.H. : Oooh!

NARATORUL
i, deodat , împreun  cu îngerul s-a unit o mul ime de oaste

cereasc ...
B.T. : Ce-i aia...oaste cereasc ?
M.H. : Mul i îngeri!

NARATORUL
...o mul ime de oaste cereasc , l udând pe Dumnezeu i zicând:

OASTEA CEREASC :
Elevi de clasa I: Slav  lui Dumnezeu în locurile preaînalte i pace pe p mânt între oamenii pl cu i Lui!
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NARATORUL
Dup  ce au plecat îngerii de la ei ca s  se întoarc  în cer, p storii au zis unii c tre al ii:

STORII
GABI Z. : Haidem , s  mergem la Betleem!
DENIS S. : Da, s  mergem s  vedem ce ni s-a spus!
DANI I. : Abia a tept s  v d ce ne-a f cut cunoscut Domnul!

VÂNZ TORII DE VEDERI
ANDREIA C. : Vederi de Cr ciun!
RAMONA V. : Vederi ieftine i bune, cu saluturi pentru rude!
A.C. : Nu te cost  prea mul i bani...
R.V. : Le po i spune: „La mul i ani!”
A.C. : „Cr ciun fericit!”, „Un an înnoit!”
R.V. : „Cr ciun fericit!”, „La mul i ani!”

SPECTATORII
M.H. : Ei, v  rug m, scuza i-ne!
L.L. : Ne deranja i!
B.T. : Nu mai vedem sceneta! V  rug m!!
M.H. : Ooo, în sfâr it! Putem continua, v  rog?

NARATORUL
storii s-au dus în grab i au g sit pe

Maria, pe Iosif i Pruncul culcat în iesle. i s-au întors sl vind i l udând pe
Dumnezeu pentru toate cele ce auziser i v zuser ...

Imediat dup  ce s-a n scut Isus, o stea de dimensiune mare a ap rut pe cer.
Trei magi din orient au observat-o. Dup  calculele lor, acea stea însemna

na terea unei persoane importante.

MAGII
COSMIN G. : Privi i! Steaua s-a mi cat!
BETUEL H. : S  mergem dup  ea!
NATI D. : S  mergem!

NARATORUL
Ajun i pe teritoriul Ierusalimului, ei întrebau despre noul rege care
tocmai se n scuse. Steaua disp ruse...

MAGII
C.G. : Unde este regele nou n scut al iudeilor?
B.H. : Am v zut steaua  Lui la r rit!
N.D. : Am venit s  ne închin m Lui!

NARATORUL
Nimeni nu auzise nimic de acel nou rege. Ajungând aceste cuvinte la Irod,
s-a tulburat atât el cât i întregul Ierusalim.
MAGII
To i: Te salut m, m rite rege!

C.G. : Am ajuns aici urm rind o stea care tocmai a ap rut pe cer.
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IROD
ALEXANDRU M. : i ce ar trebui s  însemne aceast  stea?
MAGII
B.H. : Aceast  stea reprezint  na terea unui nou rege!

IROD
A.M. : Eu sunt singurul rege din acest regat! Pleca i de aici!

IRODIADA
SABINA G. : A teapt ! Întreab  c rturarii! Ei trebuie s tie! Mai bine s -L

se ti pe acel rege i s -L nimice ti!

IROD
A.M. : Ai dreptate! Sta i! Nu pleca i! M  voi interesa pentru voi i v  voi spune
unde-L pute i g si!

 vin  c rturarii!
-mi spune i acum ce ti i despre noul rege!

Cine vrea s -mi ia tronul?! Trebuie s tiu!

PETREC RE II
SIMONE A. : E Cr ciun! E petrecere!
CRISTINA F. : Da! E super! Iuhu!! Petrecere!

SPECTATORII
M.H. : Ei! V  rug m!
L.L. : Tocmai când era a a de interesant!
B.T. : Ne scuza i! Nu mai putem vedea sceneta!!
M.H. : Of! Petrec re ii tia! Putem continua?

RTURARII
CRISTI C. : Proorocii au scris c  se va na te în Betleem!
SAMI I. : Lumea este de mult în a teptarea
acestui Mesia!
SAMI G. : În Betleem, în Iudeea, c ci a a a fost
scris!

IROD
A.M. : Aduce i-i pe cei trei str ini!

Am auzit c  este scris c  din Betleem va ie i c petenia lui Israel. Merge i i
uta i-L, iar când Îl ve i g si s -mi da i de tire s  merg s  m  închin i eu...

MAGII
 N.D. : Privi i! S  ne c uzim din nou dup
steaua care ni s-a ar tat!
C.G. : Înc  se mai mi ...
B.H. : Iat ! Steaua s-a oprit! Regele trebuie s  fie
aici!

NARATORUL
Magii au intrat în grajd i au g sit Pruncul în iesle. I s-au închinat i i-au dat
daruri. Ei au fost în tiin i de un înger s  plece pe alt drum pentru c  Irod
vrea s -L ucid .
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MO  CR CIUN
CLAUDIU F. : Dragii mo ului, v-am adus cadouri! Ho-ho-ho! Cadouri! Pentru to i,
multe cadouri!!

SPECTATORII
M.H. : V  rug m!
L.L. : Nu v  sup ra i!
B.T. : Nu mai putem vedea ieslea!

Intr  al turi de MO  CR CIUN : CUMP TORUL, VÂNZ TORII DE BRAZI, DE VEDERI i
PETREC RE II spunându- i fiecare rolul.

SPECTATORII
M.H. : Pleca i!
L.L. : Ne deranja i!
M.H. + L.L. + B.T. : OPRI I-V !!!

TO I cei intra i în scen : DA??!!

SPECTATORII:
B.T. : Ce se întâmpl , v  rog?!

TO I cei intra i în scen : E Cr ciunul!!!

CUMP TORUL
DENISA G. : Cump turi!!

VÂNZ TORII DE BRAZI:
ESTERA P. + MIRIAM N. : Pomi de Cr ciun!!
VÂNZ TORII DE VEDERI
ANDREIA C. + RAMONA V. : Vederi de Cr ciun!!

PETREC RE II
SIMONE A. + CRISTINA F. : Petreceri!!

MO  CR CIUN
CLAUDIU F. : Cadouri!!

SPECTATORII:
L.L. : Nu e r u, dar...
M.H. + L.L. + B.T. : NU-L PUTEM VEDEA PE ISUS!!!!
To i cei care deranjau sceneta se las  la p mânt pentru ca spectatorii s
poat  vedea ieslea cu Pruncul, pe Maria, pe Iosif i p storii cu magii care s-
au apropiat de ei.

MESAJUL scenetei este transmis de NARATOR:

Adesea, capcanele Cr ciunului contemporan
ne împiedic  s -L vedem pe Isus!

    Dar NU i în anul acesta!!!
Articol realizat de Narcisa Maciuc
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Prin Cel n scut la Betleem,
Isus Hristos,

 dorim

rb tori fericite
i un

An Nou binecuvântat ,

plin de pace, s tate
i prosperitate,

atât spiritual , cât i material .

Fie ca aurul, smirna i t mâia
 nu lipseasc  din casa nim rui.
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