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La bibliotecă
Într-o zi, eu cu colegii mei și cu doamna învățătoare, am mers la
bibliotecă. Acolo ne-am prezentat doamnei bibliotecare ce era o doamnă
drăguță și foarte respectuoasă.
Biblioteca școlii noastre este mică, cu multe rafturi și cărți. Acolo am
văzut volume cu ghicitori, cu povești, dicționare etc. De câte ori avem nevoie
de o carte megem la bibliotecă.
(Irina Perneș, cls. A III-a A)
Muzeul Cinegetic Posada
La Muzeul Cinegetic Posada sunt multe trofee de animale ca ursul,
mistrețul și cerbul, păsări împăiate, lilieci, tarantule.
Mai sunt și cărți scrise de Mihail Sadoveanu, haine de-ale lui de
vânătoare, pușca lui, tabla lui de șah, marele scriitor fiind un pasionat
vânător.
Am mai văzut și sulițe, săgeți, săbii, pistoale, puști, haine de vânătoare.
(Ana Neacșu, cls. a III-a A)
Cocoșelul
Această pasăre trăiește în curtea omului la țară. El mănâncă boabe și
mai există un altfel de cocoș, cel de munte.
Noaptea, la țară, cocoșul, când se odihnește mai spre noapte se urcă în
crengi.
Iarna cocoșii nu prea rezistă la frig, și apar probleme. El te trezește,
spunând:
- Cucuriguuu, cucuriguuuuu,!!!
( Alberto Petrache, cls. A III-a A)
SFAT
Mama mea m-a învățat
Să vorbesc frumos,
Să mă port mereu curat,
Să fiu cuviincios.
-

Îngerașul tău îți spun,
Este-ndepărtat,
De-ai lăsat lucrul cel bun
Pentru un păcat.

Ține minte, fiul meu,
Mi-a zis astăzi ea,
Se supără Dumnezeu
De nu faci așa!

Vorba și fapta cea rea
De le-ai folosit,
Sufletul și inima
Ți le-ai murdărit.
(Daniela Roșu, cls. a IV-a A)
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Proiectele clasei a III-a A
Mica violonistă
Desene pe asfalt ale de cls. a III-a A

„LA PASQUA”, proiect al cls. a VI-a, realizat împreună cu dna.
profesoară Victoria Poloni
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Numele lunii aprilie (latină: Aprilis) vine de la cuvântul latinesc aperio, ire = a
deschide, deoarece în aprilie se deschid mugurii plantelor. Înainte de anul 700 î.Hr.,
luna aprilie era a doua lună a anului în calendarul roman și avea 29 de zile. După ce
Iuliu Cezar a introdus calendarul iulian 45 î.Hr., luna aprilie avea 30 de zile și devenea
a patra lună a anului.
Grecii numeau luna aprilie Mounichion. În România, luna aprilie, popular, se
numește Prier. În aprilie continuă semănăturile de primăvară, se închid țarinele pentru
pășunatul devălmaș, se formează turmele, se tund oile înainte de a fi urcate la munte,
se construiesc sau se repară țarcurile și oboarele pentru vite etc.
Aprilie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și Iulie în toți anii și ca Ianuarie în
anii bisecți.
LEGENDA LUI PRIER
Se zice ca erau odată doi frați: unul bogat, iar altul sărac. Și amândoi frații ăștia
erau megieși. Celui bogat îi mergea foarte bine, căci avea tot ce-i trebuia. Cel sărac
însă, neavând mai nimic, o ducea de pe o zi pe alta ca vai de dânsul.
Într-un an, și anume în revărsatul zilei de Paști, s-a sculat cel sărac și a ieșit
afară, ca să-și caute câteva vreascuri spre a-și ațâța focul și a face o țâra de mămăligă
pentru copiii săi flămânzi.
Odată întors acasă cu vreascurile, dă peste altă nevoie: n-avea cu ce să le
aprindă. Ce să facă el acuma?... de unde să ia foc?... Pe când stătea el așa dus pe
gânduri, zărește deodată pe fereastră un foc mare arzând pe vârful dealului. Cum zări
el focul acela, pornește degrabă spre dânsul și, ajuns acolo, dă peste 12 oameni care se
încălzeau la foc.
- Bună dimineața și Hristos a înviat, oameni buni!
- Mulțămim d-tale! - răspunsera aceștia. Da ce vânt te-a abătut pe la noi așa de
dimineață și tocmai în ziua de Paști? - întrebă unul dintre dânșii.
5
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- D-apoi iaca cum și iaca cum! - răspunse săracul - am venit să-mi dați un pic
de foc, ca să-mi fac și eu o țâră de mămăligă pentru copiii mei, că iată ceilalți oameni
s-au pregătit cu pască, cu ouă roșii și cu multe altele de Paști, însă eu, fiind sărman
lipit pământului, n-am nimica!
Atunci zise unul dintre dânșii:
- Ți-om da, dragul meu, dar spune-ne mai întâi, care lună-i cea mai rea peste
an?
- Apoi de, - răspunse săracul - unii oameni zic că luna lui Prier ar fi cea mai
rea, dar mie toate mi-s totuna de bune!
Atunci îi zise omul:
- Ține poala cămeșii să-ți dau foc!
Săracul, auzind cuvintele acestea, începu a tremura de frică, temându-se că-i va
arde și cămeșa și va rămâne gol ca napul. Cu toate acestea însă nu se puse pe pricină,
ținu cămeșa și omul îi puse o lopată de jăratic în poală, zicându-i ca, după ce va
ajunge acasă, să-l împrăștie prin ogradă și prin grădină.
Săracul făcu așa, după cum i se spuse. Ajungând acasă, partea cea mai mare de
foc o împrăștie prin ogradă și grădină, iară cu rămășița întră în casă și-și făcu foc.
Nu mult după aceasta, iată că una din fete strigă plină de bucurie:
- Tată, tată! vai ce de vite mai avem noi! Toată ograda și grădina e plină de tot
felul de vite!
Ieșind omul afară, văzu și el minunăția: ograda era plina de boi, vaci, cai, oi și
tot felul de animale. Văzând toate astea și o copilă de a frăține-său, merse în casă și
zise tătâne-său:
- Tată, oare de unde are uncheșul meu atâtea vite, că e plină ograda și
grădina?
Ieșind cel bogat afară și văzând vitele, îl întrebă pe frate-său de unde are atâtea
vite. Săracul îi spune toată povestea și bogatul își ia degrabă o manta mare pe spate și
se duce și el la focul de pe deal. Când ajunge acolo, fără a da "bună dimineața", zice:
- Oameni buni, dați-mi o țâră de foc, că mi s-a stins!
- Ți-om da, de ce nu, dar mai întâi să ne spui care lună-i cea mai rea de peste
an!
- Apoi de, - răspunse bogatul - toate lunile peste an îs bune, dar luna lui Prier,
vai Doamne, ca scârnava-i, amus plouă, amus e pâclă, amus ninge, și mai toate oile
pier. Nu degeaba a zis cine a zis că: "Prier priește / Da și jupește".
Atunci se sculă Prier mânios, căci oamenii aceia erau cele 12 luni de peste an,
și-i zise răstit:
- Tine poala de la manta!
Bogatul întinse poala și Prier îi puse două lopeți de foc într-însa.
- Mai pune una, zise bogatul.
Prier îi mai puse o lopată.
Bucuros de ceea ce a primit, bogatul se întoarse cu focul acasă, îl turnă prin
grădină, ogradă, grajd, șură și în tot locul și apoi se băgă în casă în bună nădejde că și
el va căpăta, dacă nu mai multe, apoi măcar tot atătea vite ca și frate-său.
Iată însă că nu mult după aceasta, intrând copila sa în casă, îi spuse că șura,
grajdul și toate celelalte acareturi de pe lângă casă ard.
6
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Și așa a pățit bogatul cel lacom și mândru!
Lunile anului in traditia populară
Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie,
octombrie, noiembrie, decembrie...sunt lunile anului. Nimic nou până aici! Ceea ce
poate nu știi încă este că, în tradiția populară românească însă, lunile anului sunt
considerate a fi ''cei 12 fii ai Anului'' sau ramurile unui copac foarte bătrân. Fiecare
dintre ele avea în lumea satului românesc o cu totul altă denumire decât cea precizată
la început și mai ales o semnificație aparte. Fiecare lună sugera prin numele ei, fie o
activitate din viața oamenilor, fie aminteau de o anume tradiție. Majoritatea este
formată din acele luni al căror nume se identifică cu observațiile oamenilor asupra
stării vremii.
Cel mai mare dintre fiii Anului, Ianuarie sau „Gerar” era cunoscut în trecut și
sub denumirea de „Genarie”, „Ghenarie” sau „Călindariu”. Este luna în care se
dădeau petreceri de începerea Noului An și în care se vedea cum va fi vremea în
perioada următoare: dacă în ianuarie nu e timp geros, atunci așa va fi vremea în martie
și aprilie. Dacă însă era frig, cu siguranță în februarie avea să ningă.
Februarie, ''Făurar'' sau ''luna lupilor'' era considerată a fi o lună deosebit
de nemiloasă, venind cu geruri și viscole mari. În tradiția populară se spune că în
februarie 2 săptămâni îngheață tot, iar în următoarele 2 se dezgheață. Denumirea
populară ''Făurar'', sugera începutul pregătirilor pentru muncile agricole și nu numai,
ce aveau să înceapă din luna următoare când vremea era mai blândă.
În luna martie („Mart”) începe primăvara, vremea se încălzește treptat.
Legendele spun că Mart a luat câte o zi din fiecare celelalte luni pentru a-și depași toți
ceilalți frați. Acum încep și zilele Babelor (zilele Martei sau Dochiei), tradiție
îmbogățită de o mulțime de povești ce ilustrează lupta dintre iarnă și primăvară, dintre
întuneric și lumină. Martie mai este denumit și „Germănar”(„Încolțitorul”), natura
începând să prindă viață și culoare.
Aprilie („Prier”) este o continuare a zilelor babelor Marta și Dochia.
Denumirea de ''prier'' se datorează faptului că se considera că această perioadă din an
este una foarte prielnică. Cu toate acestea, timpul e înșelător de la o zi la alta ceea ce
dăunează plantelor și animalelor mici. În zile foarte friguroase și cu vânt uscat luna
aprilie era denumită în popor ''Traistă-n Băț''.
Mai („Florar” sau „Frunzar”) este luna ierburilor. Acum se considera că
Raiul coboară pe pământ, pajiștile sunt verzi și pline de flori multicolore, iar frunzișul
pădurilor și livezilor tresare sub adierea vântului.
Iunie este luna cireșelor drept pentru care în popor ea era cunoscută sub
denumirea de „Cireșar” sau „Cireșel”.
Iulie, luna lui „Cuptor”, este în tradiția populară perechea lui ''Făurar''. Asta
pentru că vorbele din popor spun că, pe cât de frig e în vremea lui ''Făurar'', pe atât de
cald va fi în luna lui cuptor.
August, luna cunoscută ca „Gustar” sau „Secelar” este una din lunile ce
abundă în legume, fructe și recolte de tot soiul.
Septembrie, „Răpciune” este luna ce deschide ușa toamnei, cu vreme
schimbătoare. Totodată este și luna vinului - „Vinitel” acum strângâdu-se rodul viilor.
7
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Dat fiind că acum începe un nou anotimp, tradițiile populare fac iarăși legătura între
luni și vreme. Astfel, dacă de ''Răpciune'' e cald, atunci luna următoare, ''Brumărel''
timpul va fi rece și cu multă umezeală. Dacă tună în septembrie e semn de multă
zăpadă în ''Făurar''. Daca în septembrie înfloresc scaieții, atunci toamna va fi lungă și
frumoasă. Dacă rândunelele se duc repede, atunci e semn că și iarna e aproape.
Lunile octombrie („Brumărel”) și noiembrie („Brumar”) nu aduc
evenimente și tradiții deosebite. Ele sunt însă cele care prevestesc iarna ce bate la ușă.
Acum cade bruma, apare promoroaca, iar vântul bate mai cu putere, toate acestea
spunând că iarna ce vine va fi blândă. Dacă în aceste luni va ploua mărunt, atunci
iarna va fi grea.
Decembrie („Undrea” sau „Ningău”) este una din cele mai bogate luni ale
anului în sărbători creștinești, cântec și voie bună. Deschizătoare de anotimp dar
închizătoare de an, această lună e foarte bogată în prevestiri pentru anul ce va veni. De
Sf. Andrei prăznuit în ultima zi din noiembrie și sărbătoare ce deschide luna
cadourilor, se pun la încolțit în vase boabe de grâu pentru a vedea cum va fi anul ce
vine. Această sărbătoare este de altfel una foarte bogată în obiceiuri și superstiții
populare. Pe de altă parte, dacă în ''Undrea'' e ger, atunci anul va fi mănos; dacă e
zăpada, atunci va ploua în timpul lui ''Cireșar''.
Se vede cum în tradiția populară românească lunile sunt strâns legate între
ele, datorită acestui fapt probabil anul fiind reprezentat în legendele populare vechi de
12 frați.
1 Aprilie - Ziua Păcălelilor
Supranumită și Ziua Păcălelilor, 1 aprilie este alături de 1 iunie și una dintre
zilele preferate ale copiilor, care încearcă în fiecare an să își păcălească părinții și
profesorii. Pentru cei cu simțul umorului dezvoltat și cu un gust deosebit pentru farse,
ziua de 1 aprilie este un prilej foarte bun de distracție. Pentru cei cu mulți "dușmani"
sau prieteni glumeți, s-ar putea să fie mai degrabă o zi în care să nu își dorească să
iasă din casă. Dupî cum spunea Mark Twain, "ziua de 1 aprilie este ziua în care ne
amintim ce suntem în celelalte 364 de zile ale anului".
1 aprilie - Păcăleală internațională
Ziua de 1 aprilie este recunoscută ca fiind Ziua Păcălelilor în Statele Unite ale
Americii, Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Suedia, Norvegia, Germania și
Franța. În Franța cel care cade victimă unei păcăleli este numit "poisson d’Avril"
(pește de aprilie), în Anglia este numit "noddy", iar în Scoția acestuia i se spune "April
qowk" sau "April cuckoo"(cuc de aprilie).
Se pare ca Ziua Păcălelilor este sărbătorita chiar și în unele țări din America
Latină, cum ar fi Peru și Columbia. Diferența este că în aceste țări sărbătoarea are loc
pe data de 28 Decembrie și poartă numele de "Dia de los inocentes" (ziua celor naivi).
Chiar dacă numele și data diferă, farsele care se fac sunt aceleași.
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Astăzi de Ziua Păcălelilor
Ziua Păcălelilor este astăzi sărbătorită în Franța prin cadouri constând fie în
felicitări cu pești, fie în bomboane de ciocolată în formă de pește. Există în Franța și o
tradiție de a prinde pe spatele celui păcălit un pește de hârtie cu un ac cu gămălie.
Superstiții de 1 aprilie
Tradiția spune că păcălelile trebuie făcute până la ora prânzului. Păcălelile
făcute după ora prânzului, deci dupa ora 12, se spune că aduc ghinion celui care
păcălește. De asemenea, căsătoria nu este recomandată de 1 aprilie: se spune că
bărbatul care se însoară de 1 aprilie va fi sub papuc toata viața.
Modul de calcul pentru Sfintele Paște











Data celebrării Paștelui are la bază două fenomene astronomice: echinocțiul de
primăvară și mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului. Astfel, Paștele se
serbează în duminica imediat următoare primei luni pline după echinocțiul de
primăvară.
Durata
Paștele creștin are o durată de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii
Domnului (prima duminică de Paști) și sărbătoarea Înălțarii Domnului, care se
celebrează la 40 de zile de la Înviere, într-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de
zile pascale sunt zile de mare sărbătoare.
Cronologia sărbătorilor pascale
Sărbătoarea Paștilor este precedată de o lungă perioadă de post, în care se
comemorează evenimentele premergătoare Învierii Domnului. Ultima
săptămână din Postul Mare, numită Săptămâna Patimilor, începe în Duminica
Floriilor, când se sărbătorește intrarea lui Isus Cristos în Ierusalim, și se
sfârșește în Sâmbăta Mare. Este săptămâna în care sunt comemorate patimile lui
Iisus, răstignirea și moartea Sa din Vinerea Mare.
Obiceiuri de Paști
Cel mai răspândit obicei creștin de Paști este vopsirea de ouă roșii, a căror
prezență este obligatorie pe masa de Paști, deși în prezent se vopsesc ouă și de
alte culori (verzi, albastre, galbene etc.). În folclorul românesc există mai multe
legend crestine care explică de ce se înroșesc ouă de Paști și de ce ele au
devenit simbolul sărbatorii Învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica
Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat coșul cu ouă lângă
cruce și acestea au fost înroșite de sângele care picura din rănile lui Iisus.
Cu ocazia sărbătorilor Pascale gospodinele prepară și alte mancaruri
traditionale: pasca, cozonac, drob.
Unele obiceiuri asociate acestei sărbători, cum ar fi iepurașul de Paști sau
căutarea ouălor colorate s-au răspândit și printre necreștini.
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Rezultate obținute de elevii participanți la
Concursul “Călători printre rânduri”
Nr.
crt.

Numele elevului

Cls.

Punctaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FAUR IOANA
ANTONESCU GIANI
GHEORGHE ROBERT
DOGEANU ALESSIA
BERBECE IONUȚ
LĂȚA VICENȚIU
PÎRÎȚU DANIELA
GUGUI DARIA
DRĂGUȚ CLARA
MURICĂ IOANA
ZAMFIRESCU
CATINCA
DAIA-CREINICEAN
LUCA
PERNEȘ IRINA

IA
IA
IA
IA
II A
II A
II A
II A
II A
II A
II A

100 puncte
99 puncte
98 puncte
98 puncte
100 puncte
100 puncte
99 puncte
96 puncte
92 puncte
92 puncte
92 puncte

Didina Mitran
Didina Mitran
Didina Mitran
Didina Mitran
Florența Ionescu
Florența Ionescu
Florența Ionescu
Florența Ionescu
Florența Ionescu
Florența Ionescu
Florența Ionescu

CALIFICAT
CALIFICAT
CALIFICAT
CALIFICAT
CALIFICAT
CALIFICAT
CALIFICAT
CALIFICAT
CALIFICAT
CALIFICAT
CALIFICAT

III
A
III
A
III
A

89 puncte

Theodora Michel

CALIFICAT

85 puncte

Theodora Michel

CALIFICAT

78 puncte

Theodora Michel

CALIFICAT

12
13
14

PETRACHE
ALBERTO

Coordonator

Observatii

“CURĂȚENIE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ”
Ca în fiecare an, și în această primăvară, împreună cu
Organizația Team Work, voluntari din Șc. 152 „Uruguay” au avut grijă ca
frumoasa Gradină Botanică din București să-și păstreze locul fruntaș
printre parcurile orașului.
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„EUROPA, CASA NOASTRĂ”
Școala noastră este înscrisă în Campania anuală de comunicare și informare
„Europa, casa noastră”, lansată de Reprezentanța Comisiei Europene în România,
campanie care este menită să transpună prioritățile de comunicare ale Comisiei
Europene în special în mediul școlar. Mai multe informații puteți afla accesând
http://www.europacasanoastra.ro/.

„ȘI EU TRĂIESC SĂNĂTOS” este o altă campanie la care participăm.
Alimentația echilibrată te ajută să fii mereu în formă! Consumă zilnic
alimentele variante, care să îți ofere aportul necesar de vitamine și minerale!
Combină activitatea fizică cu o dietă echilibrată, te vei simți bine pe parcursul
întregii zile, iar organismul tău se va dezvolta într-un mod armonios.
Igiena este un cuvânt pe care îl folosim pentru a ne referi la activitățile pe care
le facem pentru a ne păstra curați și sănătoți. Toți trebuie să învățăm să ne însușim
obiceiurile care ne ajută să ne păstrăm sănătatea.
Despre toate acestea și modul în care se implică elevii școlii noastre în
desfășurarea acestui proiect, puteți afla înscriindu-vă în CLUBUL „PRIETENII LUI
SAMIDI”, înființat de clasa a III-a A, sau accesând adresa http://www.sets.ro/.
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Deja suntem obișnuiți cu ocazia fiecărui eveniment important, ca elevi ai clasei
a VI-a împreună cu doamna profesoară de muzică, Daniela Ion, să ne încânte cu un
scurt moment artistic.

Cu ocazia Sfintei sărbători de PAȘTI, redacția revistei noastre, împreună cu
întregul colectiv de elevi și cadre didcatice din școală, vă urează SĂRBĂTORI
FERICITE!

HRISTOS A ÎNVIAT!
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Balanța și fructele
Într-un coș sunt 14 Kg de mere.
Avem o balanță și o greutate de 2 Kg.
Cum facem pentru a măsura 3 Kg de mere numai din două cântăriri ?
Găleți negradate
Se dau 2 găleți negradate, una de 9 litri și una de 4 litri.
Cum facem să obținem în găleata mare 6 litri de apă?
O grămadă falsă
Se dau 10 grămezi de câte 10 monede, fiecare monedă cântărind 10
grame.
Una dintre cele 10 grămezi este plină de monede false cântărind 11
grame fiecare.
Având la dispoziție un cântar digital, foarte sensibil, cum se poate afla
care grămada este plină cu monede false, dintr-o singură cântărire ?
Gutui
Într-un gutui sunt gutui.
Dacă scuturi gutuiul, din gutui nu cad gutui, dar nici nu rămân gutui.
Câte gutui sunt în gutui ?
Canibalii mincinoși
Se dau două sate.
Primul sat este populat de canibali mincinoși iar al doilea sat este
populat de oameni buni și sinceri.
Se știe deci că oamenii buni spun adevărul tot timpul iar canibalii mint
tot timpul.
Te afli la intersecția dintre cele două sate și te întâlnești cu un om din
cele două sate, dar nu știi din ce sat provine el.
Ai dreptul să-i pui o singură întrebare și să afli direcția încotro trebuie
să mergi ca să nu ajungi în satul de canibali.
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231
Urmează pașii de mai jos:
- Alege-ți un număr.
- Ion îți mai dă încă pe atât. (calculează cât ai în acest moment)
- Eu îți mai dau 462. (socotește cât ai acuma)
- Îți fură hoții jumătate. (calculează cât ți-a rămas)
- Dă-i partea înapoi lui Ion (calculează cât mai ai)
- Mai ai 231.
Melcul
Un melc urcă în timpul zilei pe un copac 3m și alunecă noaptea 2m.
După câte zile ajunge în vârful copacului înalt de 10m?
Furnica și treptele
O furnica urcă cele două trepte din imagine.
Ea pornește din punctul A și ajunge în punctul B, parcurgând cel mai
scurt drum.
Fiecare treaptă are 10cm lungime și 30cm lățime.
Care este distanța parcursă de furnică?

4 părți egale
Să se împartă figura de mai jos în patru părți egale (ca formă și arie).

-REDACȚIA DE.......„PICI”-
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