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Posta 
Copiilor 

Momente de la parada costumelor de Halloween! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoasteti personajele? 
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Si bineinteles, o sectiunea speciala 
despre Mosul cel bun si darnic! 
El vede tot ce faceti, si asculta 
tot ce spuneti, tot anul! 

Editia asta a Revistei este tare plina de evenimente si 
festivitati – poate mai mult decat oricare alta 
perioada a anului!  Iar mesajul lunii Decembrie este 

RECUNOSTINA si GENEROZITATEA! 

Veti gasi informatii interesante despre momentele 
istorice romanesti pe care le sarbatorim in 
Decembrie si in Ianuarie, precum si povesti, 
obieceiuri si traditii legate de Craciun si Anul 
Nou.  

 

 

 

 

 

 

Dragi Copii! 

   Sarbatori Fericite, Pace si Dragoste tuturor! 
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Iar pentru ca Decembrie este atat de plin de 
evenimente, la pagina 7 va oferim un calendar 
detasabil.  In  el aveti notate Serbarile Scolii 
Romanesti si alte zile importante, dar puteti 
adauga  si voi la el!   
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Ce este 
Crăciunul? 

 Povestea spune ca acum mai bine 
de doua mii de ani, Fecioara 
Maria, L-a nascut pe Pruncul Isus, 
intr-o iesle saraca, la Bethleem.  

       Atunci, cei trei magi de la 
Rasarit au vazut o stea luminoasa 
pe cer si, strabatand cale lunga 
pentru a o urma, au ajuns la 
Bethleem, aducandu-I Pruncului in 
dar: aur, smirna si tamaie. 

 Craciunul este ziua in care sarbatorim nasterea Domnului Isus 
Hristos, pe data de 25 decembrie a fiecarui an. 

Bradul de Craciun, impodobit cu 
lumanari aprinse este un simbol al 
vietii si al luminii, pentru a le arata 
copiilor cum stralucesc stelele in 
noptile foarte frumoase.                                             

La inceput, bradul era impodobit cu 
mere, dulciuri si nuci imbracate in 
hartie poleita. Globurile si figurinele 
au aparut ceva mai tarziu.                                          

In varful bradului se pune de obicei o 
stea, pentru a ne aminti de steaua 
vazuta de cei trei magi. 
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Povestea lui  
Moş Crăciun 

 Mos Craciun s-a nascut demult, acum multe sute de ani....         
Nimeni nu stie exact cand si unde, pentru ca pe Mosul cel magic si 
adevarat nu l-a vazut de fapt nimeni, niciodata!                               
Si stiti  de ce? Pentru ca el este timid si vrea sa daruiasca fara a vi 
vazut si rasplatit.                                                                                     
Mosul nu cere decat un singur lucru: sa credeti in miracolul venirii 
lui. Pentru ca atunci cand veti crede ca el nu exista, va inceta sa mai 
vina la voi! 

 Oamenii au creat multe credinte si obiceiuri legate de venirea lui: 
fac parade, serbari, filme, cantece si poezii, dupa imaginatia 
fiecaruia. Dar ce este sigur este ca el vine in secret in fiecare an, 
in noaptea de dinaintea Craciunului. 

  Desi unii cred ca Mosul locuieste 
la Polul Nord, voi trebuie sa stiti 
adevarul.                                     
El vine de fapt tocmai din 
Finlanda, caci la Polul Nord nu 
sunt reni, iar batranelul are 
nevoie de reni pentru a-i trage 
sania incarcata cu daruri. Tot 
acolo el primeste si scrisorile 
copiilor! 

 Mos Craciun are si un vestitor mai putin 
cunoscut, Mos Nicolae. 

  El vine in noaptea dintre 5 si 6 Decembrie, si 
pune in ghetutele copiilor dulciuri sau o 
nuielusa (daca nu au fost destul de cuminti!). 
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Care este, de fapt, 
Darul Mosului?... 

 Mos Craciun are niste urechi magice, cu care ii aude pe copiii din 
toata lumea si astfel stie cand sunt cuminti si fac fapte bune.        
Si nu exista copil care sa nu merite un dar de Craciun, oricat ar fi 
el de mic sau de simplu!     

 Dar pe cat de fericiti ii face el pe copii prin venirea sa si darurile 
pe care le aduce, cel mai bucuros este Mosul, pentru ca poate 
darui atentie, dragoste si speranta..                  

 Asta este adevaratul dar al Craciunului...                    
Petrecerea sarbatorilor alaturi de familie si cei dragi, 
pastrarea traditiei, si recunostina pentru iubirea, pacea si 
grija din jurul nostru. 
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Decembrie 
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Ora de Istorie... 
La 24 ianuarie, poporul român 

sărbătoreşte în fiecare an Unirea 

Principatelor din 1859.  Atunci, 

Alexandru Ioan Cuza a fost ales 

Domn al Moldovei şi la cateva zile 

dupa, Domn al Ţării Româneşti 

(Valahia). 

59 de ani mai tarziu, la 1 decembrie 

1918, are loc Marea Unire cu 

Transilvania, sub conducerea 

regelui  Ferdinand I. 

Astfel, s-a infaptuit visul de generatii al 

romanilor - formarea unui stat 

naţional unitar numit Romania. 

Pentru ca este cel mai important 

eveniment istoric al poporului 

nostru, data de 1 Decembrie este 

considerata astazi Ziua Nationala  

A Romaniei. 

Stiati ca? 

Culorile drapelului  Romaniei 

simbolizeaza valorile 

natiunii noastre? 

Albastru inseamna libertate, 

galben inseamna dreptate si 

rosu semnifica fratia. 8 
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Tradiţii Româneşti 
de Crăciun si Anul Nou 

 In Ajunul Craciunului, copiii merg cu colindul din casa in casa, si 

primesc in traistuta nuci, covrigi, portocale si banuti.  

 Cele mai cunoscute colinde sunt: „Cu Mos Ajunul”, „Florile dalbe”, 

„Steaua”, „Capra”. Multe le veti auzi cu siguranta la serbarile 

Scolilor Romanesti, in luna Decembrie! 

Steaua este facuta din lemn, impodobita cu hartie 

colorata si cu crengute de brad sau vasc, iar in 

mijloc se pune de obicei si o iconita cu Maica 

Domnului cu Pruncul.  Acest obicei aminteste de 

steaua care a vestit naşterea lui Isus şi i-a 

călăuzit pe cei trei magi. 

Sorcova este o traditie de Anul Nou (1 ianuarie). 

Copiii colinda cu ea in mana, si seamana grau in 

fata caselor oamenilor, aducandu-le urari de 

sanatate. 

Capra este un joc cu masti, menit să aducă rodnicie 

anului care urmează. Capra joacă după fluier, iar 

la sfarsit unul din  baieti incepe sa strige ureze. 
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 Si pentru ca suntem prietenii vostri, ne-am 
gandit sa va ajutam cu cateva idei de 
Craciun: 

scrieti celor dragi (si Mosului!) cate o 
scrisoare in care sa le spuneti cat de mult ii 
iubiti 

scrieti 10 motive pentru care sunteti fericiti 
si recunoscatori! 

 Puteti folosi chiar pagina  urmatoare, pe care puteti scrie 
si desena. Dupa aceea o puteti detasa din revista,  si darui 
mai departe celor dragi.  Mosul se va bucura ca ati 
inteles darul lui magic, si precis va veni si la Anul daca 
veti continua sa credeti in magia lui! 
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Tare ca piatra , iute ca sageata  
Iute ca fierul , tare ca otelu’ 

La anu’ si la multi ani! 
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Cu ocazia 

Craciunului,      
sunt recunoscator pentru... 

11 
Sfaturi 
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Desene facute  de copiii  de la Milne Valley 
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Mos Craciun 
   de Silvia Stoica, clasa a-5-a (Milne Valley). 
 

Mos Craciun, Mos Craciun 
Este atat de bun, 
Cu multe daruri minunate, 
Ce le da in multe sate. 
Lui Mos Craciun ii trebuie bani 
Pentru toti copiii de orice ani. 
Jocuri, jucarii si multe bucurii 
Le aduce la toti copiii. 
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Decupati apoi fulgii si atasati-i cu cate o ata. Atele trebuie sa fie de 
marimi diverse, astfel incat in momentul in care fulgii atarna din 
tavan sa se afle la inaltimi diferite. 
 
Dupa aceea, incepeti agatatul sau lipitul de tavan. Daca vreti, puteti 
lipi si pe pereti fulgi de zapada, astfel incat camera sa semene cat 
mai mult cu atmosfera de iarna. 

Desen de Tiffany Mares - cl 2a, Milne Valley 

Faceti singuri fulgi de zapada! 
Aveti nevoie de hartie alba, 
foarfeca, si ata. 
Indoiti o foaie de hartie in 6, 
conform  instructiunilor de mai jos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puteti sa folositi ca idee desenul  
fulgului de alaturi, sau sa creati voi 
unii diferiti.  Fulgii nu trebuie sa 
fie perfecti, pentru ca voi stiti ca 
nu exista doi fulgi la fel!  
Important este sa fie destul de 
mari ca sa poata fi vazuti de la 
distanta din incapere, si diferiti 
intre ei.  Puteti folosi si hartii sau 
cartoane mai speciale (argintii, cu 
sclipici), dar e buna si hartia alba 
obisnuita.  

Cu manuṭele voastre! 
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Serbari in Decembrie 

● Duminica, 2 Decembrie, 5 pm - Clubul studenților români de la 
University of Toronto - Lawrence Park Community Church (2180 
Bayview Ave., Toronto) 

 

 Fiecare scoala si fiecare clasa 
are un program propriu de 
colinde, cantece traditionale, 
poezii, si scenete. 

Ciuleandra - Repetitie la clasa I Milne Valley. 

● Sambata, 8 Decembrie, ora 9:30 am – Scoala 
Romaneasca Milne Valley M.S. (100 
Underhill Dr, Toronto) 

● Sambata 15 Decembrie, ora 9 am – Scoala 
Romaneasca West Glen PS (47 Cowley Ave., 
Etobicoke),   

● Marti 18 Decembrie, ora 4 pm - Scoala 
Romaneasca Secord PS (101 Barrington 
Ave., East York), 

● Vineri, 21 Decembrie, ora 7pm – Rainbow 
Children's Club (1 Laurentide Dr, Toronto) 
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Multe multumiri sponsorilor                 
si prietenilor nostri! 

15 Richmond Heights Plaza, Unit 13, #10520 Yonge St, Richmond Hill 

DL. AMATTO CHECIULESCU 
 

DNA. MARINA RIMNICEANU 

Sonorizarea serbarii 
de la Milne Valley a 

fost asigurata de 

dl. BENI 
SZUCS 

Lectii de pian  
pentru toate varstele 
si nivelele.  Zona York 
Mills / Don Mills,  sau 
la domiciliul clientului. 

Tel: 647 719 3401   
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Dr. Radu Elias Dental Professional Corporation  
General dental services  

 
1333 Sheppard Ave, East, Suite 247 
Toronto, ON, M2J 1V1  

Phone: 416-421-5623  


