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Doi dintre elevii clasei a III-a A au făcut primele lor încercări literare. Au
realizat compoziții frumoase. Bravo lor! Așteptăm și alte „talente”!
LA CONCURS
Am plecat într-o vineri. Drumul a durat trei ore care au trecut foarte repede
pentru ca eram și cu fratele meu, Luca.
Când am ajuns, mama s-a uitat pe hartă să localizeze hotelul la care eram
cazați. L-a condus pe tata până aproape de hotel. Ce mama pricepută am!
Am mers pe o bandă cu sens unic și în scurt timp am ajuns la destinație.
Ne-am cazat. Am descărcat mașina. Apoi am mers la un restaurant.
S-a făcut noapte. Ne-am spălat și ne-am culcat. Eu cu Luca am dormit întrun pat de două persoane, iar mama și tata pe o canapea. Mereu ne dau nouă ce
este mai bun! Am dormit excelent.
Eu cu mama ne-am trezit însă la 7.15, ne-am îmbrăcat, am luat un taxi și
am mers la sala de antrenamente. Încă nu venise niciun coleg; am așteptat cam un
sfert de oră. Între timp a venit antrenoarea. Pe antrenoare o cheamă Alina. Cu ea
au venit câteva colege. Am făcut încălzirea. Până la jumătatea încălzirii au venit
toți ceilalți colegii.
A început meciul! Primul asalt l-am câștigat, al doilea l-am pierdut, al
treilea l-am câștigat și al patrulea l-am pierdut. Toate asalturile aveau 5 puncte.
Dacă le câștigai, continuai. DIN PĂCATE, AM PIERDUT, DAR AM ajuns pe
locul 14, mai bine ca anul trecut!
La acest concurs a participat toată România. Mă bucur că am concurat și
eu, dar mai ales că a fost alături de mine toata familia!
Autor, Daia-Creinicean Teona

(sursa foto: Internet)
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O ZI DE ANTRENAMENT
Ieri a fost prima zi de antrenament la fotbal în sală. Pentru această zi miam luat chiar și ghete noi. Eram așa de entuziasmat încât, până m-am îmbrăcat și
până m-am încălțat, a trecut un sfert de oră. Era să întârzii!
M-am întălnit cu colegii mei și am jucat puțin fotbal în curtea școlii. Școala
avea terenuri de fotbal, baschet, de tenis, dar mai avea o sală spațioasă în care neam ținut ora. Puteai să joci orice fel de meci: de baschet, de volei, de fotbal etc.
Mai avea un panou cu un coș care putea fi ridicat sau coborât cu ajutorul
unui buton, avea plase de protecție după porți, iar în stânga și în dreapta erau
niște tribune unde stăteau părinții sau alți spectatori.
Am început antrenamentul. Am făcut încălzirea și am fost puși pe posturi.
Antrenorul ne-a explicat ce să facem, când este lovitură liberă, când este out și
cand este corner. Întâi am început să tragem la poartă din alergare. A trecut o oră
fără să ne dăm seama când.
Am jucat un meci foarte interesant, dar echipa adversă era mai numeroasă
decât noi, așa că ne-a învins cu 2-0.
Am terminat antrenamentul puțin supărat, dar antrenorul ne-a spus că pe
trei decembrie mergem în turneu. Uraaa! De bucurie am reușit să mă descalț în
viteză de ghetele mele noi și buclucașe ca să ajung la părinți să le dau vestea.
Autor, Daia-Creinicean Luca

(sursa foto: Internet)
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Astronautul Mușețel al Irinei Perneș din clasa a III-a A este cel care ne va
face faimoși și ne va aduce premii la Concursul național „Proiectul educațional,
Iulia Hașdeu-copilul geniu”, desfășurat la Câmpina.
Anul acesta, în cadrul Parteneriatului dintre Școala specială nr. 5 și Școala
152 „Uruguay”, a avut loc din nou o frumoasă activitate la care au participat elevi
ai ambelor școli, finalizată cu o expoziție de lucrări, cu vânzare.

„Toți suntem copii”

Astronautul MUSETEL

Elevi din clasele I-IV ai Școlii 152 „Uruguay” au participat și
anul acesta la a doua ediție a „Festivalului muzical al copiilor pentru Alianța
Civilizațiilor”. Mulțumim doamnelor învățătoare Didina Mitran, Florența
Ionescu, Vârtolomei Ileana, Rocsana Dobre, Claudia Anghel și Theodora
Michel, pentru frumoasele colinde pe care le-au pregătit cu elevii dumnealor!

În data de 18 decembrie 2010, elevi ai claselor I-IV au încercat să fie mici
întreprinzători la Târgul „Povești de Crăciun”, desfășurat la AFI Palace. Copiii au
vândut doritorilor obiecte confecționate de ei în orele de educație tehnologică. Au
bucurat apoi cu colinde de Crăciun, publicul format din: doamnele inspectoare
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Florentina Cristea și Izabela Bejenariu, copii și cadre didactice din alte școli,
părinți.

În cadrul proiectului educațional „Cine sunt eu?”, al clasei a III-a A, elevii
claselor I-IV din școala noastră au fost la un spectacol de operă pentru copii,
„Hansel și Gretel”. Toți ne-am delectat cu frumoasa muzică și am mai avut parte
astfel de o experiență interesantă pentru dezvoltarea culturii și personalității
noastre.
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Vineri, 17 decembrie a avut loc și frumoasa serbare de Crăciun a
clasei a II-a, sub îndrumarea doamnei institutor Florența Ionescu. S-au
spus poezii, s-au cântat colinde, s-au distrat copii, părinții
și............MOȘ CRĂCIUN!
FELICITĂRI!
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Bradul de Crăciun – curiozități
Obiceiul împodobirii bradului este unul dintre cele mai plăcute şi aşteptate de
întreaga familie. Pomul de Crăciun reuneşte familia sub ramurile sale, aduce
cadouri, dă speranţe de mai bine pentru anul care urmează. El simbolizează viaţa,
bucuria, sănătatea. Fiind un obicei vechi şi foarte răspândit, prezintă şi multe
curiozităţi.
Un brad, pentru a putea fi folosit ca pom de Crăciun are nevoie de 7-10 ani
ca să crească.
Brazii, după tradiţie, se împodobesc în noaptea de 24 spre 25 decembrie.
Se spune că, de fapt, Moş Crăciun este cel ce aduce bradul.
Au fost şi perioade când bradul se împodobea de Anul Nou.
Este bine să fie ţinut până la Sf. Ioan, pentru ca prosperitatea să se menţină
tot timpul anului.
Cunoscutele coroniţe din crengi de brad simbolizează continuitatea,
sănătatea, bucuria şi viaţa lungă.
Există obiceiul ca la naşterea unui copil să se planteze un brad.
Beculetele puse în brad sunt invenţia lui Edward Johnson, asistent al lui
Edison, care în 1882 inventează prima instalaţie electric.
Beteala a fost inventată în Germania în anu 1610 şi era din argint, fiind
deci valoroasă şi simbolizând bogăţia. Deoarece argintul coclea (oxida) a
fost înlocuit ulterior cu alte materiale strălucitoare
SPORTURI DE IARNĂ
Snowboard
Echipamentul
pentru
snowbord
trebuie să fie destul de lejer pentru a te
mișca în voie. Important este să fii echipat cu
cască și manuși de ski, cu ochelari de
protecție și cu benzi pentru încheieturi.
Placa de snowbord este echipamentul cheie
al acestui sport de iarnă. Picioarele trebuie
legate de placă pentru a avea echilibrul de
care ai nevoie.
(sursa foto: Internet)
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Ski-ul alpin
Ski-ul alpin este un sport de iarna complex
care se practică în regiunile montane înalte,
unde stratul de zăpadă permite practicarea în
siguranță a unui astfel de sport.

Săniușul

(sursa foto: Internet)

Este unul dintre sporturile de iarnă preferate
de copii. Sunt însă și adulți care adoră
săniușul pe pârtii mari cum sunt cele din
zonele montane unde distracția atinge cote
maxime datorită stratului de zăpadă mult mai
mare. Săniușul este cel mai vechi sport de
iarnă care poate fi practicat oriunde unde
există zăpadă sau gheață. Pentru cei mici și
acest sport de iarnă poate aduce probleme.
Tocmai de aceea este foarte important ca
pârtiile pentru săniuș să fie cât mai line
deoarece saltul brusc de pe sanie poate
provoca accidente grave.

Bobul
Este un sport de iarnă practicat de
echipe de 2-4 oameni într-o cursă pe o pârtie
sinusoidă de gheață într-un vehicul cu viteza
de peste 130 km/h. Bobul se practică în 4
manșe iar la start fiecare echipaj împinge
bobul circa 50 de metri, apoi toți se urcă în
interior.
KITINGUL
Kitingului este un sport înrudit cu skiul ce îmbină puterea vântului cu alunecarea
pe zăpadă. Acest tip de sport se practică pe
zăpadă și mai toți iubitorii de sporturi de
iarnă îl cunosc sub denumirea de snowkiting
sau snowkite.
(sursa foto: Internet)
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Patinaj artistic

Echipamente pentru sporturile de iarnă

(sursa foto: Internet)
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-articol pentru „OAMENII MARI”CE ANUME ÎNVAŢĂ COPILUL TĂU ?

Autor: Dorothy Law Nolte

Dacă un copil trăieşte în mijlocul criticilor,
Învaţă şi el să condamne.
Dacă trăieşte într-o lume ostilă,
Învaţă să se războiască.
Dacă trăieşte înconjurat de fricoşi,
Învaţă şi el să se teamă.
Dacă un copil trăieşte în veşnică milă,
Învaţă să se autocompătimească.
Dacă trăieşte între cei ce l-au râs,
Învaţă să fie timid.
Dacă un copil trăieşte între geloşi,
Învaţă ce înseamnă invidia.
Dacă un copil trăieşte cu veşnice învinovăţiri,
Învaţă să se simtă vinovat.

Dacă un copil trăieşte cu încurajare,
Învaţă să aibă încredere.
Dacă un copil trăieşte între cei înţelegători,
Învaţă şi el să fie răbdător.
Copilul care este lăudat,
Învaţă, la rându-i, să aprecieze.
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Dacă un copil trăieşte înconjurat de iubire,
Învaţă să iubească şi el.
Dacă un copil trăieşte între cei ce-l aprobă,
Învaţă să se placă pe sine însuşi.
Dacă cei din preajmă îi acordă recunoaşterea,
Copilul învaţă că este bine să ai un scop.

Dacă trăieşte într-un mediu ce dăruieşte,
Copilul învaţă ce este generozitatea.
Dacă un copil trăieşte între cei cinstiţi şi sinceri,
Învaţă ce înseamnă adevărul şi dreptatea.

Dacă copilul trăieşte sentimentul siguranţei,
Învaţă să aibă încredere în sine.

(sursa foto: Internet)

CE ANUME ÎNVAŢĂ COPILUL TĂU……..?
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SFÂNTUL ANDREI
Noaptea din ajunul Sf. Andrei este destinată unor obiceiuri, poate
antecreștine, care să asigure protecție oamenilor, animalelor și gospodăriilor.
Țăranii români le-au pus sub oblăduirea acestui sfânt, tocmai pentru că ele
trebuie garantate de autoritatea și puterea sa. Ajunul Sf. Andrei este considerat
unul dintre acele momente în care bariera dintre văzut și nevăzut se ridică. Clipa
cea mai prielnică pentru a obține informații cu caracter de prospectare pentru anul
care vine. De asemenea, "Andreiu' cap de iarna" cum îi spun bucovinenii, permite
interferența planurilor malefice cu cele benefice, lucrurile importante din
existența oamenilor putând fi întoarse de la matca lor firească. Se crede că în
această noapte "umblă strigoii" să fure "mana vacilor", "mințile oamenilor" și
"rodul livezilor".
Împotriva acestor primejdii, țăranul român folosește ca principal element
de apărare, usturoiul. În egală măsură, casa, grajdul, cotețele, ușile și ferestrele
acestora sunt unse cu usturoi pisat, menit să alunge pătrunderea duhurilor rele la
oameni și animale.
În general, acest usturoi cu rol de apărare, provine din cel menit cu un an
înainte, în același moment al anului. Pentru cea mai importantă acțiune ce se
desfășoara în această noapte este "păzitul usturoiului". Împreună, fete și flăcăi,
veghează și petrec, tocmai pentru a înzestra usturoiul cu calitățile necesare. Forța
magică cu care el va fi investit în ajunul de Sf Andrei îi va ajuta pe toți să
depășească momentele de cumpănă de peste an: va servi drept remediu
terapeutic, va aduce pețitori - purtat la brâu, va păzi sălașurile de duhurile rele.
Tot în aceasta noapte, pentru a testa rodnicia livezilor și câmpurilor se aduc
crenguțe de vișin în casă (care vor înflori până la Crăciun) sau se seamănă boabe
de grâu în diverse recipiente.

 SFÂNTUL NICOLAE
Decembrie vine apoi cu sărbătoarea, atât de așteptată de copii, a Sfântului
Nicolae. Câți dintre noi nu au așteptat cu înfrigurare dimineața de 6 decembrie pentru
a se uita dacă Moșu' a lăsat ceva în ghetele pregătite de cu seara? Acest obicei al
darurilor aduse de Moș Nicolae, s-a împământenit mai mult la oraș.
13
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Rolul de ocrotitor al familiei cu care a fost investit de religia ortodoxă Sfântul
Nicolae îi dă dreptul să intervină în acest fel în educația copiilor. Povestea lui Moș
Crăciun începe cu un bătrân numit Sfântul Nicolae, episcopul din Myra. Se spune că
el poseda puteri magice și a murit în 340 a.H., fiind îngropat în Myra.Târziu, în
secolul XI, soldații religioși din Italia au luat rămășitele sfântului cu ei înapoi în
Italia. Ei au construit o biserică în memoria lui, în Ari, un oraș port din sudul Italiei.
Curând, pelerinii creștini din toată lumea au venit să viziteze Biserica Sfântului
Nicolae. Ei au luat legenda lui Moș Nicolae în locurile lor natale. Legenda s-a
răspândit în toată lumea și a luat caracteristicile fiecărei țări. În Europa în secolul al
XII-lea ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor și a activităților caritabile.
Germania, Franța și Olanda celebrează ziua de 6 decembrie ca o săbătoare religioasă
și oferă cadouri copiilor și săracilor. Când coloniile olandeze au călătorit în America,
au adus cu ele un episcop care purta un costum roșu și mergea călare pe un cal alb.
Imaginea americană a episcopului va evolua treptat pâna la cea a unui bătrân spiriduș
vesel. Multe țări și-au păstrat propriile obiceiuri și tradiții de Sfântul Nicolae. În unele
culturi, Sfântul Nicolae călătorește cu un asistent care îl ajută. În Olanda, episcopul
navigheză pe un vapor sosind pe 6 decembrie. Are la el o carte mare care îi spune
cum s-au purtat micuții olandezi în timpul anului. Copiii cuminți sunt răsplătiți cu
daruri iar cei obraznici sunt luați de asistentul său, Black Peter. În Germania, Sfântul
Nicolae călătorește tot cu un asistent, cunoscut ca Knecht Ruprecht, Krampus, sau
Pelzebock și vine cu un sac în spate și o nuia în mână. Cei obraznici sunt pedepsiți de
asistent cu câteva lovituri de nuia. În Italia, La Befana este zâna bună care se îmbracă
în negru și daruri copiilor pe 6 ianuarie. În multe țări latine: Spania, Puerto Rico,
Mexic și America de Sud, copiii îi așteaptă pe cei trei regi să le aducă daruri de
Crăciun.

 COLINDATUL
Pentru cea mai așteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au
apelat în egală măsură la tradiție, știind să accepte și obiceiuri mai recente.
Întâmpinată cu bucurie, Nașterea Mântuitorului aduce cu ea și o sumă de practici
foarte vechi prin care se celebra Echinocțiul de Iarnă, momentul în care natura dă
speranțe că va renaște.
Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și
numeroase mesaje și simboluri ale unei străvechi spiritualități românești. El s-a
păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui eveniment creștin care este Nașterea
Domnului Iisus Hristos. În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din țară,
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începe colindatul. Copiii cu steaua vestesc Nașterea Domnului și sunt primiți cu
bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci și colaci.
În Maramureș, cei care colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să
treacă pe la fiecare casă iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit, să continue
colindatul.
Postul Crăciunului ia sfârșit și fiecare se poate bucura de mâncărurile
rituale: preparatele din porc, sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și vinul.
Cele trei zile de sărbătoare ale Crăciunului aduc liniște și pace în case.

 IMPODOBIREA BRADULUI
Pomul de Crăciun, așa cum îl cunoaștem noi astăzi, decorat cu globuri în care
se reflectă lumina scânteietoare a lumânărilor sau a instalației electrice, nu a fost
din totdeauna împodobit astfel.
Deși în Europa originea sa precreștină nu mai e contestată de nimeni, părerile
rămân totuși împărțite: unii văd în el o reprezentare a „arborelui lumii”, alții îl
consideră o referire directă la „arborele Paradisului”, împodobit cu mere de un
roșu aprins, care amintesc de păcatele comise de primii oameni, înainte de
alungarea lor din Rai. Până în sec. al 15-lea, crenguțele verzi cu care erau
împodobite casele cu ocazia Crăciunului, ca și darurile care le făceau oamenii
unii altora, erau condiderate tradiții păgâne. Dar nu peste multă vreme în locul
acestora va fi folosit un arbore întreg.
Conform documentelor, în 1605, la Strasbourg a fost înălțat primul pom de
Crăciun, într-o piață publică. Nu avea încă lumânări și era împodobit cu mere
roșii. În 1611, la Breslau, ducesa Dorothea Sybille von Schlesien împodobește
primul brad așa cum îl cunoaștem noi astăzi. După 1878, decorațiunile (globurile)
de Crăciun din sticlă argintată de Turingia au tot mai mult succes, așa că această
tradiție pur germană va cuceri întreaga lume, fiind adoptată pretutindeni, fie că
este vorba despre țări din Asia, Africa, America de Nord și de Sud sau Australia.
La sfârșitul sec. al 19-lea, în saloanele germane, sărbătoarea era de neconceput
fără pomul de Crăciun, împodobit și scânteietor. În 1776, prin intermediul
soldaților germani care participau alături de englezi la războiul de independență,
tradiția pomului de Crăciun ajunge și în Statele Unite, iar în 1880 „cucerește” și
Casa Albă.
15
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 ANUL NOU
Pentru cel mai important moment, trecerea în noul an, pregătirile se reiau.
În săptămâna dintre Crăciun și Anul Nou, în toate satele cetele de flăcăi se
pregătesc pentru "urat", sistem complex de datini și obiceiuri. Pe înserat, în
ajunul anului sunt așteptați să apară "Ursul", "Capra", "Bunghierii", "Căiuții",
"Malanca", "Jienii", "Mascații" etc.
Concretizarea spectaculoasă a unor mituri antice legate de simbolistica
animalelor, aceste manifestări reprezintă o modalitate originală de exprimare a
arhaicelor asociații rituale dintre animale și cultul cvasiuniversal al soarelui.
Există și un cuvânt generic pentru aceste obiceiuri: "mascații". Recuzita, măștile,
costumele sunt pregătite din vreme. Mai ales măștile sunt cele care vorbesc cel
mai mult despre imaginația și umorul săteanului român. Anume meșteri s-au
specializat în confecționarea lor, ele devenind cu timpul adevărate podoabe de
artă populară.
Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este justificat
de simbolistica zilei de 31 decembrie care în gândirea populară reprezintă data
morții dar și a renașterii ordinii cosmice. Structura ceremonială a obiceiului este
în același timp plină de forță și vitalitate. Muzica și dansul, remarcabile prin
virtuozitate și dinamism, măștile pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol
unic.
În diferite zone ale țării, costumația, interpretarea pot fi diferite, dar
obiceiul este în esență același. Dacă acest fel de manifestare ne duce cu gândul la
arhaice practici magice de alungare a maleficului, "Plugușorul", alt obicei, este
strâns legat de mitul fertilității. Vorbe frumoase, de prosperitate și belșug sunt
adresate de cetele care vin cu "Plugușorul", fiecărei gospodării. Ca o incantație
magică, textul urării se transmite din tată în fiu și nu există român să nu-l
cunoască.
Când se apropie miezul nopții către noul an, țăranii obișnuiesc sș
prevadă cum va fi vremea în anul ce vine. Se folosesc de foile unei cepe mari pe
care le desprind și le așează în ordine, numindu-le după lunile anului. În fiecare
din ele pun puțină sare. A doua zi, de Sfântul Vasile, cel ce dezleagă vrăjile și
făcăturile, ei vor verifica cât lichid a lăsat sarea topită în fiecare foaie. Așa vor ști
(pentru că în mod misterios cantitățile sunt diferite) dacă vor avea secetă sau
ploaie și în ce lună anume.
Prima săptămâna din ianuarie este marcată de doua importante sărbători
creștinești: Botezul Domnului (Boboteaza) pe 6 ianuarie și Sfântul Ion pe 7
ianuarie. Toți românii se duc la biserică de Bobotează, pentru a lua apa sfintiță,
atât de necesară pentru tămăduire și purificare. În satele și orașele așezate pe
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maluri de ape, tinerii se întrec să scoată la mal crucea aruncată de preot în apa
înghețată. Cel ce va reuși, va avea parte numai de bine. În aceste zile, atât de reci
ale iernii, adunați pe lângă focuri, neavând altă treabă decât de a hrăni animalele,
țăranii români își trag sufletul alături de cei dragi, petrecând cu toți Ionii și
Ioanele și pregătindu-se pentru truda care va veni curând, odată cu topirea
zăpezii.

(sursa foto: Internet)

LA MULȚI ANI,
2011!
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1. MESAJUL CIFRAT
Calculează corespunzător adunările din interiorul căsuţei și găsește
corespondenţa fiecărei litere cu rezultatul dat. La sfârşit, după o
completare corectă veți avea o surpriză plăcută:
19+24=
23+67=
14+35=
36+45=
47+25=
16+48=
46+19=
19+53=
45+28=
29+26=
72 64 76
64 55 65 90
73 65 59 43 81
64 59 90 81 64 59 90 76 43 59
2. Doi taţi şi 2 feciori au împuşcat 3 iepuri . La împărţeală, fiecăruia i-a
revenit unul . Cum e posibil ?
3. Faceti din beţe de chibrit următoarea relaţie matematică:
5+5+5=550
Adăugaţi un chibrit ca să fie adevărată !

Vă așteptăm cu materiale și idei noi pentru numerele viitoare, mai ales pe colegii
noștri de la clasele mari!!!

-REDACȚIA DE.......„PICI”-

18

