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Dumnezeu să vă ajute să primiţi cu sufletul deschis Crăciunul! 

Tragem nădejdea să vi-l aducem şi noi puţin în case, prin pagini de 

revistă. 

Le-am scris cu drag şi cu stimă pentru dumneavoastră. 

La mulţi ani! Daruri cereşti, de sănătate şi fericire! Să vă fie viaţa plină 

de Lumină şi bucurii ! 

Pacea şi liniştea să vă fie călăuză în seara Sfântă de Crăciun! 

Fii mai bun şi mai înţelegător şi împarte cu bucurie spiritul sărbătorii! 

prof. Voroneanu Veronica 

 

 

SPIRITUL CRĂCIUNULUI  

Vine iarăşi Crăciunul... 

Norii au început să se cearnă în steluţe argintii, iar zăpada s-a aşternut ca o 

mantie albă şi strălucitoare. Cerul este uneori înnorat, alteori alb ca zăpada, iar soarele 

nu mai este darnic şi nu mai are putere. S-au dus zilele babei şi nopţile vegherii, iar prin 

râpe adânci zăpada se ascunde de soare. Pruncul din iesle se mai naşte încă odată, chiar 

şi pentru cei care vor trăi sărbătoarea cu ochii în televizor. Orb să fii şi sleit sufleteşte, ca 

să nu simţi magia care te cotropeşte, fără să te întrebe dacă o primeşti. 

O aşteptare, cumva….           

 

Un fior precum fumul. O presimţire care ţese în fire subţiri, de beteală, cerul, 

pământul, zborul păsărilor şi arborii desfrunziţi. 

Este cert, amintirile le avem din copilărie – colindele, bradul, lumânările aprinse, 

mirosul cozonacului - dar magia sărbătorilor e mult mai veche, de sorginte 

nepământeană, sădită în clipa în care Dumnezeu ne-a binecuvântat, însemnându-ne pe 

toţi, cu lumina Lui. Unii o mai avem, alţii am pierdut-o... 

… însă de Crăciun ea se aprinde în vrednici şi în nevrednici, în mod egal. Ograda 

Crăciunului n-are porţi. Vrem nu vrem, suntem cu toţii ai lui. Nu credeţi? Faceţi un pas 

înapoi din grija cenuşie a zilei, staţi locului într-un ungher din casă şi ascultaţi-vă sufletul. 

Lipiţi-vă urechea de el. Doamne, ce mai tumult! Mări de colinde şi de lumini! În suflet, 

Crăciunul a venit cu mult înainte. E nevoie doar de o clipă de linişte, de gură mută şi de 

gânduri albe precum zăpada, ca să vă convingeţi că este acolo, înăuntru, că bate odată 

cu inima. Dar suntem oare în stare să ne punem stavilă la griji şi la vorbe, ca să ascultăm 

adâncul din noi? Unii pot, alţii nu. Dar asta nu înseamnă că sărbătoarea a dispărut. Nici 

vorbă! Taina ei a început deja să răsară şi se va împlini pe de-a-ntregul, în noaptea 

naşterii lui Iisus. Ca în fiecare an, luminatul praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus 

Hristos ne umple sufletul de o negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi 

reprezintă împlinirea făgăduinţelor şi a nădejdilor pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor 

de la început, ca îndemn de călăuză pe drumul ce duce spre mântuire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Raluca Mariana CIUDIN 
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                         IARNA ÎN VERSURI ŞI IMAGINI 

Noapte de iarnă  
                       de O. Cazimir  

 

Luna plină-a răsărit,  

Sus pe deal s-a odihnit,  

Şi pe cerul ca oglinda  

A pornit-o cu colinda.  

 

Iar în calea ei senină,  

Câte-o stea se dă pe gheață  

Însemnând o dungă lină  

Şi subţire, ca o aţă  

De lumină.  

 

Ninse, dealurile dorm.  

Doar oraşul, alb sub lună,  

Geme, zbârnâie şi sună  

Ca un contrabas enorm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iarna  

         de V. Carianopol 

 

Uraaa! Ninge ca-n 

poveste!  

Timpul e de săniuş!  

Hai, copii! Ca şi-

altădată,  

S-a făcut alunecuş.  

Scoateţi săniile-afară!  

Lăsaţi alte jucării!  

Dealul vă aşteaptă jocul,  

Nu veţi fi mereu copii.  

 

Hai, veniți la sănătate!  

Maica iarnă, pentru voi,  

S-a grăbit să cearnă 

norii.  

Stă numai un pic la noi!  
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    Cântec de iarnă 

                            de Nichita Stănescu                                                                  

Ești atât de frumoasă, iarnă! 

Câmpul întins pe spate, lângă orizont, 

Și copacii opriți, din fuga crivățului... 

  Îmi tremură nările 

  Și nici o mireasmă, 

  Și nici o boare, 

  Doar mirosul îndepărtat, de gheață, al sorilor. 

Ce limpezi sunt mâinile tale, iarna! 

Și nu trece nimeni 

doar sorii albi se rotesc liniștit, idolatru 

  și gândul crește-n cercuri 

  sonorizând copacii 

  câte doi 

  câte patru. 

 

                                                                                                Nesfârșit de zăpadă 

 

                                                                                                                           de Silvia Tarna         

                                                                                         Sclipește văzduhul și ochii lumii 

                                                                                         Se deschid mari și mirați 

                                                                                         Deasupra nesfârșitului de zăpadă 

                                                                                         Și lasă să picure, peste tot și toate, 

                                                                                         Lacrimi de gheață mari și albe. 

                                                                                         Crengile negre se înalță spre cer 

                                                                                         Să sfarme cenușiul norilor 

                                                                                         Și să încunune zarea argintie 

                                                                                         Cu razele reci ale soarelui.      

                                                                                                     

 

 

Roman Mihaela, clasa a VIII-a 
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Ziua Nationala a Romaniei 
 

 

În urmă cu 98 de ani, prin hotărârea Marii Adunări Naţionale întrunită la 

Alba Iulia se înfăptuia statul naţional unitar român. 1 Decembrie 1918 a fost 

momentul hotărâtor în istoria neamului nostru în care ţara noastra și-a 

reîntregit graniţele, unindu-se Transilvaniei cu România îndeplinind dorinţa 

românilor de a trăi liberi și uniţi. 

Ziua de 1 Decembrie 1918 încununează deci lupta românilor transilvăneni 

pentru Unitate Naţională şi marchează momentul creării României Mari, 

situându-se în continuarea precedentelor acţiuni unioniste ale fraţilor din 

Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). 

Poporul român a stiut atunci să valorifice admirabil conjunctura 

internaţională favorabilă creată în urma primului război mondial şi a destrămării 

Imperiilor Ţarist şi Austro-Ungar. 

Elevii clasei a II-a, coordonaţi de doamna învăţătare Mariana Barabulă, au 

marcat ziua noastră, a tuturor românilor, prin reprezentarea în culori a 

frumoșilor noștri românași şi a frumosului nostru port naţional.  

 

 

 

 

Lupu Octavian, clasa a II-a 
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Învaţă-i, învăţaţi-i adevărata semnificaţie a Crăciunului, cea veche care acum s-a uitat cu 

desăvârşire! Prea puţini copii din ziua de azi ştiu cu adevărat ce înseamnă Crăciunul…. 

Învăţaţi-i pe copii că verdele proaspăt al bradului de Crăciun rămâne aşa, verde, tot anul, 

simbolizând speranţa omenirii ce nu piere niciodată. Toate acele bradului sunt îndreptate spre 

exterior, adică spre Cer, semn al simbolului că gândurile omului se îndreaptă toate, cu speranţă, spre 

divinitate. 

Învăţaţi-i pe copii că steaua se pune în vârf de brad ca simbol al promisiunilor pe care noi, 

oamenii, le-am făcut – către noi înşine către semenii noştri – şi pe care ni le reamintim privind 

steaua de Crăciun, exact aşa cum Dumnezeu a promis să salveze lumea iar steaua e simbol că El s-a 

ţinut de cuvânt. 

Învăţaţi-i pe copii că lumânările simbolizează faptul că Iisus a luminat lumea prin naşterea 

Sa pe acest pământ şi când vedem o flacără arzând de Crăciun să ne reamintim că este un simbol al 

luminii prin care El ne arată drumul prin întuneric. 

Învaţaţi-i pe copii că globurile roşii care ornează bradul simbolizează natura eterna a iubirii. 

Adevărata iubire supravieţuieşte mereu. Iubirea este ca un glob de afecţiune, iar ea străluceşte de 

Crăciun precum globurile în bradul frumos împodobit. 

Învăţaţi-i pe copii că Dumnezeu a iubit aşa de mult oamenii şi lumea încât ne-a dăruit pe 

singurul său Fiu exact în ziua de Crăciun, atunci când s-a născut Iisus. Să îi mulţumim în fiecare 

an, de Crăciun, lui Dumnezeu pentru acest dar nepreţuit. Invăţaţi-i pe copii că magii cei înţelepţi s-

au închinat în faţa pruncului sfănt şi i-au dăruit aur şi mir. Şi noi trebuie să facem cadouri în acelaşi 

spirit ca magii înţelepţi. 

Învăţaţi-i pe copii că îngerii au fost cei care au vestit cu trompetele lor vestea glorioasă a 

naşterii Mântuitorului. 

Învăţaţi-i pe copii că, precum oaia rătăcită care a fost găsită cu ajutorul sunetului de clopoţel, 

la fel acest sunet îi va reuni pe oameni în jurul său. Clopoţelul simbolizează îndrumarea, ghidarea şi 

reîntoarcerea acasă, la matcă, la suflet. 

Luaţi-vă puţin timp departe de agitaţia sezonului ca să îi muţumiţi pentru toate 

binecuvântările pe care vi le-a dăruit. Unii dintre voi sunt norocoşi că pot sărbători încă un Crăciun 

frumos alături de familie şi prieteni, în timp ce alţi oameni care s-au bucurat anul trecut de Crăciun 

nu au reuşit să ajungă şi la acesta.  

Fiţi recunoscători, mulţumiţi şi numaraţi-vă motivele de bucurie din viaţa voastra în seara 

sfântă de Crăciun. Dăruiţi şi nu vă mai enervaţi pentru toate motivele care vă solicită în aceste zile. 

Bucuraţi-vă că aveţi pentru cine pregăti, alerga, împărţi.    Prof. Luminiţa Burlui 
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Dansul anotimpurilor pe versuri de poezie… 

Primăvara 

Tomulese Ancuța Gabriela, clasa a V-a 

 

Iată soarele răsare dintre nori,   

Și luminează-ntreg pământul, 

E sărbătoare mare-n țară,                    

Miroase-a primăvară!                                                           

 

Ghioceii prind să iasă, 

De sub stratul de zăpadă, 

Totu-n jur se dezmorțește, 

Natura-și recapătă a ei vlagă. 

 

 

Izvoarele încep să murmure, 

Domol, liniștitor, 

A înverzit câmpia, 

Copacii se mândresc cu-nmugurirea lor! 

 

Seninul cerului ne-acoperă cu grijă, 

De razele sfioase ne lăsăm pătrunși, 

Mângâiați de adierile de vânt, 

Îngânăm și noi primăverii un dulce cânt! 
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Vara 

                                            Radu Ioana Iustina, clasa a V-a 

 

Mereu aștept cu nerăbdare,  

Vara cea dogoritoare,  

Când din cer ca și o boare,  

Ne-nveșmântăm cu razele de soare.  

 

Zumzet de-albine și parfum de flori,  

Cu-aripile deschise zburăm până la nori,  

Culegem picături de ploaie 

Și le-aruncăm înspre pământ, 

Să stingem a lui văpaie! 

 

Privim în zarea-ndepărată, 

Pământul se răcorește-ndată, 

Și pentru noi ca o răsplată, 

Apare curcubeul în splendoarea lui toată! 
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Toamna 

                                        Cobuz Nicoleta, clasa a VI-a 

 

E toamnă!  

Covor de frunze ni se-așterne la picioare,  

Păsărelele-n văzduh,  

Ne vestesc a lor plecare… 

 

Rămân copacii pustiiți și goi,  

Întovărășindu-se cu vântul,  

Însă câmpul este plin de oameni,  

Ce trudesc cu spor pământul!  

 

Toamna, anotimpul bogăției,  

Al strugurilor ce se coc în vie,  

Al recoltei binecuvântate,  

O toamnă cu roadele-ți mult așteptate! 
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Iarna 

Țibulcă Iolanda Giorgiana, clasa a V-a 

 

O mare de alb ne-nconjoară, 

Steluțe de-argint vezi lin, din cer, cum coboară… 

 

Copacii de zahăr privesc natura curată,  

Și-i soarbe frumusețea toată!  

 

Glasuri de copii și clinchete de zurgălăi,  

Se-aud din depărtări…de peste munți și văi… 

 

E o poveste iarna, o poveste minunată,  

O trăim cu toții, o trăim cu bucurie de fiecare dată!  
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Se apropie Crăciunul. Afară ninge cu un roi de 

fluturi albi. Aşteptăm cu nerăbdare să împodobim bradul, împreună cu doamna dirigintă, care 

ne- a promis, o surpriză. Cu glasul ei bland şi zâmbetul bun ca de obicei, ne spune : 

Crăciunul este un prilej minunat de a dărui. Este vremea să fim mai buni, să 

dăruim iubire, bucurie, speranţă celor dragi nouă, e timpul să fie armonie şi prietenie între 

noi ! Prin actul de dăruire vom dobândi fericire, împlinire sufletească din zâmbetul şi ochii 

calzi al celui care a primit de la noi. 

Ne hotărâm să organizăm o tombolă şi o petrecere pentru ,,NOI’’. Scriem numele 

noastre pe bileţele, doamna dirigintă le aşează într-o pălărie, le aruncă în sus iar noi cu emoţia 

gândului, cui va trebui să ,,dăruim’’, prindem din zbor biletul cu pricina. Sunt foarte fericită, 

trebuie să-i fac cadou lui Nicoleta, colega mea de bancă 

Momentul mult aşteptat a sosit. Clasa şi bradul sunt frumos împodobite. 

 

 Petrecerea propriu-zisă a început. Am glumit mult, am rîs, ne-am simţit foarte bine. 

Am dansat împreună iar atmosfera a devenit însufleţită şi veselă.  
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Punctul culminant a fost când ne-am dăruit cadourile, fiecare curios ce cadou şi de la 

cine-l va primi. A început o avalanşă de îmbrăţişări, sărutări, însoţite de felicitări şi urări de 

bine pentru Noul An ce va veni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distracţia a mai continuat, dar ca orice lucru frumos, vine şi momentul în care acesta 

are un final. La fel s-a întâmplat şi cu petrecerea noastră. Înainte să ne despărţim, am stabilit 

cu colegii de clasă că această petrecere reuşită a fost doar un antrenament pentru următoarele 

petreceri ce le vom organiza împreună. CRĂCIUN FERICIT! 

 

                                           Sângeap Beatrice Elena – clasa a VI-a 
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     De Mos Nicolae, copiii cuminţi 

primesc dulciuri şi jucării, iar cei 

obrăznicuţi, nuieluşe.  

 

 

E un obicei vechi, nu numai la români, 

de a face cadouri în această zi. Spre 

deosebire de Moş Crăciun, Moş Nicolae nu se 

arată niciodată. De altfel, povestea darurilor 

împărţite pe furiş în această noapte începe din 

vechime ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin intermediul doamnei 

director Raluca Ciudin, toţi elevii şcolii 

noastre au simţit prezenţa lui Moş 

Nicolae, anul acesta, aducând tuturor 

aroma primelor portocale, şi bunul gust 

al dulciurilor, chiar dacă printre ei erau 

şi câţiva copii care ar fi meritat o 

nuieluşă …  



1 
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„E sărbătoare de Crăciun 

  Cântaţi, cântaţi, creştini! 

  E sărbătoare de Crăciun 

                   Să fim cu toţi mai buni!” 

Crăciunul 

    

 Crăciunul este marea zi a naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, fiind sărbătorită de 

toti crestinii pe data de 25 decembrie a fiecărui an. Acum mai bine de două mii de ani, 

Fecioara Maria, prin puterea Duhului Sfânt, a născut în Bethleemul Iudeii pe Pruncul 

Iisus, într-o iesle săracă. Atunci, cei trei magi de la Răsărit au văzut o stea luminoasă pe cer 

şi, străbătând cale lungă pentru a o urma, au ajuns la Bethleem, aducându-I 

Mântuitorului, în dar, aur, smirnă şi tămâie.  

 

     Sărbătoarea Crăciunului a reprezentat dintotdeauna un prilej de bucurie pentru 

creştini, şi mai ales pentru copii, care aşteaptă cu nerăbdare, an de an, zilele în care merg să 

colinde, împodobesc bradul, se duc la biserică şi, in fine, după un post lung care începe la 

mijlocul lunii noiembrie, se bucură de Naşterea Domnului, la o masă îmbelşugată de 

familie, în mijlocul celor dragi.  

 

    Crăciunul a fost stabilit ca sărbatoare oficială în anul 325 de primul împărat roman 

crestin, Constantin cel Mare, fixându-se atunci ziua de 25 decembrie. în anul 354, Liberius, 

episcopul Romei, a reconfirmat oficial aceeaşi dată pentru sărbătoarea Naşterii Domnului. 

  De Crăciun nimeni nu trebuie să fie supărat, ci toţi să ne bucurăm de Naşterea 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos!  

Universul magic din lumea  

Şcolii Cucuteni, un vis                  

împlinit! 
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Poveste de     
     iarnă ...  
 ediția a III-a 

ed 

 

 

 

   ediția a II-a 

 

 

        
 

  
 

 
 
 

Elevii, părinții si cadrele didactice ale Școlii 

Gimnaziale “Petru Poni”din comuna Cucuteni au întâmpinat 

sărbătoarea Nașterii Domnului cu tradiționala serbare de Crăciun. 

Evenimentul a avut loc miercuri 16 decembrie la căminul cultural din 

comună, si a cuprins în agenda sa mai multe momente artistice dedidacte sărbătorilor de 

iarnă.              

Serbarea a fost realizată de elevii Școlii Gimnaziale 

“Petru Poni” Cucuteni, sub îndrumarea doamnei director 

Ciudin Raluca Mariana și a întregului colectiv 

profesoral. Alături de elevi, cadre didactice și părinți, la 

manifestare au participat: domnul primar Brînză 

Pamfilică, domnul viceprimar Bârzu Gheorghe, precum 

și părintele paroh Prodan Cristian. 

 

Îmbrăcați frumos, emoționați și plini de 

veselie, copiii au bucurat numeroasa asistență 

venită la eveniment, interpretând colinde 

tradiționale, scenete în cinstea Nașterii 

Domnului, dar și poezii de iarnă și dansuri 

dedicate Moșului.  

 

 

 

 

 

Serbarea a fost deschisă de prichindeii 

de la grădiniță coordonați de doamna 

educatoare Cucoș Andreea, care au adus 

bucurie și bună dispozițe pe fețele tuturor 

celor prezenți.  
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A fost mai apoi rândul corului de 

elevi de la gimnaziu, coordonați de 

domnul profesor Moisei Lucian 

Mihail, să încălzească inimile 

spectatorilor cu un program de 

colinde tradiționale.  

 

 

 

 

Doamnele învățătoare Perju 

Camelia, Agavriloae Liliana, Barabulă 

Mariana, împreună cu domnul 

învățător Barabulă Vasile au pregătit 

pentru invitați o frumoasă scenetă cu 

copiii din ciclul primar, rememorând 

bucuria adusă în lume de nașterea 

smeritului nostru Mântuitor Iisus 

Hristos.  

 

 

 

Îndemnurile la milostenie și compasiune 

față de aproapele au fost transpuse în 

scenetele „O poveste de Crăciun” și 

„Povestea lui Moș Crăciun”, pregătite cu 

minuțiozitate de către elevii de la gimnaziu, 

îndrumați de doamnele profesoare Manole 

Lucia și Pînzariu Maria.  
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Dansul crăciunițelor de la gimnaziu, 

coordonat de elevele Ghilan Sanda și 

Damian Petronela, au întregit atmosfera de 

veselie din sala de spectacol. 

 

 

 

Tradiționala urătură de sfârșit de an a fost 

prezentată de elevul Sîngeap Iustin din clasa 

a V - a. 

        

 

  

 Nu putea lipsi din cadrul acestui eveniment 

„Cerbul de Cucuteni” un obicei de iarnă foarte 

vechi, ce are în prim plan moartea și învierea 

cerbului, un animal socotit magic. Micii ursari 

îmbrăcați în frumoasele culori cucuteniene, roșu 

și albastru și înarmați cu tobe, au fost răsplătiți cu 

numeroase aplauze și încurajări de către toți cei 

prezenți.  

        

  Elevii au fost urmăriți cu interes de invitați 

și încurajați cu aplauze, după fiecare evoluție pe 

scenă.  

Atmosfera de sărbătoare din sală a fost completată și de sosirea primilor fulgi de nea, 

care au început să cadă pe ulițele uscate ale satului. 
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Un proiect minunat, realizat în 

parteneriat cu GPP 16 din Iaşi, a fost acela 
prin care prichindeilor de la grădiniţă li s-
au oferit multe şi frumoase cadouri, odată 
cu venirea Moşului. 

 
 

 
După momentele pregătite 

şi prezentate în cadrul serbării de 
Crăciun “Poveste de iarnă”, ediţia 
a III-a, cea mai mare surpriză 
pentru cei mici a fost, apariția lui 
Moș Crăciun, așteptat cu emoție 
de toți cei din sală.  

 
 

 
 
 
 
Moșul a venit de departe cu un sac 

mare în spate, încărcat cu multe daruri. 
Pentru a le împărți, a apelat la ajutorul unor 
crăciunițe care îl însoțesc de fiecare dată.  
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Trebuie să mai spunem că spiridușii Moșului au colaborat pentru 
realizarea cadourilor, cu Primăria Comunei Cucuteni, cu doamna director 
Ciudin Raluca Mariana şi cu Grădinița cu Program Prelungit 16 din Iași prin 
doamna educatoare Ana Darie.  
 
        

Mulţumim copii, mulţumim doamna educatoare Ana Darie! 
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Budinca de Crăciun în Anglia 

 

Budinca de Crăciun este un tip de budincă servit în mod tradițional, ca parte a cinei de 

Crăciun din Marea Britanie, Irlanda și în alte țări în care a fost adus de către emigranți britanici . 

Ea își are originile în Anglia medievală și mai este cunoscută și sub numele de budinca de prune 

sau pur și simplu "pud ", deși acest lucru se poate referi, de asemenea, la alte tipuri de budincă 

fiartă care implică fructe uscate. În ciuda numelui "budinca de prune", budinca nu conține prune 

reale din cauza utilizării din perioada pre-victoriană a cuvântului "prune " ca un termen pentru 

stafide. Budinca este compusă din mai 

multe fructe uscate ținute legate cu ou și 

seu, fiind uneori umezită cu melasă și 

aromată cu scorțișoară, nucșoară, 

cuișoare, ghimbir și alte mirodenii. 

Budinca este lăsată la maturat timp de 

una sau mai multe luni, uneori chiar un 

an, conținutul ridicat de alcool al 

acesteia împiedicând-o să se strice în tot 

acest timp. 

Multe gospodării au propria lor 

rețetă pentru budinca de Crăciun, unele 

păstrate în familii din generație în 

generație. În esență, rețeta aduce 

împreună ceea ce erau în mod 

tradițional, ingrediente scumpe sau de 

lux - în special condimente dulci, care sunt foarte importante în dezvoltarea aromei ei bogate. 

Budinca de Crăciun are o culoare închisă, ca rezultat al folosirii zahărului brun și melasei negre 

în cele mai multe rețete, cât și timpului îndelungat de gătire. Amestecul poate fi înmuiat cu suc 

de citrice, coniac și alte băuturi alcoolice(bere neagră).  

Înainte de secolul al XIX-lea, budinca 

englezească de Crăciun se fierbea într-o pânză de 

budincă și de aceea căpăta o formă rotundă. Budincile 

de Crăciun erau adesea uscate pe cârlige timp de 

câteva săptămâni înainte de servire, în scopul de a-și 

spori aroma. 

Există un mit popular conform căruia în 1714, 

regele George I (uneori cunoscut sub numele de 

“regele budincă”), a cerut pentru prima dată ca 

budinca cu prune să fie servită la festinul regal cu 

ocazia primului său Crăciun în Anglia.  
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Noua modă din epoca victoriană implica punerea aluatului într-un vas și apoi fierberea lui 

la aburi timp de mai multe ore. Pentru a putea fi servită, budinca este reîncălzită la abur încă o 

dată și stropită din abundență cu coniac cald, căruia i se dă foc.   

 

Poate fi mâncată cu sos de coniac, unt de rom, smântână, cremă de lămâie, înghețată și 

este uneori presărată cu zahăr pudră.  

În mod tradițional, budincile erau pregătite cu patru până la cinci săptămâni înainte de 

Crăciun. Se obișnuia ca o monedă mică de argint să fie ascunsă în amestecul de budincă, care 

putea fi păstrată de către persoana care avea norocul de a o găsi în farfuria lui. Moneda era 

considerată aducătoare de bogăție în anul următor. 

Budincile de Crăciun își păstrează prospețimea pentru o lungă perioadă de timp și multe 

familii le păstrează după Crăciun pentru a fi consumate la o altă sărbătoare de mai târziu, în 

cursul anului, de multe ori la Paște. 

 

Radu Iustina, clasa a V-a 
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ALEXANDRU IOAN CUZA 

„Veşnica lui amintire nu se va stinge din inimile noastre şi ale fiilor noştri şi cât va avea ţara 

aceasta o istorie ... cea mai frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru Ioan I". 

Mihail Kogălniceanu 

În 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica Unire – Unirea Principatelor 

Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a fost 

primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român.  

Alexandru Ioan Cuza, 

înfăptuitorul Unirii de la 24 ianuarie 1859 se 

trăgea dintr-o veche familie de moldoveani, 

din părţile Fălciului, familie de cluceri, 

spătari, comişi, ispravnici. Cuza s-a născut la 

20 martie 1820. A învăţat până în 1831 la 

Iaşi, unde a avut colegi pe câţiva dintre 

viitorii săi colaboratori, între ei Vasile 

Alecsandri. E trimis apoi la Paris, unde îşi ia 

bacalaureatul în litere. S-a întors apoi în ţară 

şi a intrat în armată. S-a căsătorit în 1844 cu Elena Rosetti. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza 

în timpul evenimentelor din 1848 Cuza a fost în primele rânduri. A luat cuvântul la adunarea 

de la hotelul „Petersburg” din Iaşi, cerând înfăptuirea unor reforme democratice. Printre 

fruntaşii adunării arestaţi din ordinul domnitorului Mihai Sturza s-a aflat şi Cuza; a reuşit apoi 

să scape de sub pază şi să fugă în Transilvania. Cuza are ocazia să participe la Marea Adunare 

de la Blaj de la 3/15 mai 1848, după care se retrage în Bucovina. În timpul domnitorului 

Grigore Ghica s-a reîntors în ţară şi în perioada pregătirii Unirii îndeplinea funcţia de pârcălab 

de Galaţi. Ca forma de protest faţă de falsificarea alegerilor pentru adunările ad-hoc din 

Moldova, Cuza şi-a dat demisia din funcţia de pârcălab. Patriot cu idei liberale, nu radicale 

însă, Cuza a fost acceptat chiar şi de partizanii celor doi Sturza care candidau susţinuţi de 

conservatori. La 5 ianuarie 1859, el a fost ales cu unanimitatea voturilor deputaţilor prezenţi 

în Moldova. 

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă (1859-1866), a fost perioada de maximă 

dezvoltare a României moderne. Prin recunoașterea Unirii depline, crearea primului 

Parlament unic al României si al primului guvern unitar, prin reformele sale: adoptarea primei 

Constituții românești, reforma electorală, secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară, a 

învățământului, domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele dezvoltării moderne a 

României.Primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român a fost făcut 

la 24 ianuarie 1859, dar Marea Unire a avut loc în 1918 în Alba Iulia.  

Elevii Şcolii Gimnaziale „Petru Poni” Cucuteni împreună cu cadrele didactice ale şcolii au 

organizat diferite activităţi pentru a marca acest moment important din istoria naţională: 
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-  realizarea de ecusoane de către elevii claselor a VI-a şi a VIII-a, îndrumaţi de doamna 

profesor Burlui Luminiţa, oferite cu mare drag tuturor elevilor din şcoală şi cadrelor 

didactice; 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- expoziţie de desene elevii claselor  V – VIII, clasele III – IV și  preşcolarii, aflaţi sub 

îndrumarea doamnelor prof. Manole Lucia, prof. înv. preșcolar Cucoş Andreea şi prof. 

înv. primar Agavriloaie Liliana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- discurs comemorativ – prof. istorie Burlui Luminiţa; 

- moment artistic – sceneta ,,Moş Ion Roată’’ Sângeap Beatrice, Micu Mădălina, Cobuz 

Nicoleta, Ghineţ Ştefan, Moroşanu Gheorghiţă – clasa a VI-a 

- prezentare pps ,,Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa’’- Mocanu 

Pavel cl. a VIII-a 

- prezentare pps ,,Unirea Principatelor Române- 24 ianuarie 1859’’ Munteanu Mădălina 

cl. a VII a 

- referate : ,,Cuza la Ruginoasa’’ – Roman Mihaela cl. a VIII-a 

               ,,Paşi spre formarea Statului Naţional Român’’ - Mocanu Pavel cl. a VIII-a 
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-  Macheta ,,Hora Unirii’’ preşcolari, îndrumaţi de doamna prof. înv. primar Cucoş 

Andreea 

 

-  

 

 

-  

-  

-  

-  

- realizarea unei expoziţii de carte în holul şcolii, pentru a asigura elevilor pasionaţi de 

istorie posibilitatea de a se documenta asupra desăvârşirii evenimentelor de la 24 

ianuarie 1859 – prof. Raluca Ciudin 

 

 

 

 

 

 

- dans ,, Hora Unirii’’ – toţi participanţii ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Cobuz Nicoleta, clasa a VI-a  
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Pregătiri … pentru Povestea de iarnă 
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Pentru că bucuriile iernii sunt cele mai dragi copiilor, în vacanţa de iarnă, 

elevii au fost provocaţi la un concurs care, cu siguranţă le-a plăcut foarte mult 

„Cel mai frumos om de zăpadă în curtea mea”.  
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"A venit iarna cu zăpadă din belșug. În curtea casei eu și 

fraţii mei ne-am hotărât să participăm la concursul cu 

oameni de zăpadă. Neaua este moale și pufoasă. Rostogolim cu drag un bulgăre mic de 

zăpadă. Acesta devine din ce în ce mai mare. Va fi capul omului de zăpadă. Eu și fraţii mei 

ne-am apucat să clădim bulgării unul peste altul. Pe cap i-am așezat o cratiță în loc de căciulă, 

iar chipul omului de zăpadă se înveselește cu ochii verzi ca smaraldul și un nas lung.” 

Beatrice Sângeap, clasa a VI-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru bucuriile oferite tuturor la 

vederea acestor frumoşi oameni de zăpadă,  

elevii au fost răsplătiţi cu premii formate din 

cărţi şi dulciuri. 
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Cum ați putea să vi-l imaginați mai ușor pe Mihai Eminescu, voi, elevii 

claselor I-IV, decât apelând la ceea ce vă este mai la îndemână – povestea: 

  „A fost odată ca-n povești, 

 A fost ca niciodată ...” 

(Luceafărul) 

un mare poet, numit, mai târziu, de exegeții săi, cel mai mare poet al românilor. 

 Dar, până a fi cel mai mare poet al nostru, să facem împreună un exercițiu 

de imaginație. Și ce vedem? 

 Îl vedem „băiet cutreierând pădurile”, dormind pe malul „lacului 

albastru”, auzind cum „somnoroase păsărele” îi spun „noapte bună”, cum 

visează la „crăiasa din povești” vegheat de lună, stele și luceferi. 

 Îl vedem în „pădurea de argint”, în „codrii de aramă”, alergând în urma 

cerbilor, odihnindu-se la ceas de „sară”, sau ascultând cum „buciumul sună cu 

jale”, cum „crește iarba”, cum „apa sună-ncetișor”. 

 Îl vedem în preajma bătrânilor satului, ascultând cutremurat „povești și 

doine, ghicitori, eresuri”, mirându-se de ploaia de flori de tei sau de salcâm. 

 Toate acestea și multe altele le veți întâlni în poeziile poetului pe care le 

veți studia mai târziu. 

 Dar: 

  „Trecut-au anii ca norii lungi pe șesuri 

  Și niciodată n-or să vie iară, 

  Căci nu mă-ncântă azi cum mă mișcară 

  Povești și doine, ghicitori, eresuri, 

  Ce fruntea-mi de copil o-nseninară, 

  Abia-nțelese, pline de-nțelesuri.” 

(Trecut-au anii...) 
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Întreg universul – „luna-sfântă și clară”, „frunza cea rară”, „stelele- 

umezi”, „bolta-senină”, norii, vântul, câmpul, „vechiul salcâm” – se deschide 

pentru a-l primi pe poet, pentru că, de la naștere, ursitoarele l-au deosebit de 

ceilalți oameni: 

  „Fie-i dat ca totdeauna  

  El să simt-adânc într-însul; 

  Dorul după ce-i mai mare 

  `N-astă lume trecătoare, 

  După ce-i desăvârșit 

  Și să-și vadă la picioare 

  Acest dar neprețuit” 

(Miron și frumoasa fară corp) 

 Oricât am căuta „cuvântul ce exprimă adevărul” asupra vieții și operei 

marelui poet nu-l vom găsi, însă vom rămâne pentru totdeauna cu frumusețea 

versurilor sale, cu complexitatea gândirii sale și nu vom înceta să ne mirăm în 

fața atâtor neînțelesuri „pline de-nțelesuri”. 

 Aducem în sprijinul afirmațiilor noastre ceea ce a scris George Călinescu, 

referindu-se la Mihai Eminescu: „Ape vor seca în albie, și peste locul îngropării 

sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va vesteji pe cer în depărtări, până 

când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui 

crin de tăria parfumurilor sale”.   

 

 
 

     

prof. înv. primar Mariana Barabulă 
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SOLUȚIILE REBUSURILOR DIN NUMĂRUL 7 AL REVISTEI 
 

Soluţiile rebusurilor 

 

1. 1.BUDULEA 

 2. CIMPOI  

 3. DUȚU  

 4. WONDRACEK  

 5. NICĂ  

 6. SANDA 

 7. BADEA MITRU  

 8. BĂTRÂNA  

 9. MOARA CU NOROC  

 10. PINTEA  

 

2. 1. WONDRACEK  

 2. LENCA LIUCHI  

 3. CINCI  

 4. ANA 

 5. CIZMAR  

 6. HUȚU  

 7. LICĂ  

 8. MILI  

 9. CLĂIȚĂ  

 10. DUȚU  

 

 

 

 

Prof. Maria Pînzariu 
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REBUS – să ne punem neuronii în mișcare!!! 

Rezolvând corect rebusul, pe verticala A veţi descoperi o categorie de corpuri 

geometrice. 
Rezolvati rebus

 
1    

       

            

       2 

         

      

      3 

        

        

4    

           

        

       5 

     

          

       6 

      

         

    7 

      

            

      8 

    

            

       9 

       

        

     10 

       

          

     11 

     

            

       12 

       

        

 13   

           

        

 14    

      

        

 

1. Sunt  regina știinţelor; 
2. Ocupă un loc ȋn spaţiu; 
3. Sunt cunoscută din antichitate de pe vremea faraonilor; 
4. Feţele mele sunt șase dreptunghiuri, congruente două câte două; 
5. Zarul mi-e frate geamăn; 
6. Sunt corp geometric și am două baze paralele și congruente; 
7. Reprezint linia de intersecție a două fețe ale unui corp geometric; 
8. Succesul ȋl atingi ȋn ... carierei; 
9. Din cauza colţurilor nu mă rostogolesc; 
10. Sunt ȋnalţimea unei feţe laterale; 
11. Cu ajutorul meu poţi calcula câtă apă trebuie să pui peștișorilor ȋn acvariu; 
12. Plec de la bază și ajung ȋn vârf și mă numesc ... . 
13. Inspirată de excursia ȋn deșert, Mara gospodina a preparat un desert; insa, fiind neatenta, 

pisica i-a savurat varful și astfel am aparut eu; 
14. Vrând să-l impresioneze pe Ra (zeul soarelui), Seth (stăpânul deșertului) vopsește piramida 

cea mai frumoasă; eu ȋl ajut și mă numesc...  
 

CIUBOTARIU MĂDĂLINA,  CLASA a VIII-a 
 

SOLUȚIILE REBUSURILOR LE GĂSIȚI ÎN NUMĂRUL URMĂTOR AL REVISTEI. 

 

Coordonator, 

Prof. Raluca Mariana Ciudin 
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BANCURI 
 

 

După un examen un elev îl întreabă pe altul: 

- Tu ce ai făcut? 

- Nimic. Tu? 

- Nimic. 

- Iar o să creadă că am copiat de la tine! 

  
Un copil plângea pe holul şcolii. 

Învăţătoarea îl întreabă: 

- De ce plângi?  

- Un copil mi-a dat jos plăcinta! 

- Dar a fost cu intenţie? 

- Nu, a fost cu brânză. 

  

Profesorul zice: „Băiete din păcate 

pentru tine nota pe care o ai începe cu 

P. Bănuiesc ca ştii ce nota e, nu”? 

Elevul: „Pinci”? 

 

 

 

Merg trei băieţi la examen. Unul deştept, unul moderat şi unul prost.  

Intră deşteptul, în scurt timp iese. Toţi îl întreabă cum o fost. 

- Ca de la profesor la profesor. 

Intră moderatul, după ce iese toţi îl întreabă cum a fost. 

- Ca de la elev la profesor. 

Intră prostul după ce iese toţi îl întreabă cum a fost. 

- Ca de la preot la preot. 

- Cum aşa? 

- Păi când punea el întrebările, eu îmi făceam cruce, iar când eu dădeam 

răspunsurile, el îşi făcea cruce! 

 

Un copil îl întreabă pe tatăl său: 

- Tată, tu poţi să scrii cu ochii 

închişi? 

- Nu ştiu, să încerc. 

- Bine, atunci sting lumina şi să-mi 

semnezi şi mie carnetul de note... 

 
 

- Mamă, m-a bătut tata de două ori azi. 

- Păi de ce? 

- Prima oară când i-am arătat carnetul de note şi 

a doua oară când i-am spus că e al lui de când 

era elev.  

 

 

Un fost student la politehnica se transferă la 

Institutul Teologic.  

La un curs, aţipeşte. Părintele-profesor îl 

vede, se apropie şi-l întreabă:  

- Ce este forţa Dumnezeiască?  

Studentul, buimac, răspunde repezit:  

- Masa Dumnezeiască înmulţită cu 

acceleraţia Dumnezeiască!  

 
 

- De ce a murit cartea de 

matematică ? 

- Pentru că are prea multe 

probleme! 

 

 

Toţi elevii scriu la lucrarea „Ce aş face dacă aş fi 

patron?” 

Unul singur stă şi meditează. 

- Popescu, tu nu scrii? 

- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara... 

 

 

                                          Culmea matematicii: să fii singur şi să te simţi în plus :) 
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