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26 octombrie 2012 a avut o însemnătate aparte pentru Şcoala cu clasele I-VIII Micăsasa, marcând schimbarea denumirii
şcolii. Începând cu această dată, şcoala noastră poartă numele de Şcoala Gimnazială “Corneliu Păcurariu”, Micăsasa, în
onoarea renumitului profesor de limba română micăsean, Corneliu Păcurariu.
Activităţile desfăşurate cu această ocazie au avut drept scop omagierea acestei personalităţi cu care se mândreşte comuna
noastră şi pe care îl prezentăm în cele ce urmează.

„Păcuraru Cornel are 25 de ani. În pofida tinereţii, câteva fire argintii au răsărit în părul său bogat,
de nuanţă aurie. De sub sprâncenele stufoase, creionate parcă cu migală pe fruntea lată, ne privesc doi
ochi blânzi de culoarea cerului. Seninătatea lor îţi inspiră încredere, hotârâre. Vorbeşte rar, chibzuit,
cuvintele lui fiind însoţite de gesturi convingătoare.”
( Scria jurnalistul Ilie Gabra într-un cotidian al vremii)

DATE BIOGRAFICE

Născut la data de 13 septembrie 1937 într-o familie de ţărani din Micăsasa, Cornel Păcuraru a urmat
clasele I-VIII la şcoala elementară din localitate, continuând cu studiile liceale la Sibiu şi, apoi, la Mediaş.
După absolvirea cursurilor Facultăţii de Filologie, Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Victor
Babeş” din Cluj, tânărul Cornel Păcuraru îşi începe activitatea de dascăl în anul 1958 ca profesor de limba
română în comuna Bia-Târnăveni, unde se şi căsătoreşte.

În 1960, Cornel Păcuraru îşi îndeplineşte
de a profesa în satul natal, ajungând profesor de
română şi, apoi, director al şcolii din Micăsasa,
anul 1975, când este numit primarul comunei.
După încheierea mandatului de primar, în anul 1979 se
reîntoarce la catedră, continuând să-i îndrume cu dăruire pe elevii
tinerii talentaţi din comună.
Era implicat în toate activităţile socio-culturale care se derulau
vreme.
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ACTIVITATEA CULTURALĂ

Pasionat de şah, sport şi folclor, Cornel Păcuraru s-a implicat activ în diverse
activităţi socio-culturale, făcându-se remarcat şi apreciat, aşa cum reiese dintr-un
cotidian al vremii:

„Activitatea culturală era sub posibilităţi. Amatori erau destui, dar lipsea un
îndrumător competent. Atunci Păcuraru s-a apucat de lucru.(...) Când elevii au greutăţi în studiu, când
se observă la unii delăsări, Păcuraru se interesează operativ de cauza stării de fapt.”

Îndrumător talentat şi profesionist, a fost director de cămin şi a condus diverse formaţii locale de:

 teatru
 grup vocal
 instrumentişti şi solişti
 montaj folcloric
 brigade de agitaţie.

VALOARE ŞI PRESTIGIU

Începând cu anul 1979, Cornel Păcuraru îşi reia activitatea de profesor la şcoala
din comună, continuând, în acelaşi timp, să-i coordoneze pe tinerii talentaţi, fiind
convins că: „în fiecare om există un talent”. A fost şi culegător de folclor, dar, din
păcate, nu a mai reuşit să publice într-un volum creaţiile populare culese.

În acelaşi an, împreună cu cercetătorul Mihai
Blăjan, a elaborat comunicarea „Noi descoperiri
arheologice”, publicată în colecţia „Marisia”, Târgu-Mureş, nr.8, în urma săpăturilor şi
descoperirilor arheologice din Micăsasa la care a luat parte, fiind pasionat de istorie şi
arheologie.

În 1985 îi sunt recunoscute meritele, primind titlul „Profesor evidenţiat”. A trecut în nefiinţă la date de
18 martie 1989.
Post-mortem, este numit „Cetăţean de onoare al comunei”, ca o recunoaştere a valorii moştenirii lăsate.
Tot ca o dovadă de apreciere, începând cu 2012, şcoala din localitate îi poartă numele, devenind Şcoala
Gimnazială „Corneliu Păcurariu”.
Prof. Datcu Elena

Pentru a marca schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ locale, colectivul de dascăli ai Şcolii Gimnaziale
„Corneliu Păcurariu” din Micăsasa, sub îndrumarea domnului director, Bugner Mihai, a organizat un set de activităţi la care
au fost invitaţi să participe membri ai familiei Păcurariu, oficialităţi locale şi din judeţ, foşti colegi şi prieteni ai profesorului
Corneliu Păcurariu.

Programul de activităţi a început cu o prezentare power-point a personalităţii profesorului Păcurariu (aşa cum a fost
prezentată în paginile anterioare ale revistei) şi a continuat cu discursurile rostite de domnul director al şcolii, de edilul local,
de prefectul judeţului, Ovidiu Ioan Sitterli de domnul inspector şcolar general, Ştefan Firu, de soţia domnului Corneliu
Păcurariu, Veronica Păcurariu, de profesorul Viorel Crainicu, de profesorul Ioan Streza şi alţi invitaţi de onoare. Discursurile
au fost emoţionante, încărcate de respect şi apreciere la adresa celui ce a fost Corneliu Păcurariu, fiecare invitat dorind să
evidenţieze meritele şi valoarea acestui profesor, care a făcut şi face cinste comunei noastre.

După seria de discursuri, a venit rândul elevilor şcolii să-i încânte pe invitaţi cu cântece, dansuri şi recitări în cadrul unei
şezători, demonstrând că se mai păstrează încă moştenirea lăsată de Corneliu Păcurariu, cel pasionat şi bun îndrumător de
tinere talente, care a cultivat tradiţiile şi obiceiurile populare locale.
Toţi invitaţii s-au declarat profund impresionaţi de talentul şi implicarea elevilor în această şezătoare, mai ales în contextul
actual, când obiceiurile populare tind să fie uitate de tinerii preocupaţi de alte curente muzicale mai puţin autohtone, dacă nu
mediocre.

„Barometrul impresiilor” legate de acest eveniment a scos în evidenţă calitatea activităţilor desfăşurate, după cum reiese
din interviurile acordate de invitaţi unei eleve a şcolii:

Eleva: -Cum vi se pare această şcoală?
D-na Păcurariu: - O şcoală minunată, o şcoală bine pusă la
când am fost eu aici; e modernă şi îmi place.
Eleva: - Ce părere aveţi despre acest eveniment?
D-na Păcurariu: - Mă bucur de acest eveniment, mă bucur că
şi truda soţului meu şi îi felicit pe organizatorii şi pe iniţiatorii
Eleva: - Cum v-aţi simţit?
D-na Păcurariu: - M-am simţit foarte bine şi vă mulţumesc!

Eleva: - Cum vi s-a părut momentul de astăzi?
D-l Prefect: - A fost un moment deosebit de frumos, mi-au
din Micăsasa, mi-au plăcut copiii din Micăsasa, au fost
„căluşeii”, mi-a plăcut şezătoarea. A fost deosebit.
Eleva: - Ce părere aveţi despre noul nume al acestei şcoli?
D-l Prefect: - Domnul Corneliu Păcurariu este un fiu al
şi, din punctul meu de vedere, Micăsasa astăzi a onorat cum
profesorului Corneliu Păcurariu.
Eleva: - Cum v-aţi simţit?
D-l Prefect: - Deosebit de bine în compania tuturor celor
celor care au făcut acest frumos moment folcloric.
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Eleva: - Cum vi se pare această şcoală?
Prof. Crainicu: - Şcoala aceasta mi se pare o şcoală deosebită, modernă, de nivel
european, o şcoală care face cinste satului, tuturor celor care au contribuit şi contribuie
la educarea elevilor, la creşterea culturală a satului în întregul lui.
Eleva: - Ce spuneţi despre acest nume al şcolii?
Prof. Crainicu: - Pentru mine este o deosebită satisfacţie, o mulţumire sufletească
pentru că această şcoală a căpătat numele unuia dintre cei mai buni prieteni ai mei,
profesorul Corneliu Păcurariu, cu care am fost de o seamă şi cu care am petrecut multe
clipe frumoase, de apostolat, profesor de română în toţi anii, de când ne-am cunoscut şi
până când dânsul a trecut la cele veşnice.
Eleva: - Cum v-aţi simţit în această şcoală?
Prof. Crainicu: - Excepţional m-am simţit, am simţit o
atmosferă bună în acest
spaţiu, în care poţi să te bucuri când te vezi, care te face să te
simţi prieten cu toţi cei
din jurul tău.

Eleva: - Puteţi să ne spuneţi câteva cuvinte despre acest

eveniment de astăzi?

D-na Zaharie: - Sunt încântată că am fost invitată,; felicit din tot sufletul pe toţi cei care s-au implicat; felicit „florile” astea vii
care au participat la un
eveniment care mi-e de suflet. Mulţi dintre foştii mei elevi au fost invitaţi azi aici, chiar fiica domnului profesor, care şi-a
amintit că şi noi puneam pe picioare o şezătoare şi le era foarte dragă.
Eleva: - Cum v-aţi simţit?
D-na Zaharie: - Minunat, vă mulţumesc mult, mi-aţi făcut o zi de bucurie!

Eleva: - Ce părere aveţi despre evenimentul de azi?
D-l Primar: - Se marchează schimbarea denumirii şcolii. L-am cunoscut foarte bine,
fiindu-mi dascăl 4 ani de zile. Este un moment special pentru comunitatea noastră şi
pentru şcoală, marcat de sărbătoarea organizată de copii, de dansurile din şezătoare, de
nunta de la Micăsasa, obiceiuri culese şi transmise mai departe de profesorul Corneliu
Păcurariu.
Eleva: - Cum v-aţi simţit astăzi?
D- Primar: - O zi deosebită. De fiecare dată când vin la şcoală mă simt foarte bine şi mă
bucur pentru şcoală că s-a organizat atât de bine, iar elevii sunt minunaţi.
Denghel Georgiana, cls. a VIII-a
Bîrloncea Diana, cls. a VIII-a

La şase luni după naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, urma să Se nască Mântuitorul lumii, Domnul Iisus
Hristos.
Pe acele vremuri, împăratul roman a dat poruncă să se facă un recensământ al populaţiei întregului
Imperiu. Fiecare persoană trebuia să meargă să se înscrie în cetatea din care provenea cu neamul. Iosif a
pornit atunci la drum cu Fecioara Maria, călătorind din Galileea în Iudeea, din Nazaret către Betleem. Ei
trebuiau să se înscrie în Betleem, de unde se trăgea
neamul lui David. Pe când
se aflau ei în Betleem, Mariei i-a venit vremea să
nască. Şi a născut într-o
iesle, căci nu s-a găsit pentru ei alt loc de găzduire.
Acolo a fost Pruncul
înfăşat şi culcat.
Prin venirea Mântuitorului pe lume s-au împlinit cuvintele proorocului Isaia,
care spusese : «Iată,
fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu…» (Is. 7, 14). Iar Evangheliştii
Matei şi Luca ne arată
prin cuvintele lor ca naşterea Domnului a fost însoţită de minuni ca :
închinarea păstorilor
vestiţi de înger, cântarea îngerilor, steaua care lumina calea magilor, mânia
lui Irod şi porunca de a
ucide pruncii, fuga în Egipt prin descoperirea dumnezeiască, rămânerea
acolo până la moartea lui
Irod şi reîntoarcerea în Nazaret.
În oraşul Betleem există o biserică care se numeşte Biserica Naşterii Domnului. Ea se înalță pe locul în care,
conform tradiției, s-ar fi născut Iisus. Biserica de azi a fost construită în secolul al VI-lea de către împăratul
bizantin Iustinian. Ea a luat locul unei mai vechi biserici construite în anul 339 d.H. de către Elena, mama
împăratului Constantin cel Mare. Sub altar se află o piatră argintie așezată în marmură, cu o inscripție
despre nașterea lui Iisus.
Micul oraş Betleem este situat la 8 km de Ierusalim într-o regiune muntoasă din Israel. În acești munți
îngerul s-a înfățișat păstorilor și leAcest praznic este precedat de un
împărtăşesc. Tradiţiile şi
acela al colindelor, al umblării cu
Botezul Domnului, cu care se încheie
această sărbătoare în popor.

a anunțat nașterea lui Iisus.
post de 40 de zile în care creştinii se spovedesc şi se
obiceiurile străvechi însoţesc această sărbătoare, cum este
„steaua”, etc. Bucuria acestei sărbători durează până la
ciclul sărbătorilor Crăciunului, cum mai este numită
Prof. Brustur Laura

Povestea lui Moş Crăciun

Acum multe sute de ani s-a născut Moş Crăciun, cel care ne aminteşte de copilărie şi care e prezent în casele noastre în fiecare
an, la 24 decembrie. El trăieşte în Laponia, împreună cu nişte spiriduşi, care lucrează în fabrica de jucării şi care construiesc
cadourile de Crăciun. Tot acolo el primeşte scrisorile copiilor. El are nişte urechi magice, cu care îi aude pe copiii din toată
lumea şi astfel ştie când sunt cuminţi.
Dacă întâmplător întâlniţi un moş bătrân, rotofei, cu o barbă mare albă, îmbrăcat într-o haină roşie şi care duce
în spate un sac mare plin cu cadouri, să ştiţi că acela este Moş Crăciun.
O veche legendă ne spune că Maica Domnului i-a cerut adăpost lui Moş Ajun ca să nască pe Fiul lui
Dumnezeu. El a refuzat-o, spunând că este sărac, dar a trimis-o la fratele lui mai mic şi mai bogat, Moş
Crăciun. Atunci când a ajuns la casa lui Crăciun, Maica Domnului o
găseşte acasă
pe soţia acestuia şi îi cere adăpost. Crăciuneasa, ştiindu-şi soţul rău şi
necredincios,
nu o primeşte în casă şi o trimite să nască în grajdul vitelor. Mai mult decât atât,
Crăciuneasa o
ajută pe Maica Domnului să-L nască pe Pruncul Iisus. Aflând Crăciun despre cele
întâmplate, îşi
pedepseşte soţia. Însă Maica Domnului, printr-o minune, o ajută pe Crăciuneasă să
scape de
pedeapsa soţului ei. Crăciun, văzând această minune şi aflând că în grajdul său S-a
născut Domnul
Iisus, îi pare rău şi îi cere iertare lui Dumnezeu. A doua zi, Crăciun şi-a împărţit averea copiilor săraci şi, de atunci, în fiecare
an, în Ajunul Naşterii Domnului, Moş Crăciun vine cu sania trasă de reni, intră pe horn şi ne pune sub brad cadourile mult
aşteptate.
Această mare sărbătoare a Crăciunului aduce cu ea tradiţii şi simboluri dintre cele mai diverse în toată lumea. Aşadar,
copii din lumea întreagă, aşteptaţi-l pe Moşul în fiecare an cu bucurie, cu sufletul curat, cu gânduri frumoase pentru cei dragi şi
veţi vedea că el nu o să ocolească casele voastre !
Prof. Brustur Laura

Iată câteva scrisori, pe care le-am găsit în cutia redacţiei noastre. Sperăm ca, prin intermediul revistei, ele să ajungă la
destinatarul lor: nimeni altul decât MOŞ CRĂCIUN!
Dragă Moş Crăciun,
Aş dori ca în anul care vine să le aduci în dar multă sănătate, fericire şi succese pe toate planurile celor
dragi mie. Pentru mine nu îmi doresc mult, doar sănătate, dacă poţi, şi să-mi dai putere să trec peste tot
ceea ce îmi rezervă viaţa. Aş mai vrea să îmi aduci câteva cărţi noi pe care nu le am în bibliotecă şi o
culegere de exerciţii la matematică. Pentru bunătatea ta, ţi-am compus o poezie:
Moş Crăciun, eu te iubesc,
Sănătate îţi doresc
Şi la anul care vine
Te rog, vino iar la mine!
Cu drag,
Mirela Denghel din clasa a VII-a

Dragă Moş Crăciun,
Numele meu este Lungu Ana-Maria şi am 11 ani. Locuiesc în comuna Micăsasa din judeţul Sibiu. Îmi doresc de Crăciun să se
adune toată familia mea şi să fim uniţi mereu. Unii copii spun că tu nu exişti, dar eu ştiu că tu eşti real şi cred în tine. Mi-aş
dori ca într-o zi să te întâlnesc şi să stăm de vorbă. Îmi mai doresc ca în seara de Crăciun să fim cu toţii în jurul bradului şi să
deschidem împreună cadourile aduse de tine.
Cu drag,
Ana din clasa a V-a
Dragă Moş Crăciun,
Te rog să-mi aduci o maşinuţă cu telecomandă şi o carte de poveşti. Îţi urez sărbători fericite şi” La mulţi ani!”
Cu drag,
Daniel Anghel din clasa a V-a

Dragă Moş Crăciun,
Am fost un băiat cuminte şi ascultător. Te rog frumos să
acesta o bicicletă, dacă poţi, dacă nu, adu-mi o carte de
Moşule, abia aştept să vină Crăciunul, care este cea mai
sărbătoare pentru că împodobim bradul cu părinţii, fraţii
place aceată sărbătoare pentru că ne bucurăm că s-a
Iisus Hristos.
Orice mi-ai aduce în dar, eu te aştept pentru că te iubesc
Cu drag,
Gogyi Cătălin Adrian din clasa a V-a

îmi aduci anul
poveşti.
frumoasă
şi prietenii. Îmi
născut Domnul
foarte mult!

“Dumnezeu a blagoslovit bradul să rămâie verde şi frumos întotdeauna; Iar din răşina lui să fie făcută tămâia ca lucru sfânt.”
( din „Legendele românilor”).
Bradul este copacul care nu îşi schimbă culoarea niciodată. El apare în toate tradiţiile românilor, din cele mai vechi
timpuri şi până astăzi. El simbolizează viaţa veşnică, tinereţea, curajul şi voinţa.
Cum a ajuns bradul să fie împodobit de Crăciun?
Când Pruncul Iisus s-a născut, îngerii şi păstorii au venit la El. Dar cel mai greu drum l-au avut magii,
care au venit de departe tocmai pentru a se închina Împăratului lumii. Ei au fost călăuziţi de steaua
sfântă care le lumina mereu calea. Magii au adus Fiului lui Dumnezeu cadouri care ne arată dragostea
şi bucuria lor. Darurile aduse de ei au fost: aur, smirnă şi tămâie. Fiindcă au ajuns aproape de Betleem,
ei au vrut să pună alături de darurile lor o crenguţă verde. Au căutat, dar nu au găsit, deoarece era iarnă. Însă, pe vârful unui
deal, au văzut un brăduleţ mic. Ei l-au luat şi l-au adus aşezându-l lângă Maica Domnului şi Pruncul şi au aşezat darurile lor pe
crengile sale verzi. De atunci, bradul mai este numit şi Pomul împodobit de Crăciun.
Gherman Paula – cls. a VI-a

Ştiu că internetul este pentru voi mult mai atractiv, că vă

Dragi elevi,
oferă jocuri şi diverse

informaţii, dar sunt sigură că nimic nu poate înlocui plăcerea atingerii, răsfoirii şi cititului unei cărţi, când mintea ta este
antrenată în raţionamente şi, mai ales, este stimulată să- şi imagineze întâmplările citite.
Trăirile sufleteşti simţite în timpul lecturării unei cărţi nu pot fi înlocuite de calculator, astfel că eu, BIBLIOTECA, te
îndemn să vii să mă vizitezi, pentru că eu pot fi pentru tine o sursă preţioasă de informaţii din orice domeniu.
Cu drag,
Biblioteca

Sperând că vei urma sfatul Bibliotecii, noi îţi oferim câteva informaţii care te pot interesa, fie că-ţi sunt necesare la
şcoală, fie că îţi vor dezvolta cultura generală. Bineînţeles că informaţiile sunt sumare, astfel că, pentru a afla mai multe despre
un subiect, este necesar să vii la bibliotecă pentru a căuta şi a completa cu alte informaţii ceea ce ai aflat.

♣ Măreţul Mississippi

Fluviul Mississippi este cel mai lung sistem fluvial din America de Nord. Izvoreşte
din Montana, în vest, străbate Minnesota şi se varsă în Golful Mexic.
Acest sistem fluvial este o rută navigabilă foarte aglomerată şi este vital pentru
viaţa sălbatică. Păsările migratoare îl urmează când zboară la sud, pe timp de iarnă.

♣ America de Sud
Date geografice:
Suprafaţa totală de uscat: 17.866.130. km;
 Populaţia: 346 de milioane de locuitori;
 Cea mai mare ţară este Brazilia: 8.547.400. km pătraţi;
 Cea mai mică ţară este Surinam: 163, 270 km pătraţi.


♣ Turnul Eiffel
Turnul Eiffel din Paris, Franţa, a fost inaugurat în anul 1889 şi, de atunci, a fost vizitat
de peste 200 de milioane de turişti.
A fost construit pentru a celebra realizările ştiinţifice şi inginereşti ale timpului.
Structura metalică are 324 metri şi are 3 nivele, cu multe magazine şi restaurante.
Deşi la începuturile sale, publicul a întâmpinat cu multă reticență această construcție,
considerând-o inestetică, astăzi însă este considerat drept simbolul orașului și al Franţei, una
dintre cele mai frapante piese de artă arhitecturală din lume.

♣ Viaţa în Antartica
Antartica reprezintă un mediu ostil vieţii.
Temperaturile pot coborî în timpul iernii sub -80 de grade Celsius. Este prea rece pentru
ca oamenii să locuiască acolo, cu toate că cercetătorii vizitează zona pentru a o studia. În gheaţă nu
cresc plante, iar singurele vieţuitoare sunt bacteriile.
Totuşi, în mările din jurul Antarticii vieţuiesc multe animale, precum pinguinii, focile,
balenele şi peştii.

Vintila Andreea, clasa a VI-a

Şcoala Gimnazială „Corneliu Păcurariu”, Micăsasa, organizează la sfârşitul fiecărei
luni un careu la care participă toţi elevii şcolii.
Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, la acest careu, elevii şi-au prezentat proiectele
dedicate acestui eveniment. Clasa I a participat pentru prima dată la careu şi, chiar dacă
elevii au fost puţin timizi, ei şi-au prezentat lucrările realizate împreună cu doamna
învăţătoare: picturi frumoase cu harta României. La fel ca elevii din clasa I, elevii clasei a
II-a au realizat steguleţe, iar cei din clasa a III-a au realizat steguleţe, folosind diverse
materiale. Clasa a IV-a a realizat un panou deosebit cu harta României, pe hartă fiind
reprezentaţi doi români îmbrăcaţi în costume populare.

Nici
ciclul gimnazial nu
s-a lăsat mai prejos şi
point, un pliant şi un
interesante, iar clasa

clasa a VII-a a pregătit un powerpanou cu desene şi informaţii
a VIII-a a făcut un poster cu
deoarece este o ţară
simboluri

harta României, care a
bogată şi frumoasă.
naţionale: imnul,

Pentru
desfăşurată a
realizat lucrări frumoase.

reprezentat

În cadrul careului, au
au participat la concursul
„Sfârşit de toamnă”.
Iată cele mai reuşite

participanţi:

dovedit că trebuie să ne mândrim cu ţara noastră,
Pe poster, elevii au pus şi trei
drapelul şi stema.

fiecare clasă, activitatea
ceva interesant şi toţi elevii au

fost premiaţi şi elevii care
organizat de CDI, pe tema:

lucrări realizate de elevii

Denghel Georgiana, cls. a VIII-a
CELEBRAREA TOAMNEI

Noi, elevii claselor a III-a şi a IV-a, am celebrat toamna prin desene, anagrame şi compuneri,
sub îndrumarea doamnelor învăţătoare, Raica Elena şi Pădurariu Daniela. Iată câteva dintre cele mai reuşite creaţii:

Ziua de 6 decembrie, zi închinată Sfântului Nicolae, a fost omagiată în şcoala noastră prin organizarea concursului „Cu
Europa… la joacă…Micul creştin”, sub îndrumarea doamnei profesoare de religie Brustur Laura. Tema concursului din acest

an a fost „Luna cadourilor”. Una dintre surprizele acestui concurs a fost numărul mare de participanţi, atât preşcolari, cât şi
elevi din ciclul primar. O să las în continuare pozele să vorbească despre acest concurs.

Toţi copiii au primit în dar
diplome şi cadouri de la Moş
Nicolae şi Moş Crăciun. Vă
aştept cu drag să vă înscrieţi şi la
ediţiile următoare ale concursului.
Felicitări tuturor participanţilor!!!

Şcoala cu "C.
clasele
I-VIII, Ţapu
PremierePremiere
la Şcoala la
Gimnazială
Păcurariu",
Micăsasa

Elevii clasei pregătitoare şi cei de la grădiniță s-au pregătit cu entuziasm şi au obținut rezultate foarte bune la concurs. Le
dorim succes la concursurile viitoare!

Premiere la Grădinița “Prichindelul”, Micăsasa
Prof. Brustur Laura

Şcoala cu clasele I-VIII, Ţapu, este reprezentată de către elevii Datcu Vasile şi Muntean Andreea din clasa a V-a care, în
aşteptarea lui Moş Crăciun şi a Naşterii Domnului, şi-au transpus gândurile în paginile unor cărţi realizate de ei. Au fost
inspiraţi de: poveştile bunicilor şi ale părinţilor, creaţiile populare (colindele), lecţiile de la şcoală şi de ce nu, internetul. Cu
ajutorul fotografiei, aceste cărticele au ajuns în revista noastră.
Prof. Brustur Laura

Holocaust este un termen uitlizat în general pentru a descrie uciderea a aproximativ 6 milioane de
evrei, de toate vârstele, marea lor majoritate din Europa, în timpul celui de-al doilea război mondial,
ca parte din „soluţia finală a problemei evreieşti”, programul de exterminare a evreilor, plănuit şi
executat de regimul naţional-socialist din Germania, condus de Adolf Hitler.
HALT!
Cuvântul grecesc HOLOCAUST înseamnă „ardere de tot” şi defineşte vechiul ritual iudaic de
sacrificiu în care animalele sau palntele erau arse pe altar pentru IAHVE căruia, după cartea
Leviticului, îi era plăcut mirosul acestor jertfe. Cuvântul Holocaust se poate referi şi la dezastre sau
catastrofe.
Uciderea a fost efectuată sisitematic în aproape toate teritoriile acupate de nazişti. Sute de mii de oameni au murit în Olanda,
Belgia, Franţa, Grecia şi Iugoslavia. După 1945, cifra cel mai des folosită pentru numărul de evrei este de 6 milioane.
Evadările din lanţuri erau rare, dar nu necunoscute. Până la sfârşitul lui 1944, soluţia finală fusese derulată. Acele comunităţi
evreieşti uşor accesibile regimului nazist fuseseră exterminate în proporţii de 90 % în Polonia, până la aproximativ 25% în
Franţa.
Semnul nazist este:
Denghel Mirela-cls. a VII-a

Ghicitori

Falnici îşi înalţă-n soare
Fruntea plină de ninsoare.
Au haine veşnic verzui,
Vânt ştrengar pe cărărui,
Izvoare ca cingători
Şi în pântece comori.
(munţii)
Acesta-i un fluviu mare
Care-ncepe-a sa plimbare
Din Munţii Pădurea Neagră,
Cum o ştie o lume-ntreagă.
Drumul său la noi sfârşeşte,
Marea Neagră îl primeşte.
(Dunărea)
Ce trece pe apă
Şi nu se udă.
(umbra)
Care-i satul
În care câinii nu latră,
Oamenii nu lucrează
Şi cocoşul nu cântă.
(cimitirul)
Între colţ de stradă,
Trei ochi iscoadă.
(semaforul)
Pănăzan Dan-cls. a VI-a

NDa’
NŞi
E
Şi

are coarne
te-mpunge,
are pene
tot zboară,
mai mică decât oul
mai mare decât puricele.
(albina)
Te uiţi la mine
Şi te vezi pe tine.

(oglinda)
Ştergar vărgat
Peste mare aruncat.
(curcubeul)
Trupul şi-l vâră în casă
Şi

Ea
şi
El
şi

capul afară şi-l
(cuiul)

lasă.

are pene
nu zboară,
are picioare
nu merge.
(perna şi patul)
Are barbă,

E

Nu-i bărbat,
gata de cocoţat.
(capra sau ţapul)

Şi

La cap alb
la coadă verde.
(usturoiul)

Şi

-

-

Cine ne spune poveşti
nu poţi să-i mulţumeşti?
(cartea)
Şolea Andreea-cls. a VI-a

 -De ce cârâie ciorile când zboară?
Fiindcă îşi schimbă tot timpul viteza.
 -Profesorul meu m-a pedepsit pentru ceva ce
Dar ce nu ai făcut?
Tema pentru acasă…
 -Ce e roşu şi cântăreşte cam trei tone?
-Un elefant care îşi ţine respiraţia!

-

-

 -De ce au toţi elefanţii pielea zbârcită?
Ai încercat vreodată să calci un elefant cu fierul de călcat?
 -Doctore, doctore, toată lumea mă ignoră!
Următorul, vă rog!
 Prima zi de şcoală:
Învăţătoarea: Copii, ce fapte bune aţi făcut în vacanţă?
Ionel: Eu am ajutat o bătrânică să treacă strada.
Vasile: Eu l-am ajutat pe Ionel să o treacă strada pe bătrânică.

nu am făcut.

Mihai: Eu i-am ajutat pe Ionel şi Vasile să treacă bătrânica strada.
Învăţătoarea. Păi, de ce a fost nevoie de 3 oameni să treacă o bătrânică strada?
Mihai: Păi, dacă nu vroia să treacă!
 Gigel vine acasă zgâriat tot: pe faţă, pe gât, pe mâini.
Doamne sfinte, ce s-a
întâmplat?
Am făcut hora în jurul
bradului.
Păi… şi de ce eşti
zgârâiat în halul ăsta?
Eram puţini!

-

Vintilă Andreea – cls. aVI-a

 Zibeta africană provine din familia veveride?
 Zibeta africană este un înotător versat?
Zibeta africană

 Elefantul african respiră prin cele două nări aflate la capătul trompei?
 Cămila bactriană poate bea 113 litri de apă în 13 minute?
 Capibara aleargă şi înoată foarte repede?
 Cangurul este vânat de om pentru carne şi piele?
Cămila bactriană
 Mandrilul este cel mai mare dintre toate speciile de maimuţe?
 Caracatiţa este un vânător nocturn?
 Liliacul pitic este cel mai mic liliac european?
 Servalul este un animal semi-nocturn?
 Caşalotul este cel mai gălăgios animal din lume?
 Zebrele se curăţă reciproc?
Servalul

Mandrilul

 Papucul Doamnei este o orhidee care creşte în pădurile
de fag?
 Florii –de- colţ i se mai spune şi Floarea reginei?
 Zâmbrul este un pin ocrotit care creşte în Munţii Retezat?
 Cormoranii sunt excelenţi înotători şi scufundători?
 Raţa mare îşi obţine hrana prin scufundare?
 Găinuşa de baltă este pasăre sfioasă?
Găinuşa de baltă
 Peştii care populează recifele sunt multicolori?
 Insula Socotra, aflată în Oceanul Indian, este un adevărat rai al
ornitologilor?
 Prin reciclarea a 6 ambalaje de plastic pentru băuturi poate fi realizat un tricou?
 Prin reciclarea a 550 de ambalaje metalice pentru băuturi se poate realiza un scaun?
 Prin reciclarea unui ambalaj de hârtie pentru lactate sau băuturi se poate realiza un pachet de
şerveţele?
Denghel Mirela-cls. a VII-a
Pănăzan Dan-cls. a VI-a

Iarna este un anotimp frumos şi foarte friguros.Iarna, copiii îşi pregătesc săniile pentru a merge la derdeluş. Ei iubesc
anotimpul iarna pentru că este foarte frumos şi, odată ce ai plecat la derdeluş,
oricât de frig ţi-ar fi, nu îţi
mai vine să pleci.Acest anotimp este preferatul meu pentru că mă dau cu sania,
cu patinele şi mi se pare
foarte frumos.
Abia aştept iarna cu omătul ei şi, mai ales, ziua în care colindăm şi împodobim
bradul cel frumos!
Şolea Andreea- cls. a VI-a
Iarna
Ninge, ninge liniştit,
Drumul e acoperit
De omătul alb, lucios
Totul pare mai frumos.
Şolea Andreea- cls. a VI-a
Toamna
Toamna a sosit,
Frunzele s-au veştejit,
Pe dealuri şi pe câmpii,
Frunzele sunt ruginii.
Blaga Maria- cls. a V-a
Toamna
Toamna vine,
Toamna trece,
Păsărele ciripesc,
Bucuroase cântă, cântă
Şi mereu se-nveselesc.
Şolea Andreea- cls. a VI-a
În grădină
În grădină am văzut
O albină într-un stup,
Ce căra în găleată
Apă, miere, ciocolată.
Pănăzan Dan-cls. a VI-a

Colţişorul de colorat

Desen realizat de: Denghel Mirela-cls. a VII-a

O POVESTE CU UN PEŞTIŞOR DE AUR
de Constantin D. Pavel
David tocmai împlinise şase anişori.Tatăl şi mama îi organizaseră o sărbătoare de toată
frumuseţea, cu un tort mare şi lumânări, cu flori şi muzică, dar, mai ales, cu invitaţi. Sufrageria era plină
ochi de copii, băieţei şi fetiţe, colegii lui de la grădiniţă, plus câţiva prieteni buni de joacă de la bloc.
David era deosebit de fericit! Îi auzea pe toţi râzând, îi vedea bucurându-se care mai de care.
Când a venit clipa în care a trebuit să sufle în cele şase lumânări colorate înfipte în tort, a simţit că îi
sare inima din piept de emoţie! A tras adânc aer în piept şi le-a stins pe toate dintr-o singură suflare,
aidoma lupului din povestea cu cei trei purceluşi- şi toţi cei prezenţi,
emoţionaţi, l-au aplaudat,
au râs, l-au felicitat şi au început să-i cânte „Mulţi ani trăiască!”… S-a simţit
în centrul atenţiei, s-a simţit
extraordinar! Aproape că putea spune despre acea zi că e
cea mai minunată din
întreaga lui viaţă!
După prânz, însă, invitaţii au plecat, iar David a
rămas singur cu părinţii
săi… şi cu mulţimea de cadouri pe care, în vânzoleala
petrecerii, nu apucase să le
desfacă. Retraşi pe canapeaua largă din sufragerie, au
desfăcut împreună
pacheţelele învelite în hârtie strălucitoare, minunându-se
şi bucurându-se în faţa

fiecărui obiect care apărea, ca printr-o magie, de sub ambalajul legat cu funde colorate. Avioane, maşinuţe, creioane colorate,
cărţi ilustrate cu poveşti, camioane, un joc electronic, cărticele de colorat, o macara, un cub Rubik, o agendă-jurnal ( „pentru
când o să înveţi să scrii”, după cum se exprimase mama sa), un ceas electronic cu Ursul Panda, şi câte şi mai câte. David era
de-a dreptul copleşit! Niciodată nu avusese atâtea jucării noi la un loc! Nu mai contenea cu întrebările, iar părinţii săi nu mai
pridideau cu răspunsurile. Discutau despre fiecare obiect în parte, ce face, cum face, când face, ce poveşti conţine, ce
personaje, ce ilustraţie… Până când tatăl său, într-un târziu, s-a ridicat epuizat de pe canapea şi a ieşit din sufragerie.
Deodată, David şi mama sa l-au auzit exclamând uluit:
- Hei! Mai e un cadou aici! Oare cine l-a lăsat pe frigider?!
Copilul a sărit de pe canapea şi s-a repezit la bucătărie. Tatăl lui ţinea un pachet mare, alb. Un cub
uriaş, învelit în hârtie obişnuită.
- Uite, scrie ceva pe el!
- Ce? Ce? sări David curios.
- „Nu răsturnaţi!” Iar mai jos scrie: „Atenţie! Fiinţă vie!”
David simţi cum îl trece un val de emoţie. I se puse un nod în gât. Tatăl său aşeză pachetul pe masă.
- Desfă-l tu, îl îndemnă pe copil. Dar cu foarte mare grijă, să nu-l răstorni!...
Tremurând de emoţie, David rupse, cu degeţelele sale pufoase, hârtia ce învelea pachetul. Sub ea descoperi o cutie maro
de carton. O împinse un pic. Era grea. Abia se clintea.
Brusc, simţi o tulburare şi inima parcă încetă să-i mai bată. Îşi retrase repede mâinile şi se întoarse spre tatăl său,
privindu-l cu suspiciune.
- Şi dacă mă muşcă?!
Bărbatul izbucni într-un hohot nereţinut de râs. Rezemată de tocul
uşii de la bucătărie, mama
îi ţinu isonul, înveselită, la rândul ei, de temerea fără sens a copilului.
- Desfă cutia, David, îl îndemnă încurajator, tatăl. N-o să te muşte
nimic!
David îşi înghiţi nodul de teamă din gât şi se întoarse iar spre masă. Cu gesturi reţinute, ridică încetişor capacul cutiei.
Ochii săi verzi se măriră de surpriză şi rămase cu gura căscată la vederea fiinţei pe care o
descoperi în interiorul cutiei de carton. Întoarse privirea spre tatăl său, apoi spre mama sa,
mulţumindu-le fără vorbe pentru magnificul cadou pe care-l primise. În cutia de carton, protejat din
toate părţile de bucăţi mototolite de hârtie, se afla un bol de sticlă transparentă, încărcat pe trei sferturi
cu apă, în care se învârtea de zor, speriat, un peştişor de aur!
- Să te-ajut să-l scoţi! se oferi tatăl şi, cu gesturi îndemânatice, îndepărtă hârtia mototolită şi
scoase bolul afară din cutie. Părintele puse bolul pe masă.
David îşi propti coatele de marginea mesei şi, cu bărbia în pumni, cuprins de o curiozitate fără margini, îşi aţinti ochii la
peştişorul auriu.
- Uite-aici! spuse tatăl. Un bilet!
Scoase de pe fundul cutiei o coală de hârtie împăturită în două. David nu-i
dădu nicio atenţie, acaparat
cu totul de peştişorul său. Acum, tot ce conta pentru el era vietatea aceea mică,
aurie, ce înota de zor în
bolul cu apă cristalină.
- Aici scrie aşa! continuă tatăl, pregătindu-se să citească. „Sunt peştişorul
auriu şi îţi voi îndeplini trei
dorinţe! Fii, însă, foarte atent ce îţi doreşti, fiindcă ţi se va împlini întocmai!”
David auzi numai ultima frază, dar fu mai mult decât suficient ca să-i atragă atenţia. Se întoarse spre
tatăl său, îndreptându-se de spate.
- Adică, spuse el cu freamăt în glas, o să-mi îndeplinească trei dorinţe? Mie?!...
- Da, răspunse tatăl. Dar trebuie să te gândeşti foarte bine la ele înainte de-a i le cere!
- Şi mi se îndeplineşte imediat?!
- Depinde... Depinde cât de complexă e dorinţa...
- Com... complexă?! Ce înseamnă ... complexă?!
Tatăl său se scărpină în cap.
- Dacă dorinţa e simplă, începu el să explice, adică, dacă e ceva de ... de mâncat, să zicem, peştişorului îi va fi foarte
uşor să ţi-o îndeplinească. Într-o zi, două, a rezolvat-o. Dar dacă dorinţa ta e o ... bicicletă ori, cine ştie, să devii o persoană
importantă, atunci peştişorului îi va lua ceva timp să ducă totul la bun sfârşit.
Cu privirea pierdută pe tărâmul dorinţelor, David murmură:
- Eu îmi doresc să...
Tatăl său interveni însă imediat şi-l întrerupse:
- N-o spune cu voce tare! Doar gândeşte-te la dorinţa ta cea mai fierbinte şi transmite-i gândul peştişorului.
- Şi de unde ştiu că mă aude? întrebă copilul.
- Te va auzi, stai fără grijă. Te va auzi...
David se încruntă în încercarea lui de a se gândi intens la prima dorinţă pe care peştişorul avea să i-o îndeplinească.

David zâmbi fericit.
- Gata, spuse el. I-am transmis-o!
- Foarte bine! îl bătu tatăl încet cu palma pe spate. Acum va trebui să-i desenezi dorinţa ta pe-o coală de hârtie şi să o pui
sub acvariu, pentru ca el să şi vadă ce i-ai cerut.
Băiatul îl privi încurcat.
- Dar eu nu desenez prea bine...
- Nu-i nimic. Străduieşte-te să faci tot ce poţi. Peştişorul de aur va şti ce-ai vrut tu să desenezi!
Ajutat de mama sa, care-i aduse hârtia şi creioanele colorate, David se puse pe treabă şi, în scurt timp, băgă sub bolul de
sticlă ce ţinea loc de acvariu, desenul ce reprezenta dorinţa lui cea mai fierbinte. Vizibil satisfăcut, se aşeză apoi pe un scaun şi
privi vrăjit evoluţia peştişorului de aur în apa limpede precum cristalul. Aşa cum înota el acolo, îi amintea de Nemo, peştişorul
acela atât de curajos, pe care îl admirase atât de mult în filmul de desene animate.
- Nemo! strigă deodată. Aşa am să-i spun: Nemo! Da! Nemo! Nemo! Nemo!

( ► Continuarea poveştii în numărul viitor al revistei!)
REGULAMENTUL CONCURSULUI

să participe la concursul revistei, pot să opteze pentru
una sau ambele secţiuni ale acestuia.
Răspunsurile vor fi scrise pe o foaie albă, puse într-un plic, şi introduse în cutia redacţiei, însoţite de talonul de
participare.
Pe câştigători îi aşteaptă premii surpriză !

Elevii care doresc

SECŢIUNEA I

Citeşte, cu atenţie, povestea peştişorului şi află răspunsurile la întrebările de mai jos, pe care să le scrii pe o foaie.
1. Câţi ani împlineşte David?
2. Enumeră 10 cadouri pe care le-a primit David!
3. Ce vietate primeşte în dar David?
4. Ce scria în biletul primit odată cu bolul?
5. Ce trebuie să facă David pentru a i se îndeplini dorinţele?
6. Ce nume îi pune David micuţei fiinţe?

SECŢIUNEA A II-A
Cum crezi că s-a terminat povestea? Ce dorinţă crezi că şi-a pus David? I se va îndeplini dorinţa?
Alcătuieşte o compunere de o pagină (o foaie albă), în care să continui povestea, aşa cum îţi imaginezi tu că s-a
întâmplat mai departe, ţinând cont de răspunsurile date la cele trei întrebări de mai sus.

Aşteptăm răspunsurile

voastre până în data de 31.01.2013. Succes!!!

TALON DE PARTICIPARE
Numele şi prenumele: …………………………….......................
..................................................................
Clasa:……………..

 Prof. coord.: Datcu Elena
 Prof. Brustur Laura -

tehnoredactare
 Echipa de elevi: - clasa a VI-a: Vintilă Andreea,
Șolea Andreea,
Gherman Paula,
Pănăzan Dan
- clasa a VII-a: Denghel Mirela
- clasa a VIII-a: Denghel Georgiana
Bîrloncea Diana

DRAGI COPII,
M-AM BUCURAT FOARTE MULT CÂND AM CITIT
SCRISORILE VOASTRE, CARE MI-AU DOVEDIT CĂ NU M-AŢI
MI-AU PLĂCUT DESENELE FĂCUTE PENTRU MINE ŞI

UITAT.

SUNT

FERICIT CĂ MĂ CUNOŞTEŢI ATÂT DE BINE. AM CITIT CU ATENŢIE
DORINŢELE VOASTRE ŞI AŞ AVEA ŞI EU O DORINŢĂ PENTRU VOI,
CARE SPER SĂ MI-O ÎNDEPLINIŢI: SĂ FIŢI CUMINŢI! CE
ÎNSEAMNĂ UN COPIL CUMINTE? EI, BINE, UN COPIL CUMINTE SE

PE

COMPORTĂ FRUMOS CU TOŢI

DIN JURUL SĂU, ÎNVAŢĂ LA ŞCOALĂ ( VOI VERIFICA

ACEASTA UITÂNDU-MĂ ÎN CATALOG ŞI ÎN CARNETELE VOASTRE!), ÎŞI ASCULTĂ PĂRINŢII

ŞI PROFESORII, ÎI RESPECTĂ PE ADULŢI ŞI NU NUMAI, PENTRU CĂ, RESPECTÂNDU-I PE

CEILALŢI VEŢI FI ŞI VOI, LA RÂNDUL VOSTRU, RESPECTAŢI. VEŢI AVEA NUMAI DE
CÂŞTIGAT, DACĂ ÎMI VEŢI ÎNDEPLINI
ACEASTĂ DORINŢĂ.
ÎNCHEI PRIN A VĂ URA “SĂRBĂTORI FERICITE!” HO-HO-HO!
CU DRAG,
MOŞ CRĂCIUN

P.S.: MICILOR CITITORI AI

ACESTEI REVISTE LE-AM LĂSAT CÂTE- O MICĂ

SURPRIZĂ LA CUTIA REDACŢIEI!

