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              Amanunte in pagina a doua.

Sǎ ne amintim înţelepciunea lui Peulus: 

 

De la 0 la 21 de ani trebuie sǎ ne formǎm 

învǎţând împreunǎ cu ceilalţi, 

De la 21 la 42 de ani trebuie sǎ ne formǎm 

muncind, 

De la 42 la 63 de ani trebuie sǎ ne formǎm 

formându-i pe alţii, 

De la 63 la 84 de ani trebuie sǎ ne formǎm 

povestind celorlalţi povestea tribului sau a 

clanului nostru 

Şi dupǎ 84 de ani, când ajungem la  acea vârstǎ, 

totul este posibil!  
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Pastele - traditii si obiceiuri 

 

 

 

Mihai Eminescu (nascut la data de 15 ianuarie 1850 in Botosani sau Ipotesti, decedat la data de 15 iunie 1889, 
Bucuresti) a fost poet, prozator si jurnalist roman, socotit de cititorii romani si de critica literara drept cel mai 
important scriitor romantic din literatura romana, supranumit si „luceafarul poeziei romanesti”?

Mesajul lunii – Pastele  

 

Folclorul consemneaza printre altele o legenda care explica de ce se vopsesc in rosu (si mai 

nou si in alte culori sau modele) ouale de Pasti si de ce ele au devenit simbolul sarbatorii Invierii 

Domnului: Maica Domnului, a venit sa-l planga pe Iisus rastignit si a asezat un cos cu oua sub 

cruce. Ouale s-au inrosit de la sangele lui Iisus ce picura de pe cruce. De ce se ciocnesc ouale? 

Ele semnifica mormantul lui Iisus. Ciocnindu-le, si rostind Hristos A Inviat! deschidem simbolic 

mormantul, fiind martori si partasi la Invierea Domnului Iisus Hristos. 

 

 

 

Simboluri Pascale: 

Ouale rosii - Ciocnitul oualor reprezinta sacrificiul divinitatii 

pentru iertarea pacatelor si se bazeaza pe reguli clare: barbatul 

sau persoana mai in varsta rosteste "Hristos a inviat!" si 

ciocneste capul oului de cel al partenerului, care raspunde prin 

formula "Adevarat a inviat!"         

Mielul - Era deseori adus drept sacrificiu catre Dumnezeu, adus 

de catre poporul evreu. Prin extrapolare, Iisus s-a sacrificat intru 

iertarea pacatelor omenirii. 

Pasca - este un cozonac rotund, din aluat dospit umplut cu 

branza de vaci, stafide, smantana etc, care se mananca de 

obicei la Pasti de catre crestinii ortodocsi. Pasca are forma 

rotundă, care simbolizează coroana de spini a lui Iisus şi este 

împodobită pe margini cu aluat impletit iar în mijloc cu semnul 

crucii, făcut tot din aluat. 

Lumanarea de inviere -In noaptea Invierii credinciosii care 

merg la slujba iau cu ei o lumanare. Aceasta este aprinsa la 

miezul noptii de la preot, care ii indeamna sa vina sa ia lumina 

in timp ce canta "Hristos a inviat..." si o tin astfel aprinsa pe 

toata durata slujbei. Dupa incheierea acesteia, fiecare om se 

intoarce cu lumina acasa. 

Sfintele Pasti reprezinta cea mai importanta sarbatoare din viata crestinilor, prin miracolul si 

minunea cea mare a Invierii lui Iisus Hristos, cu atat mai mult cu cat ea apartine primaverii - 

anotimpul innoirii, al renasterii naturii, al purificarii sufletesti si al inseninarii spirituale. Este 

momentul in care intreaga familie, cu mic, cu mare, participa la pregatirile traditionale ce includ 

mesele festive, in meniul carora se afla la loc de cinste borsul de miel, drobul, stufatul de miel, 

friptura, mamaliguta, cozonacul, placinta, pasca si vinul rosu. 
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De ultima ora - Evenimente scolare 

 

 

 
 

      
 

Cleopatra Stratan – 10 Aprilie 
 

Intalnirea copiilor cu talentata artista de varsta lor - Cleopatra Stratan. 
Spectacolul Cleopatrei in Toronto va fi duminica 8 Aprilie, iar intalnirea cu copiii 
de la Scoala Romaneasca va fi marti, 10 Aprilie, seara de la 6 la 8 la Don Mills 
Library, Sala Auditorium (Don Mills & Lawrence). 

 
Locuri limitate. Inscrieri la dl. Viorel Rusu, tel. 416-877-6341 sau email: 
vrusu@rogers.com 

Spectacol cu marionete - 22 Aprilie. 

“Şcoala Românească” din Toronto în colaborare cu “Şcoala Publică 

de Limba Română din Kitchener” vă aduce din 

Montreal spectacolul “Capra cu trei iezi”, organizat atât pentru 

elevii şcolii cât şi pentru toţi copiii comunităţii româneşti. 

Aşadar, toată lumea este invitată la spectacol unde binecunoscuta 

Aliona Munteanu şi Pavla Mano, însoţite de marionetele lor 

fermecătoare, multă muzică, dans şi voie bună, vor oferi copiilor un 

spectacol mai mult decât atractiv şi educativ, în care aceştia vor 

putea vedea de exemplu cum o simplă foaie prinde viaţă şi se 

transformă într-un ieduţ precum şi multe alte momente magice 

asemănătoare. Într-un cuvânt, copiii vor avea posibilitatea să vadă 

pe viu cum simplitatea lucrurilor duce la bogăţie şi frumuseţe. 

Pentru bilete, sunati la 416-877-6341 - Viorel Rusu, sau le puteti 

obtine de la magazinele ABC (Toronto), Europa Deli (Richmond 

Hill), IMCA (Vaughan) si Carpati (Mississauga). 

 

 

 

    Costul unui bilet – 12 dolari 

Sponsor & coordonator evenimente pentru Scoala Romaneasca Toronto – dl. Viorel Rusu, 
real estate salesperson       

  

 In fiecare an, pe data de 21 Martie se serbeaza Ziua Mondiala a Teatrului de Papusi  

   

mailto:vrusu@rogers.com


 

Anul 1, Nr. 2, Aprilie 2012 Page 3 
  

 

…Se spune ca asa cum este vremea in ziua de Florii, asa va fi si in ziua de Paste. 

…Pastele nu are aceeasi semnificatie la evrei si la crestini. La evrei, fiecare familie sacrifica 

un miel pe care-l manca cu azima (paine nedospita) si ierburi amare, in amintirea eliberarii 

din robia egipteana. La crestini, Pastele este Sarbatoarea Invierii lui Hristos. Cuvantul a fost 

transmis de la evrei la crestini pentru ca Patimile, Moartea si Invierea Domnului au coincis 

cu Pastile iudaice. 

…In America sunt facuti in fiecare an 90 de milioane de iepurasi de ciocolata? 

...Procesul de incondeiere a oualor se numeste Pysanka, a aparut in Ucraina si dateaza din 

perioada precrestina? 

... Fetele din Bucovina trebuie sa spele clopotnita cu apa proaspata, iar cu aceeasi apa sa 
se spele ele insele in dimineata zilei de Paste? 

 
...In zona de nord a Sucevei, pe langa pasca si cozonaci, se prepara si “babele”, o prajitura 
speciala? 
 
...In Sibiu, se impodobeste un pom cu oua rosii? 
 
...In Banat, copiii se spala pe fata cu apa in care a stat un ou rosu si fire de iarba verde? 
 
...In Ardeal, fetele sunt stropite cu parfum sa aiba noroc tot anul? 
 

... Iepuraşul ca simbol al Paştelui apare în jurul anului 1500, în Germania, unde au fost 
fabricaţi şi primii iepuraşi comestibili, făcuţi din aluat şi zahăr. El nu are nici o legatură cu 
Moartea şi Învierea Domnului ci îşi are originea în credinţa populară precreştină a fertilităţii, 
simbolizând natura care se trezeşte la viaţă odată cu venirea primăverii.  
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  Bucurel face o anchetă pe firul apei 

De unde vine apa? Cine face apa? Cum ajunge ea până în bucătăriile şi băile noastre? 

Bucurel, micul nostru reporter, face o anchetă şi contează pe tine pentru a răspunde la toate 

aceste întrebări şi la multe altele. În timp ce te distrezi, vei afla astfel multe lucruri despre apa de 

care ne servim în fiecare zi şi care este indispensabilă vieţii noastre. 

PENTRU CEI Mici 

Poezie si desen realizate de Isabella Alexandra Teodorescu – clasa a-II-a, Milne Valley 
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 Ştiaţi că Pitagora considera cunoştinţele muzicale ca făcând parte din domeniul matematicii 
şi în mod special din teoria numerelor? „Sunetele armonioase, spunea Pitagora, sunt 
produse de rapoartele exprimate în numere întregi şi cu cât valoarea numerică a raportului 
este mai mică cu atât sunetul este mai frumos”. 
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Ghicitori 

Sub calcaiul unui deal       Sus Piele, Jos Piele  Mititelu-ntr-o ureche 

Doua cozi de cal Moscal.     Umflate intre ele.  Face nouă haina veche. 

          (Mustata)    (Obrajii)    (Acul) 

 

Sub doua paduri intinse    Am doi calusei, Tineri Sprintenei 

Doua ape aprinse.     Numai sa m-arunc pe ei. 

  (Ochii si sprancenele)      ( Picioarele) 

 

Cine cântă toată vara     După ploaie, la plimbare, 

Prin fâneţe cu ghitara?     Cu umbrele mici... de soare! 

       (greierele)       (Ciupercile)    

  

Sigur stiati ca: 

 Cele mai grele pasari care pot sa sustina zborul cu batai din aripi pentru 
perioade lungi de timp sunt lebedele, care cântaresc pâna la 15 kg si au o 
anvergura a aripilor de 2,5 metri? 

 

 Cifrele romane reprezinta simboluri grafice folosite pentru scrierea numerelor? 
Cele mai cunoscute sunt cifrele care orneaza ceasurile sau pendulele, precum 
si secolele. Cifrele romane sunt urmatoarele: I II III IV V VI VII V VI VII VIII IX X 
XI XII,si corespund cifrelor arabice de la 1 – 12. 

 

 Mihai Eminescu (nascut la data de 15 ianuarie 1850 in Botosani sau Ipotesti, 
decedat la data de 15 iunie 1889, Bucuresti) a fost poet, prozator si jurnalist 
roman, socotit de cititorii romani si de critica literara drept cel mai important 
scriitor romantic din literatura romana, supranumit si „luceafarul poeziei 
romanesti”? 
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PENTRU CEI MARI 

La o companie multinationala, angajatii 

veneau la munca la ora 9 dimineata si plecau 

seara tarziu, atunci cand terminau tot ce aveau 

de facut pe ziua respectiva. Intr-o zi, unul 

dintre  angajati vine la ora 9 dimineata, 

lucreaza si la ora 17 pune pixul jos, se duce la 

director si îi spune: 

- Domnule director, eu nu mai pot sa stau. 

Trebuie sa plec. 

Seful este de acord si îl lasa sa plece. 

A doua zi, angajatul vine la ora 9 dimineata, 

lucreaza, la ora 17 pune pixul jos si se duce la 

director: 

- Domnule director, eu nu mai pot sa stau. 

Trebuie sa plec. 

Seful este iarasi de acord si-l lasa. 

A treia zi, vine la 9, la 17 pune pixul jos si se 

duce la director: 

- Domnule director, eu nu mai pot sa stau. 

Trebuie sa plec.  

Seful îl lasa, ca sa nu faca scandal. Se duce 

însa la ceilalti si îi intreaba de ce ei vin la 9 si 

stau pana seara tarziu la serviciu, iar asta 

pleaca la ora 17 în fiecare zi. La care angajatii 

îi raspund: 

- Domnule director, ar trebui sa-l intelegeti. 

Omul este si el în concediu… 

 

 

Explicatie tehnica 
 
Baietelul unui inginer ridica nasul din cartea 
pe care o citea si întreaba: 
- Tata, ce-i aia "pompa"? 
La care inginerul ia imediat o foaie de 
h_rtie si începe sa-i explice: 
- Uite aici: e un cilindru, cu un piston 
înauntru 
care are o valva prin care fluidul trece 
într-un singur sens etc. Si-i spune principiile 
presiunii, notiunea de vacuum si toate 
celelalte, 
pentru ca într-un final sa-l întrebe: 
- Dar de unde ai aflat tu de pompa? 
- Pai uite aici, în cartea de istorie scrie ca 
Cezar a intrat cu mare pompa în Roma. 

 

 

 

 Cica daca esti dreptaci atunci mesteci mancarea predominant pe partea dreapta. 

Daca esti stangaci, mesteci mancarea predominant pe partea stanga.  

E adevarat? 



 

Anul 1, Nr. 2, Aprilie 2012 Page 8 
  

Ecouri  de la serbarea de Crãciun a Scolii Românesti din Toronto 2011 
(Alina Bucur, Parinte Voluntar, 2011) 

 

Dacã esti român în Canada, apropierea Crãciunului înseamnã de multe ori tristetea de a nu fi 
lângã familie si a nu participa la obiceiurile traditionale din preajma acestei zile. Ca sã 
compensezi cumva depãrtarea de România, încerci sã faci totul româneste: sã asculti colinde, sã 
gãtesti româneste, sã te întâlnesti cu prietenii la un vin sau la o tuica fiartã.  
 
De multe ori îti aduci aminte de copilãrie si de colindatul din Ajunul Crãciunului, când mergeai la 
urat si te întorceai acasã cu traista plinã de covrigi si mere. Apoi te gândesti cât de minunat ar fi 
ca si copiii tãi sã trãiascã experienta colindului - sã ducã vestea nasterii lui Iisus din casã în casã, 
si tu sã-ti poti deschide usa la colindãtori, asa cum o fãceau pãrintii si bunicii tãi.  
 
Ca în fiecare an, Scoala Româneascã din Toronto aduce Crãciunul românesc la noi în suflet. Prin 
strãdania doamnelor profesoare, copiii nostri au ocazia sã stie cã de Crãciun se spune 
“Plugusorul” si “Capra”, sã cânte “Saniuta” sau “Florile dalbe”.  

 
Nu-i usor sã-i înveti pe copiii care vorbesc mai bine englezã decât romanã, toate aceste cântece 
care au fost slefuite de generatii de români si sã înteleagã menirea lor. Asta cere strãdanie din 
partea profesoarelor, a copiilor si a pãrintilor - e un efort combinat.  
 
Anul acesta copiii nostri care merg la Scoala Româneascã au pregãtit un veritabil spectacol de 
Crãciun. Au cântat colinde si au spus poezii, ne-au urat de An Nou si ne-au încântat cu dansuri 
populare. De la mogâldetele de 4 ani care au dansat “Alunelul” pânã la copiii mai mari care au 
prezentat o scenetã si ne au cântat “O brad frumos”, “Domn, Domn sã-naltam” si “Sorcova”.  
 
Nu cred cã a fost pãrinte din salã sã nu-si aminteascã de vremea când el era copil si trebuia sã 
învete poezia pentru serbare, de emotiile de a recita sau a cânta în fatã tuturor. Copiii nostri au 
avut ocazia sã treacã prin asta tocmai pentru cã se duc la Scoala Româneascã. Sperãm cã si ei 
la rândul lor sã-si aducã aminte de “Florile dalbe” si “Plugusorul” si sã înteleagã de ce atunci când 
le auzim, noua ni se înmoaie sufletul si ochii ni se umplu de lacrimi. 

Si dacã te întrebi de ce sã sã-ti duci copilul la Scoala Româneascã, gândeste-te cã aici în 
Canada sunt putine lucruri care te definesc ca român, si implicit pe copiii tãi. Ei cresc cântând 
“Jingle Bells” în loc de “Mos Crãciun cu plete dalbe”, si în majoritatea cazurilor preferã sã 
vorbeascã limba englezã, desi noi ne încãpãtânam sã le rãspundem în româneste. Oricum ai privi 
situatia, a fi român este parte din ei si dacã nu faci un efort sã-i faci sã înteleagã si sã se 
mândreascã cu asta, te vei trezi mai târziu cã ei sunt foarte diferiti de tine. Da, uneori este foarte 
greu sã-i scoti pe usã sâmbãtã dimineatã, alteori sunt obositi dupã o sãptãmâna încãrcatã la 
scoalã, dar pentru efortul de a merge la Scoala Romanesca primesc în schimb o minima 
expunere la culturã romanã, expunere pe care noi ca pãrinti, în ritmul nebun al vietii de astãzi, 
poate nu mai avem timp sã le-o dãm.  
 
Anul trecut, pe 10 decembrie, la Serbarea de Crãciun a Scolii Românesti din Toronto, toti am fost 
români si am împlinit traditia de Crãciun a românilor. Copiii nostri au colindat, iar noi ne-am 
deschis poarta sufletului, primind vestea nasterii Domnului cu mare bucurie, asa cum au fãcut-o 
pãrintii si bunicii nostri. Dacã anul acesta vrei sã fii printre noi, esti binevenit! Îti garantãm cã vei 
pleca de la serbare cu sufletul multumit si zâmbetul pe buze.  
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 Ce pot face copiii cu mainile lor dibace…..vestitor al primaverii 
(Daniela (Captariu) Teodorescu, Parinte Voluntar, Martie 2012) 

 

            

Comitetul de parinti de la  Scoala Romaneasca din Toronto locata la Milne Valley MS a initiat un 

proiect educational  care si-a propus, pe langa cultivarea  respectului  fata de traditiile romanesti si 

valorificarea creativitatii copiilor.  Ce este mai valoros decat cultivarea si pastrarea traditiilor? 

De Martisor sarbatorim puritatea si dragostea, primavara si reinvierea naturii. Cine altii sunt mai 

puri si inocenti decat copiii? Ne-am gandit ca lucrurile create si imaginate de copii sunt mult mai 

valoroase decat clasicele martisoare asa ca i-am incurajat pe cei mici sa isi puna imaginatia la 

contributie. Pe langa dibacia cu care au mesterit aceste minunate martisoare, copiii au pus foarte 

multa dragoste si speram ca au reusit sa va incalzeasca sufletele si sa va aduca zambetul pe 

buze. Cu talent au reusit ca din materiale simple si fara semnificatie sa creeze si sa aduca la viata 

traditia martisorului si aici, in Toronto.   

Cu un fir de ata rosu si unul alb la care s-a adaugat o rabdare de invidiat, cei mici au impletit toate 

snururile pentru martisoare cu manutele lor neobosite. Sa vii prezentam: 

Isabella Alexandra Teodorescu- 8ani- ne-a marturisit:"Imi place sa ajut, imi plac martisoarele si 

am vrut sa strangem bani pentru a avea ore de lucru manual la scoala"; Teodora Grigorescu -11 

ani- ne-a relatat:   " Eu am vrut sa strang bani pentru Scoala Romaneasca";Victor Grigorescu -16 

ani- a spus: " Am ajutat pentru ca toata familia a facut martisoare si asta m-a motivat!"; Stefan 

Grigorescu-4ani, entuziasmat a raspuns: " Eu am facut martisoare pentru ca imi place arting si e 

fun!"; Ana Stoenescu- 16 ani- si-a exprimat  motivatia prin cuvintele: "Vreau sa ajut comunitatea 

si sa o sustin in actiunile ei;vreau sa lucrez cu copii mai tarziu si mi se pare necesar sa ma implic 

de acum"); Roxana Catana-8ani sustine ca: "Am vrut sa ajut scoala" si inca doua inimoase eleve 

Ana Trandafir si Lydia Tung au ales ca  in timpul lor liber  sa faca martisoare pentru a sustine 

initiativele parintilor de la Scoala Romaneasca .  

Daca v-au placut martisoarele si doriti sa mai facem si anul viitor, va rugam sa ne trimiteti parerile 

dumneavoastra pe facebook la: http://www.facebook.com/ScoalaRomaneascaToronto  sau                              

pe web site-ul Scolii Romanesti : http://www.scoalaromaneasca.ca  

Cu banii castigati se vor cumpara materiale educationale pentru a completa resursele existente de 

la Scoala Romaneasca din Toronto. Multumim magazinului ABC Euro Delicatessen care a avut 

bunavointa de a ne ajuta sa vindem aceste martisoare si multumim dumneavoastra celor care ati 

cumparat si sustinut material proiectul educational  « Martisorul » de la Scoala Romaneasca. 

http://www.facebook.com/ScoalaRomaneascaToronto
http://www.scoalaromaneasca.ca/
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Scoala Romaneasca: Serbare de Martisor cu copii cantand in cor 
(Cristian Medelean, Parinte voluntar, 2012) 

 

O legenda milenara ne spune ca a treia zi dupa Martisor, Baba Dochia s-a scuturat de cel de-al 
treilea cojoc din cele noua (sau doisprezece) cojoace purtate de zeita agrara, o stra-amintire a 
Marii Zeite a Pamantului (Iuno - sau Diana dupa altii - in panteonul roman si Hera in cel grec), in 
pelerinajul ei magic catre crestele muntilor. Pacalita ritualic de nora sa, care i-a adus fragi din 
padure in aceasta perioada inca rece a anului, ajutata fiind de Dumnezeu, Baba Dochia a ales 
calea pasunilor carpatice mai devreme decat fortele pamantului si aerului ar fi recomandat-o. Cum 
ploiaia si lapovita au cazut perfid peste cojoacele Dochiei ingreunandu-le, aceasta s-a lepadat in 
fiecare zi de cate unul. Des-cojocarea Dochiei nu a fost de bun augur pentru ca, de-abia lepadata 
de ultimul cojoc, razbunatoarea iarna s-a pogorat peste zeita inghetand-o. Legenda ne mai spune 
ca Baba Dochia s-a transformat intr-o stanca - stana - de piatra; care poate fi zarita si azi, pentru 
cei care stiu sa vada cu ochii ascunsi ai inimii. Iar o stanca nu e de ici de colea. 
 
Stancile mai slefuite, adica stanele precum Babele din Bucegi, au marea calitate ca, fara a face 
nimic de la slefuirea originara, dainuie. Dainuie si amintesc de ceva. De un eveniment primordial, 
de inceputul unui eveniment ciclic, de un personaj, mitic sau eroic, dar care a lasat ceva in urma 
sa. Astazi, la Serbarea de Martisor de la Scoala Romaneasca din Toronto, copiii-actori si parintii-
spectatori-educatori au inceput a slefui o stanca. O stanca a unei identitati sarbatoresco-milenare, 
care inca pretuieste sosirea primaverii precum imemoriabilii stramosi, pierduti in negura timpului, 
nementionati in nicio scripta, alta decat stanca unei babe; ca Baba Dochia. 
Din motive tehnice nu am putut agata pietricele rosii si albe pe firul de ata, asa cum faceau dacii 
martisoarele. Dar, precum la romanii de mai demult, snurul rosu, simbolul al fertilatii si dragostei, a 
fost impletit cu snurul alb, simbolul puritatii. De firul ros-alb, s-au agatat martisoare sub forma de 
ghiocei, trifoi, inimioare, sau potcoave, talismane fermecate impartite cu dragoste copilareasca 
mamelor: ca sa le-aduca noroc si fericire in noul an (Martisorul anunta inceperea Anului Nou). Am 
cantat in cor "vine, vine primavara" si-am jucat "alunelu". Am jucat Capra cu Trei Iezi... Intr-un 
cuvant, ne-am bucurat de Martisor, ne-am bucurat ca vine primavara ca mai demult. 
 
O mana de educatoare si parinti hotarati ca stancile au muncit la realizarea acestei serbari. Le 
multumim. O alta mana de parinti si invitati s-au bucurat, macar pasager, de ritual. Si si-au amintit. 
Le multumim. Dar cel mai mult s-au bucurat copiii. Magia celebrarii sosirii primaverii nu va fi uitata. 
Undeva acolo in memoria lor, sau in strafundurile sufletului, o stanca sau o stana de piatra, poate 
chiar a Dochiei, si un martisor cu snururi ros-albastre, vor dainui. Si, cu siguranta, atat stanca - sau 
stana - cat si ros-albul snur, vor contribui la inflorirea unei identitati complexe si originale a copiilor 
nostrii. 
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Programul pentru luna Aprilie – Scoala Milne Valley M.S. 

 

Clasa JK         
D-na Profesoara Carmen Ilie 
 

Tema " The world of work"- completam activitatile 
din caietul elevului 
Comunicare scrisa 
Activitati matematice: forme geometrice, pozitii 
spatiale 
Literele S, Ş, T, Ţ, U, V, cuvinte care incep cu 
aceste litere si propozitii 
Repetam cantece si poezii de primavara 
Lucru manual – Pastele, Primavara 
Poveste: "Capra cu trei iezi", "Scufita rosie"  
Show and tell; Jocuri educative 
Filmul "Mama" dupa povestea "Capra cu trei iezi” 

 

Clasa SK         
D-na Profesoara Anca Popa           

Antrenarea creierului (train the brain) 
"SARBATOAREA PASTELUI" - povestiri, 
traditii... 
Joc educativ: ALFABETUL-editia 18 

Despre munca - de la spicul de grau la faina 

"Un cocor in mijlocul morii parasite"- pregatim 

cuvintele cantecului 

Joc educativ: ALFABETUL-editia 19 

Invatam cantecul -primele 2 strofe,comentarii. 

Sunetul si litera A cu caciulita 

Joc educativ: ALFABETUL-editia 20 

 

Clasa a I-a          
D-na Profesoara Minodora Grigorescu 

Speranta invierii- povestire, cuvinte noi, 
intrebari, aprofundare 
Vopsit de oua- Legenda oualor rosii ( 
simbol, traditie) 
Expozitie in clasa cu alte traditii romanesti 
(incondeiatul, oua din lemn, margele, oua 
pictate) 
Felicitari de Pasti- scrisul cursiv 
Lectura suplimentara: La Pasti de George 

Cosbuc 

Invierea in viata comunitatii- descriere, 
vocabular, comunicare orala- posibil sa 
invitam un ziarist  
Citirea stirilor comunitare din ziar 
Continuam cu scrisul literelor in caiet- 
activitate diferentiata 
Cosul cu oua- motive romanesti 
In cautarea oualelor - "rece, cald, frige" - joc 
cu participare individuala si colectiva 
 
Cum am petrecut saptamana - 
Comunicarea orala 
Propozitia - Comunicare, grupul principal de 
cuvinte 
Poezia Primavara de Vasile Alecsandri 
Schimbarile in natura- insusirile cuvintelor 
date 
Colaj cu plastilina- Scena de primavara 
Tema: de observat schimbarile in natura, 
discutii pe aceasta tema acasa 
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Clasa a II-a si a III-a  
D-na Profesoara Liliana Popescu 

Comunicare Orala:  
Discutii despre Sfintele Sarbatori de 
Paste-Simboluri Pascale Cum 
sarbatoresc crestinii Pastele? – traditii 
si obiceiuri. Continuarea discutiei 
despre anotimpul primavara, semnele 
din natura, ocupatiile oamenilor, Ce 
stim despre pasarile 
calatoare/migratoare? Exemple. 
 
Citire:  
Poezia Hristos a inviat! de Ghe. 
Tanase si La Pasti  de George 
Toparceanu (citire model pe grupuri si 
individuala, respectand semnele de 
punctuatie si intonatia adecvata) – 
explicarea cuvintelor necunoscute, 
intrebari si raspunsuri 
Lectura Puiul de Al. Bratescu-Voinesti. 
Citire model, citire pe roluri. Vocabular. 
Puncte de vedere. Care este mesajul 
autorului? Ce invatatura se desprinde 
din acest text? 
 
Activitate artistica/traditionala : 
Vopsirea si decorarea oualor de Paste 
(fiecare copil va aduce de acasa 3 oua 
albe fierte)   Citire: poezia Primavara 
de Vasile Alecsandri; vocabular, 
intelegerea textului 
 
Gramatica; Adjective (insusiri); 

Dictare. Sinonime (cuvinte cu acelasi 

inteles) 

Matematica: Timpul/ceasul (hands-on 

activity, manipulatives) 

Scriere: Rebus Paste Fericit!; Elevii 
vor de/scrie opinia lor in legatura cu 
decizia personajului din lectura. 
  
Lucru Manual: construirea unei casute 
pentru pasari (bird house) folosind 
betisoare din lemn 

Clasa a IV-a si a V-a  
D-na Profesoara Cristina Mares 

Sfanta sarbatoare de Paste, citire lectie, scriere cuvinte 
necunoscute si discutii despre obiceiurile romanesti de 
Paste.  
Sa pastram obiceiurile romanesti: vopsim si ciocnim 
oua pentru Paste   
"In ziua de Pasti” – de Elena Farago – citire poezie 
”Cinci pani” – de Ion Creanga, citire lectie, scriere 
cuvinte necunoscute, discutii.  

Transpunerea povestii intr-o problema de matematica 
si rezolvarea ei. 

Ghicitori de primavara, citim, ghicim si incercam sa 
facem ghicitori impreuna. 

“Bunicul” – de Barbu Stefanescu Delavrancea, citire 

lectie, scriere cuvinte necunoscute, raspundem la 

intrebari. 

Familia mea – fiecare copil aduce poze cu membrii din 
familie si vom pregati impreuna arborele genealogic. 

Jucam jocul Cuvinte Interzise (Taboo) 

Clasa a VI-a, a VII-a si a VIII-a  

D-na Profesoara Codruta Colceriu 

Joc distractiv pentru a stimula participarea individuala 
si colectiva 
Geografia Romaniei (activitate diferentiata in grup) 
Prezentari orale/ motivarea audientei ( 2-3 elevi/clasa) 
Pasti- suflatul si vopsitul oualor 
Joc TOMANAP 
Probleme distractive si de logica 
Geografia Romaniei ( activitate diferentiata in grup) 
Prezentari orale (2-3 elevi/lectie) 
Jertfa in traditia populara- Legenda Mesterului Manole- 
Manastirea Argesului 
Identificare pe harta, dimensiuni istorice si lingvistice- 
figura de stil.  Joc - Mima 
Jocuri pentru antrenarea mintii 
Geografia Romaniei (continuare).   
Prezentari orale (2-3 elevi/lectie) 
Balada Miorita (citire, dezbatere) 
Gramatica si reguli de vocabular 
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Programul pentru luna Aprilie – Scolile Secord PS si West Glen PS 

D-le Profesoare Gheorghiu Nathalie Marga si Antoaneta Gruescu 

 

 

3 Aprilie (Secord PS) 
 
Comunicare orala: “Rapsodii de Primavara” de George  Toparceanu. Citim si povestim despre 
subiectul poeziei. 
Scriere de mana: litera “v”si grupurile “che”, “chi”. 
Gramatica: Propozitia simpla. Verbul. 
Ne jucam si invatam. 
Teatru: Pregatire pentru serbarea de sfarsit de an. Scenete. Recapitulare. 

10-14 Aprilie (ambele clase) 
 

Comunicare orala: “La Pasti” de George Toparceanu. Citim si povestim  despre sarbatoarea 
Pastelui si despre traditia care ne invata sa vopsim ouale rosii. 
Sa scriem de mana. Propozitii simple. 
Gramatica: Propozitia simpla: Adjectivul. 
Teatru: exercitii de improvizatie. 
Recapitulare. 
Arts&Crafts: Confectionam un cosulet pentru oua rosii. 

 
17-21 Aprilie (ambele clase) 

Comunicare orala: “Amintiri din copilarie” de Ion Creanga. Citim fragmente si comentam pe 
marginea subiectului. 
Sa scriem de mana: Copiere. 
Gramatica: Propozitia simpla: Adverbul. 
Ne jucam si invatam. 
Recapitulare. 
 

24-28 Aprilie (ambele clase) 

Comunicare orala: “Zdreanta” de Tudor Arghezi. Citim si povestim. 
Sa scriem de mana: Copiere. 
Gramatica: “sa” si “s-a” 
Arts&Crafts: Casuta 3D (Secord PS)/Cadou surpriza pentru ziua mamei (West Glen PS). 

  Ne jucam si invatam. Recapitulare 
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Scoala Romaneasca – LOCATII Toronto 

www.scoalaromaneasca.ca 

http://www.facebook.com/ScoalaRomaneascaToronto 

 

Inscrierile se fac pe tot parcursul anului la cele trei locatii. 

Scoala Romaneasca Milne Valley M.S. Public School 

Adresa: 100 Underhill Dr., Toronto, ON M3A 2J9 

Contact: Minodora Grigorescu, Lead Instructor  

 Tel: 416-429-7702; minodoragrigorescu@gmail.com 

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

Scoala Romaneasca West Glen P.S. 

Adresa: 47 Cowley Ave, Toronto, ON M9B 2E4 

Contact: Gheorghiu Nathalie Marga, Lead Instructor -  email: nathalie-marga@yahoo.com 

Program: Sambata dimineata de la 9:30 la 11:30 

Scoala Romaneasca Secord P.S. 

Adresa: 101 Barrington Ave, Toronto, ON M4C 4Y9 

Contact: Gheorghiu Nathalie Marga, Lead Instructor -  email: nathalie-marga@yahoo.com 

Program: Marti seara de la 3:45 la 6:15 

 

Mesaj catre cadrele didactice si parinti 

Pentru sugestii si pareri ne puteti scrie la adresa de email: vrusu@rogers.com  
 
Coordonatori:                                                               
Cristina Ivan, 

Viorel Rusu,                                                                 
Daniela (Captariu) Teodorescu       

                 
Au colaborat la realizarea revistei: 
Minodora Grigorescu, Liliana Popescu, Carmen Ilie,  Cristina Mares, Codruta Colceriu, Anca Popa, 
Gheorghiu Nathalie Marga, Antoaneta Gruescu, Daniela (Captariu) Teodorescu, Viorel Rusu, 
Cristina Ivan 

http://www.scoalaromaneasca.ca/
http://www.facebook.com/ScoalaRomaneascaToronto
mailto:minodoragrigorescu@gmail.com
mailto:nathalie-marga@yahoo.com
mailto:nathalie-marga@yahoo.com
mailto:vrusu@rogers.com
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Sponsori ai acestei editii a revistei Scolii Romanesti din Toronto 

 

     

  Alti sponsori ai evenimentelor Scolii Romanesti din Toronto:  

ABC Euro Delicatessen,   Europa Deli & Bakery,   IMCA - Euro Food Catering 

Pentru oportunitati de sponsorizare a Scolii Romanesti, sunati la 416-877-6341 - Viorel Rusu 


