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Emma Constantinescu-in bazinul de innot  

Julia  Badulescu—la mare 

Tiffany 

Mares 

la ZOO 

Mara Gibea 

in vacanta 

in Romania 

Stefan Grigorescu—In drum spre scoala—Prima zi! 

Isabella, Meda,Teo si Bunicul la Vulcanii Noroiosi din Romania 

Emma 

Rusu 

La club de 

Arta in 

vacanta! 

Isabella Teodorescu cu Bunicul Mihai Captariu in prima zi de 

scoala 

http://newspaper.li/static/b024bfc17a44fbb63f5a142f6cc13876.gif
http://newspaper.li/static/b024bfc17a44fbb63f5a142f6cc13876.gif
http://newspaper.li/static/b024bfc17a44fbb63f5a142f6cc13876.gif
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Povestiri din vacanta 

scrise de: 

  Emma Constantinescu 

   Isabella Teodorescu 

   Joseph & Christopher     

 Spitzer 

   Julia Badulescu 

   Mara Gibea 

   Rebeca Nastase 

   Stefania Lichi 

   Teodora Grigorescu 

   Tiffany Mares 

 Culorile multicolore ale pomilor si larma din curtea scolii, puiutii mici 

care cara un ghiozdan mai mare ca ei si in ochii carora vezi teama de necunos-

cut, cei mai mari si mai increzatori  cu emotii inabusite si zambete sfioase vest-

esc un nou inceput de an scolar. 

Profesorii emotionati si ei sunt nerabdatori sa isi ia in primire invataceii. Elevii 

si profesorii impreuna deschid portile viitorului. Este foarte emotionant sa vezi 

cum la asa o distanta mare de Romania, exista atatia elevi—aproximativ 200— 

indragostiti de scoala si cu dorinta arzatoare de a invata limba Romana si de a 

descoperi o multitudine de lucruri interesante si nebanuite. Sacrificiul este 

mare si pentru parintii si pentru copiii care isi sacrifica timpul lor liber de sam-

bata dimineata pentru a veni la Scoala Romaneasca unde intr-un mediu atrac-

tiv, interactiv si lipsit de stress, elevii invata sa vorbeasca si sa scrie in limba  

romana, sa inteleaga obiceiurile romanesti si sa formeze prietenii. 

  Multumim dumneavoastra parintilor pentru sacrificiul facut si 

multumim grupului de parinti voluntari si profesorilor care se ocupa sa 

mentina vie limba si obiceiurile stramosesti. 

 Va asteptam cu drag in fiecare sambata  de la ora 9:30 la Milne Valley 

pentru a va imbogati sufletele cu 2 ore de limba romana! 

 

Informatii utile 

Programul scolii Milne Valley: 

Semestrul 1  

Septembrie 22-December 15, 2012 

Zile libere (PA day) 

Noiembrie 16, 2012, Decembrie 7, 2012, 

Octombrie 6, 2012  

 

Scoala Milne Valley are un comitet de parinti foarte activ in cautare perma-

nenta de noi membri dornici sa ajute. Va puteti impartasi telentele alaturi de 

echipele care se ocupa cu : Revista Scolii, Confectionarea de martisoare, Con-

fectionarea Cardurilor de Craciun sau de Paste,etc, Organizarea activitatilor 

extra scolare—serbari, teatru de papusi etc. Daca doriti sa ajutati copii din 

scoala romaneasca dedicandu-va timpul  pentru una dintre aceste activitati sau 

chiar si cu o idée, un material pentru revista, etc, va rugam sa ne scrieti la 

posta@scoalaromaneasca.ca 

A SUNAT CLOPOTELUL  
PENTRU UN NOU AN SCOLAR 

Cărţile care te ajută cel mai mult sunt cele care te fac să gândeşti 

cel mai mult. Cel mai greu înveţi când citeşti cărţi uşoare; dar o 

carte extraordinară care vine de la un gânditor remarcabil este o 

corabie a gândirii, plină la refuz cu adevăr şi frumuseţe. 

citat din Theodore Parker 

Programul scolii Milne Valley: 

Semestrul 2 

Ianuarie 12, 2013—Iunie 15, 2013 

Zile libere (PA day) 

Februarie 9, 2013, Martie 9, 2013, 

Martie 30, 2013, Mai 18, 2013, Iunie 

7, 2013 

Daniela (Captariu) Teodorescu 

Scoala Romaneasca Milne Valley 
M.S. Public School 
Adresa: 100 Underhill Dr., 
Toronto, ON M3A 2J9 
Contact: Minodora Grigorescu 
Lead Instructor- email:  
minodoragrigorescu@gmail.com 
  
Program: Sambata dimineata de 
la 9:30 la 12:00 

http://citate.citatepedia.ro/
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Theodore+Parker
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Muncind asupra pietrei, descoperi Spiritul - tăinuit în materie, măsura  

propriei ei fiinţe. Căci mâinile sculptorului gândesc întotdeauna şi urmăresc 

gândurile materialului.        citat din Constantin Brâncuşi 

 

Poarta Sarutului 

Masa Tacerii Coloana Infinitului 

 ←Sculpturi create de Brancusi—inaugurate in Octombrie 1938 

 Sculptor român Constantin Brâncuși s-a nascut in 1876 

la Hobita in judetul Gorj; a fost o figură centrală a mișcării 

moderne și un pionier de abstractizare. In 1907 – ucenic al 

sculptorului August Rodin, a hotarit sa paraseasca atelierul 

acestuia, rostind celebrele cuvinte: "Sub umbra unui stejar nu 

poate creşte decât iarbă.  

 Sculptura lui este de remarcat pentru eleganța vizuală și 

utilizarea sensibilă a materialelor, combinând caracterul direct 

al țăranului sculptură cu gradul de sofisticare al avangardei 

pariziene. După participarea la Școala de Arte Frumoase 

București și de învățare a sculpturii august Rodin, Brâncuși a 

călătorit la Paris în 1904. Brancusi a creat prima sa opera 

majora, Sarutul, în 1908. 

 

Poarta Sarutului 

        Despre Arta si Artisti din Romania 

                                    Astazi despre Constantin Brâncuşi 

http://citate.citatepedia.ro/
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         DESPRE HALOWEEN 

      

    Lumea se gandeste cu drag la cei care au trecut in eternitate, si aprinde lumanari. De   

    aceea Ziua Tuturor Sfintilor se mai cheama si Luminatia. Credinta  spune ca  

    cei"plecati" se intorc la familie si prieteni, si e un motiv de bucurie. Se pun flori la  

    morminte si se impart bunatati. In traditia irlandeza si scotiana, lumea credea ca spiri 

    tul muritorilor bantuie printre ei pentru a se razbuna. Ca sa nu fi recunoscuti, au in 

    ceput sa poarte masti in acea seara. Pentru a ghida aceste spirite au inceput sa aprinda  

    lumanari si sa decupeze dovleac. 
      Sursa: Wikipedia, Ziare.com 

Traditia copiilor de a se costuma si a merge de la o casa la alta "threat or treated" (cum era initial), 

dateaza cu multe sute de ani in urma. Cantecelul sau poezia erau menite sa tina spiritele departe de 

gazda casei, care in schimb oferea un mar, sau alte bunatati marunte. 

In America de Nord, Halloween a inceput a fi sarbatori abia acum un secol. De altfel, prima consem-

nare oficiala a sarbatorii dateaza din 1911, intr-un ziar din Kingston, Ontario! In 1927, intr-un ziar din 

Blackie,   Alberta, se consemneaza: 

    Sarbatoarea de Halloween este o traditie de origine veche cu radacini in Marea   

     Britanie (in special in Scotia si Irlanda). Nu se stie exact cum a luat fiinta; 

    de fapt, exista doua pareri. Cea mai veche este legata de sarbatoarea pagana a  ultimei  

     zile de Toamna. Cealalta - mai populara -  ca fiind ajunul dinaintea Zilei Tuturor  

     Sfintilor. (De altfel, cuvintul Halloween vine chiar de la forma scurta a  

     cuvintelor "All Hallows' Eve", sau "All Saints Day"). In aceasta zi ,oamenii  

     sarbatoreau toti Sfintii aflati in ceruri, precum si pe cei plecati recent din viata de  

     muritori pe pamant. In vestul  si centrul Europei (inclusiv in Romania, si mai ales in  

     Transilvania), Ziua Mortilor este celebrata anual la 1 Noiembrie (deci a doua zi dupa   

      noaptea de Halloween). 

Hallowe'en provided an opportunity for real strenuous fun. No real dam-
age was done except to the temper of some who had to hunt for wagon 
wheels, gates, wagons, barrels, etc., much of which decorated the front 
street. The youthful tormentors were at back door and front demanding 
edible plunder by the word “trick or treat” to which the inmates gladly 
responded and sent the robbers away rejoicing.           Sursa: Wikipedia, Ziare.com 
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*De ce vrăjitoarele 
folosesc o matură 
pentru a putea zbura? 
Pentru că aspiratorul 
era prea greu. 
 
*Ce faci cand 50 de 
zombii iti inconjoara 
casa? – Speri ca este 
Haloween-ul.! 

*Ce sampon 
folosesc fan-
tomele? –    
    Sham-boo! 
 
*Intr-o discutie, 
doua fantome 
ajung sa se in-
trebe:- Auzi, ce 
parere ai, 
oamenii exista? 

      SA COLORAM IMPREUNA 
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Degete de vrajitoare (Biscuiti pentru Halloween) 

Ingrediente: 280 gr. Faina, 100 gr. Unt, 100 gr.zahar 

pudra sau tos, 1 ou, 1 lingurita praf de copt, un varf 

de sare, 1 plic vanilie, migdale , marmelada daca 

este nevoie 

 Intr-un castron mare amestecam untul rece 

taiat cubulete, cu oul, zaharul, faina, vaniglia, praful 

de co pt, sarea. Amestecam bine iar cand s-a format 

aluatul o framantam pe planseta ,pana cand aluatul a 

devenit omogen . Impartim aluatul in circa 22-25 bucatele, care le dam forma de deget , bas-

tonase lungi de circa 11 cm. cu varful mai lunguiet , le facem niste dungi pe ici pe colo. Eu 

le-am facut cam grosolane si apoi au mai crescut si putin la copt. In varf punem “unghia” 

adica o migdala si apasam putin pe aluat , asa sa ramana lipita cand se coace. Puneti biscuitii 

in cuptorul incalzit ,la o temperatura de 180°C ,circa 20 -25 minute. Scoateti din cuptor si 

lasati sa se raceasca. Daca se desprinde migdala in varf , o lipiti cu putina marmelada. Daca 

doriti sa impresioneze mai mult,puteti sa le bagati o parte in topping sau colorant rosu. Eu le

-am uns doar cu galbenus de ou .  
 

 

Se scoate samburele de la o maslina si una dintre ju-

matati devine corpul paianjenului. Dintr-o alta 

maslina (sau mai multe daca nu va reuseste din 

prima) se fac picioarele. Se asambleaza si e gata de 

speriat cineva. 

 

 
 

Reteta e una simpla pentru biscuiti:100 gr unt, 100 gr 

zahar, 250 gr faina, esenta de vanilie, esenta de rom, ca-

cao 

Pentru glazura: zahar pudra, putin lapte, colorant 

Am facut un aluat de biscuiti din zahar unt si faina si l-

am impartit in doua intr-o parte am pus cacao si esenta 

de rom si in cealalta parte esenta de vanilie. Am lasat 

aluatul 30 min la frigider apoi am modelat biscuiteii 

 

 

    RETETE DE HALOWEEN 
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INTERVIU CU JOSEPH SI CHRISTOPHER SPITZER - 

DOI MICI FOTBALISTI 

 Idei de jocuri pentru copii 
.Daca cei mici nu mai vor sa se joace jocurile atat de iubite de noi in timpul copilariei: de-a ascunsa, 

prinsa, sotronul nu înseamnă că s-a terminat cu jocurile pentru copii. Din fericire sunt și alte moduri distrac-

tive în care să îți petreci timpul afară cu copilul tău: 

 

1.Un altfel de bowling. Găsiți un număr de articole de care nu mai aveți nevoie și care pot fi răsturnate de o 

minge, cum ar fi o cutie de lapte,  o lumanare,  o vaza de flori din plastic, o cutie de pizza, un turn de cutii de 

conserve goale, o carte, sau orice alte obiecte astfel încât jocul să fie cât mai amuzant. Aliniaţi-le ca pe popice și 

jocul poate să înceapă. Faceți întrecere care răstoarnă mai multe obiecte. 

2. Mersul orbului. Construiți o cărare plină de obstacole, aveți grijă ca obstacolele să fie din materiale ușoare 

ca să nu provoace accidente. Când ați terminat așezați participanții la joc în linie la începutul cărării. După ce au 

aruncat o privire la traseu, legați-i la ochi și cronometrați cine trece cu bine peste obstacole într-un timp record. 

3. Cursa lui Big Foot. Cu ajutorul unor cutii de papuci și bandă adezivă construiți picioarele lui Big Foot: 

puneți capacul cutiei atașată de fundul ei și băgați-vă câte un picior în fiecare cutie. Înfășurați banda adezivă 

peste cutie și picior ca să nu cadă. Stabiliți o linie de sosire și dați drumul la cursă. Cine ajunge primul la linia 

de sosire câștigă. 

4.Prinsa modernă. Puneți o fâşie de pânză în buzunarul de la spatele fiecărui jucător. Acum puneți jucătorii să 

încerce să fure pânza din buzunarul adversarilor fără ca propria lor pânză să fie furată. Jucătorul cu cele mai 

multe fâșii de pânză câștigă jocul.   Sursă family.go.com 

 
 

Intrebare: Ce iti place cel mai mult la acest joc ? 

Christopher Spitzer: Imi place ca ma joc cu mingea si ca primesc trofeu la sfarsi-

tul campionatului ! 

Intrebare : De ce iti place sa joci fotbal ? 

Joseph Spitzer: Pentru ca imi place sa alerg si sa joc in echipa.  

Intrebare: In ce echipa ai vrea sa joci cand o sa fi mare? 

Joseph Spitzer : In echipa Canadei! Eu cand o sa fiu mare o sa   

reprezint Canada la campionatele internationale!  

Intrebare: Cine te-a inspirat sa joci fotbal? 

Christopher Spitzer: Fratele meu mai mare ! 

Protagonistii interviului: 

Joseph Spitzer 8 ani, clasa a 4-a la Scoala Romaneasca  

Christopher Spitzer 5 ani, SK Scoala Romaneasca  

http://magico.ro/lifestyle/parinti-copii/ce-spune-materia-preferata-despre-copilul-tau.html
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Pe riu in jos 

cu familia la 

lacul St. 

George in 

USA - New 

York state.  

STEFAN 

Grigorescu—Stiu sa mut citeva pi- STEFAN Grigorescu—Am in-

vatat sa calaresc….. 

Teodora Grigorescu—Snorkeling 

Joseph Spitzer—La Fotbal 

By Lydia Tung 

NOUTATI SI IMAGINI DIN SPORT  
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Isabella Teodorescu Karate si Baseball 

 

 

Christopher Spitzer—Fotbal 

Am incercat sa le ridic pe 

toate dar nu am reusit 

           Lydia Tung 

NOUTATI SI IMAGINI DIN SPORT  

Stefania Lichi—la pescuit 
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Marele etnomuzicolog roman Constantin Brăiloiu, 

spunea odata ca “numai prin cultura noastră ţărănească vom însemna ceva în lume. 

Cumva, printr-o inlantuire abisala a      generatiilor vechi si noi, a veacului trecut cu cel 

prezent, Scoala Romaneasca din Toronto a implinit cu prisosinta, la 6 septembrie la Sarba-

toarea Românilor din Toronto, îndemnul acestei personalitati exemplare a culturii ro-

mane”. 

Îmbracati 

in straiele 

noastre an-

cestrale, 

provenite 

din mai 

toate 

zonele 

României, 

de la Ţara 

Lapuşului 

si-a Mara-

muresului 

pana in 

Dobrogea, 

din 

Moldova 

pana in Ol-

tenia si Ba-

nat, copiii români au demonstrat la aceasta sarbatoare ca samburele nostru identitar este mai 

viu ca niciodata. Parada straielor populare ne-a reamintit cum se mai poarta un clop de paie 

sau unul cu pene de paun, cum se mai leaga un brau multicolor sau tricolor in jurul 

soldurilor curate ale copiilor, cum se mai potriveste o marama de borangic in jurul capului, 

sau cum se aranjeaza poalele si catrintele fetitelor pentru a le veni mai bine. 

Sub un clop cu pene de paun, un Fat-Frumos de cativa anisori ne-a murmurat timid un 

cantecel, amintindu-ne de moara satului. Un fecioras din ceata, prefacut in Calusar ne-a ju-

cat o frantura din Calus. O Ileana Cosanzeana, framantandu-si in pumni emotiile, si, pe 

deasupra, o fasie de brau mai mult rosu, ne-a recitat nu mai putin de sase strofe din Lucea-

farul lui Eminescu. Cu totii au jucat Pupaza din Tei, raspandind in jurul nostru arome sacre 

de copilarie. Sustinuti din culise de dascali inimosi, de parintii lor, si de românii spectatori 

care n-au fost descurajati de ploaia de dinaintea sarbatorii si au venit la eveniment, copiii 

Şcolii Româneşti din Toronto ne-au daruit o jumatate de ora de efuziune culturala românea-

sca. Sau, poate, de ce nu, o farama de vesnicie... Daca feciorii si fecioarele noastre isi vor 

invata la randu-le copiii sa faca la fel peste timp, daca peste cincizeci de ani sa zicem, un alt 

grup de copilasi vor mai juca Pupaza din Tei, atunci cu siguranta putem spune ca n-am avut 

parte doar de o jumatate de ora de bucurie, ci de o farama de vesnicie...  
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Jumatatea de ora si veşnicia la Şcoala Românească din Toronto 
de Cristian Medelean 
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      SARBATOAREA  ROMANILOR TORONTO 2012 

Scoala Romaneasca Milne Valley M.S. Public 
School 
Adresa: 100 Underhill Dr., Toronto, ON M3A 2J9 
Contact: Minodora Grigorescu Lead Instructor- 
email:  minodoragrigorescu@gmail.com 

 Program: Sambata dimineata de la 9:30 - 12:00 

Scoala Romaneasca Secord P.S. 
Adresa: 101 Barrington Ave, Toronto, ON M4C 
4Y9 
Contact: Gheorghiu Nathalie  Marga, Lead 
Instructor-email: nathaliemarga@yahoo.com                                                               
Program: Marti seara de la  3:45 - 6:15 

mailto:nathalie-marga@yahoo.com
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Text reprodus exact asa cum a fost redat de Isabella 
Vacanta mea in Romania a fost superb. Am fost sa vad Vulcanii Noroiosi din 

Buzau, care este la 2 ore de Bucuresti. La Vulcanii noroiosi , vulcanii erau facuti 

din noroi uscat si din noroi umed care exploda cu noroi ca o mamaliga cand fierbe. 

Acolo era un Vulcan foarte foarte mare si avea bule multe si exploda foarte tare 

chiar in mijloc. Daca te duceai prea aproape te umpleai de noroi. 

 Ne-am Urcat pe un vulcan inalt, dar nu am alunecat, si am facut o poza acolo. 

Pentru a ajunge acolo a trebui sa urcam un munte foarte foarte mare. 

In jurul vulcanilor 

curgea tot noroiul 

care bolborosea si 

daca il atingeai ziceai 

ca era plastilina.. Nu 

am vazut nici o 

planta crescind pe 

vulcani, zici ca eram 

in desert. 
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POVESTE DE VACANTA—

ISABELLA Teodorescu, clasa a IIIa 
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POVESTE DE VACANTA—

ISABELLA Teodorescu, clasa a IIIa 
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Am mai fost si la Scorteni in Romania, la o cabana o unor prieteni de-ai 

verisoarelor mele. Am mincat multe prune acolo. Cu ajutorul unui copac de 

prune, cu lemne, cu bête, papuci rupti si galeti am construit o casa de joaca. 

 Cand deschideai usa – care era de fapt o craca a  pomului de la casuta 

de joaca –  cand cadea o pruna ,craca pomului pe post de usa, o zmotocea, 

adica o strivea pe pruna  si devenea compost adica ingrasamint natural.  

Si noi cand ne jucam cu casuta faceam mancare si adunam in papucii rupti 

 Frunze, ierburi, floricele . Cand terminam cu ele le puneam la com-

post.. Aveam si o placa de lemn care ziceam ca e televizor in casuta noastra 

de joaca. 

 In Bucuresti am vizitat Muzeul Satului. Acolo am vazut tot felul de 

case care erau de acum mult timp. In case vedeai cum femeile faceau car-

pets si haine la razboiul de tesut. Am cumparat un fluier cu care se jucau 

copiii de mult si in care trebuie sa bagi apa si  imita cantecul pasarilor. Am 

vazut un cocos care statea tantosi ca o statuie si ii pacea tare mult sa fie po-

zat. Am vazut diferite costume nationale, mobila si sobe vechi. 

 Am mai fost si la Muzeul Antipa. Acolo am vazut animale impaiate 

din toata lumea si statui de animale. La fiecare sectiune de tara erau ani-

malele specifice tarii respective. Cel mai mult mi-a placut la sectiunea de 

pesti unde am vazut un peste cu ochii pe aceasi latura. Am mai vazut fosile 

si oase de la dinozauri si Mamut impaiat. 

 Am mai fost cu masina pe Transfagarasan, in Brasov, Sinaia si la Pas-

coaia pe valea Oltului unde am vazut munti frumosi si lacuri. In Romania a 

fost extraordinar. Am dormit la bunicul si bunica mea, unde am facut baie in 

piscina si am mancat capsuni toata ziua. Am inotat in piscine cu bunicul 

meu Mihai, bunica Maria-Luiza unchiul Mircea, verisorii mei Alex, Teo si 

Meda. M-am distrat foarte mult acolo cu familia mea pe care o iubesc din 

toata inima mea. Abia astept sa merg iar anul viitor. Am mai fost si in     

Grecia la plaja si la Paris unde am vazut multe muzee , chiar si Luvru si pic-

turi de Dali si chiar un Palat adevarat care se cheama Versaille.Vacanta mea 

a fost minunata! 

CONTINUARE 
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Text 

reprodus ex-

act asa cum a fost      

 redat de Teodora 
 

Vacanta mea a fost foarte frumoasa because I got to see new things. 

Cand am mers in Cuba, am petrecut timp cu familia mea. Am fost in 

Santiago de Cuba care este al doilea oraș ca mărime din Cuba. Deși 

am stat puțin, am văzut cum trăiesc oamenii săraci dar si cei bogați. 

Am fost foarte impresionata sa vad oameni așa săraci dar bucurosi. Ei 

ne-au servit cu fructe proaspete care gusta mult mai bine decât ce 

cumpărăm noi de la magazine. Am fost in plimbare calare pe malul 

oceanului straveziu, am mers snorkeling si am găsit scoici pe care le- 

am curatat si adus cadou la prieteni, am inotat, am întâlnit new peo-

ple, am învățat despre cultura cubaneza si dansurile lor. 

Am avut o vacanța reușită pentru ca am petrecut mult timp cu fa-

milia mea si am legat new 

friend- ships. 
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Text reprodus exact asa cum a fost redat de Stefania 
"Eu am ajuns cu avi- onul in To- ronto cand era pri-

mavara, si imi place mult aici.  

Toata vara am mers la summercamp si mi-a placut cand mergeam la 

"waterplay", cand faceam prajituri si cand cand venea mama sa ma ia 

acasa. Am fost cu parintii in vizita la CN Tower, si imi plac mult luminile 

lui, sunt ca de curcubeu. Am vizitat insula, unde am vauzt niste ratuste 

mici. Am fost sa vedem  Niagara Falls, unde curcubeul se vedea mult mai 

bine in apa. Am fost si  la un concert, pentru prima oara, si am adormit la 

mama in brate. Cel mai mult imi place sa pescuiesc. Am mers cu parintii 

de mai multe ori si am facut liniste, sa nu deranjez pestisorii.  

In vacanta m-am jucat cu prietenii mei Emma, Daniel, Razvanel,  

 de ziua mea, cand am implinit 4 ani, am avut petrecere. Pentru vara vii-

toare imi doresc sa merg la Disney, in Orlando, si sa merg in Romania.  

Sa aveti vacana frumoasa anul viitor!" 
  
 

POVESTE DE VACANTA—

TEODORA Grigorescu  

POVESTE DE VACANTA—

STEFANIA  Lichi—4 ani  
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La bunici  
de Mara Gibea 

 
Text reprodus exact asa cum a fost redat de Mara 
 La bunici a fost frumos pentru ca acolo am facut la un parc 5 

prieteni la un loc si a fost vesel pentru ca toata ziua am luat trotinetele. 

Si noi am jucat “tag “ si cu baietii si cu bebelusii. Si a fost vesel pen-

tru ca o albina a zburat dupa noi si noi am alergat repede, repede sa nu 

ne prinda pe noi. 

 Si in ziua cand bunicii trebuiau sa mearga cu tramvaiul la am-

basada  pentru pasaport, eu am stat acasa la verisorul al meu, Tudor si 

unul mic Alex. Si ei au avut o jucarie, un glob pamantesc si face 

lumina cand e noapte si Tudor a aratat unde este Canada si a fost tare 

frumos. 

 Si intr-o zi cand bunicii cand s-au intors acasa, noi am mers la 

un castel regal. Si acolo a locuit o printesa care a murit de multi ani. Si 

am facut poze si am vazut lupte cu tot felul de oameni care au avut bat 

si care s-au luptat.  In spatele castelui am intrat in case vechi. Aveau 

un butoi mare unde se face laptele si branza. 

 Apoi eu am mers la o biserica si l-am auzit pe Doamne Doamne 

ce zice. Zice sa faci crucita. 

La a patra zi am mers la munte si a fost frumos ptr ca am vazut o 

floare alba care crestea pe munte. Si eu am trecut peste un lac cu 

bunicul. Am facut un picnic si ne-am intors . La lac am facut barcute 

din frunze si am pus o dorinta si am pus in barcute. Si niste plante au 

blocat barcutele si dupa ce am dat cu batul au mers pana la cascada si 

nu s-a rasturnat barcuta. 

 Si asta fost povestea mea de la bunici. Multumesc de ascultat 

povestea mea. Mai vedem!!! 

POVESTE DE VACANTA 

MARA Gibea—6 ani  



17  

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  

  

 Text reprodus exact asa cum a fost redat 

de Julia 
Eu la vacanta de vara m -am dus la bazinul de inot.  Am inotat 

in vacanta de vara.  M-am dus la vacanta de vara la Golden beach cu bunicu, 

mama si cu fratele, Joseph,  Andria, nasa mea, mama si Joseph n-am dus la plaja 

la Haliburton Heights. M am dus la vacanta de vara cu barca. A fost frumos cu 

barca. A fost minunata va- canta de vara! 
 

 
Text reprodus ex- act asa cum a fost 

redat de Rebeca 
Pai….am fost in mai multe locuri in Ro-

mania: La Muzeul Satului, la Parcul Alexandru Ioan Cuza, in Sinaia, cu 

trenul; in Paris si in Busteni si la mare. Am vazut gaini, pisici, catei la 

Muzeu am vazut si picture. Am fost si la cumparaturi si m-am jucat cu 

papusile si cu masinutele din parc, m-am dat pe toboggan, am baut si 

suc...si asta e tot:). 
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POVESTE DE VACANTA 

EMMA Constantinescu—8 ani  

POVESTE DE VACANTA 

REBECA Nastase 

POVESTE DE VACANTA 

JULIA Badulescu—clasa Ia  

Text reprodus exact asa  

cum a fost redat de Emma 
Am 8 ani si merg la scoala de romana West Glen PS. In vacanta mare am avut 

mult 'FUN'. Am fost la Canada's Wonderland, am fost in New York sa ma intil-

nesc cu verisorii mei Izabella si Andrei. Cu ei am fost in parcul de distractii, cu 

barca pe riu, la plaja. A fost foarte frumos. 

Cind a fost foarte cald m-am jucat in bazinul de innot din curtea casei mele. 

Dar acum sint bucuroasa ca incepe scoala si o sa ma intilnesc cu toti prietenii 

mei de scoala.  
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Text reprodus exact asa cum a fost redat de Tiffany 

La Gradina Zoologica 

 

 In vacanta asta de vara am fost in multe locuri., dar unul ce 

mi-a placut foarte mult a fost Gradina Zoologica din Elmvale, 

Barrie. La intorcerea nostra din una din vacante care a fost  la 

Georgian Bay, ne-am oprit la Gradina Zoologica din Elmvale. 

Este o gradina zoologica mai mica decat cea din Toronto, cu ani-

male mai putine, dar ce mi-a placut este ca te poti apropia de ani-

male, le poti mangaia si le poti da de mancare din mana. 

Poti sa te joci si sa hranesti  iezii, mieii, puii de caprioara si de  

girafa. 

 Cel mai mult mi-a placut in tarcul cu iezi care erau asa de ne-

astamparati si jucausi ca si noi copii. 

 Am vazut si atins serpi si soparle. Aveau pielea foarte lucio-

asa. 

 Acolo am vazut si doi pui mici de tigru, unul din ei era alb, 

parca erau niste pisici mari. 

 Am facut poze cu pasarile flamingo care eu cred ca sunt cele 

mai frumoase si mai gratioase pasari. 

 Mie imi plac tare mult animalele si ma bucur ca am fost la 

gradina zoological. Am si eu un animal mic, Lucy, catelusa mea. 

 Eu ma joc cu ea si cateodata ii dau mancare. Dar am sa o fac 

mai des de acuma pentru ca sunt mai mare, sunt clasa a doua. 

 Asi avea atat de multe lucruri de povestit despre aceasta va-

canta de vara incat asi putea umple multe pagini , cu ajutorul ma-

mei  :). 
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POVESTE DE VACANTA 

TIFFANY Mares 
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