
Revista pentru copii, parinti si bunici. Multumim colaboratorilor si inimosilor nostri sponsori!                 

Din Cuprins: 

• Posta copiilor 

• Obiceiuri de Craciun 

• Ghicitori si Jocuri 

• Lucru manual 

• Calendarul Sarbarilor 

• … si multe  altele….. 

 Editie 
festiva 
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Posta 
Copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul pilot “Dollar with sense” 

 Realizat cu materiale sponsorizate de catre D-
na Dr. Christina Oprescu Havriluc, prezentat 
de catre Mihai Iacob, Director ORCA claselor 
4 si 5 de la Scoala Romaneasca Milne Valley. 

Felicitari de Craciun  

 O initiativa a Scolii 
Romanesti de la Milne 
Valley, si care speram  sa 
devina o traditie, 
realizarea unor felicitari 
unicat, executate de copii. 

 Parte din banii proveniti 
din vanzare vor fi folositi 
pentru imbogatirea 
programei Scolii 
Romanesti. 
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 Iata ca am ajuns iar la sfarsit de an! Dar pana atunci mai 
avem o luna plina de evenimente, sarbatori, munca si 
impliniri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi Copii! 
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In plus:  

 Calendar detasabil:  
 Sarbatorile si Serbarile lunii decembrie. 
 
 Concurs cu intrebari:  
      Cititi cu atentie revista si raspundeti corect la 

intrebarile surpriza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Craciun Fericit si un An Nou cu Bucurii! 

 Noi am dori sa fim alaturi de voi 
toti si sa va daruim o noua editie a 
Revistei Scolii Romanesti, in care 
veti gasi informatii despre: datini si 
obiceiuri de Craciun din diferite 
zone ale tarii, ghicitori, jocuri, idei 
de creatie. 
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Tradiţii Româneşti  
de Sărbători 

23 decembrie – in aceasta zi se fac colacii de Craciun 

24 decembrie – Mos Ajun . Colindatorii vin pe la case de la 
lasarea serii si pana tarziu in noapte.  Sfarsitul zilei de 24 il 
va aduce pe Mos Craciun la copiii cuminti. 

Traditionala sarbatoare a Craciunului nu este o singura zi ci o 
perioada mai lunga, incepand de la 24 decembrie si tinand pana 
la 6 ianuarie. Acesta includea si noaptea de Anul Nou, marind 
astfel valoarea festiva a Craciunului. 

25 decembrie Craciunul - In dimineata de Craciun este asteptata 
Steaua si cetele de colindatori adulti. Steaua este un colind 
care incepe in ziua de Craciun si tine pana la Boboteaza. 
Acest colind povesteste cum magii umbla dupa raza stelei 
din rasarit. 
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 Felicitarea de sarbatori: obiceiul trimiterii felicitarilor catre cei 
dragi a fost initiat de catre Sir Henry Cole din Anglia.    

 Craciunul este considerat si la 
noi in tara ca sarbatoarea care 
aduna famillile si prietenii la 
mese incarcate cu preparatele 
romanesti traditionale.: 
sarmale cu mamaliga, 
cozonaci si multe alte 
bunatati! 
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Sarbatorile in 
Transilvania (Ardeal) 
 
Aici, sarbatorile de Craciun 
incep de la Sf. Nicolae (6 
decembrie), cand fetele se 
aduna in grup, inca din seara 
de 5 decembrie, si framanta 
placintele care vor fi unse cu 
ou, pentru a doua zi. 

Tradiţii Româneşti  
de Sărbători 
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Sarbatorile in Maramures 
In preajma Craciunului  tinerii imbraca 
costume traditionale, opinci, gaci albi de 
bumbac si camasa alba taraneasca, poarta 
masti confectionate din piei de oaie sau de 
capra instrutate, hamuri cu clopote de 
alama.  
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In Moldova se zice ca “spre Craciun  se pun 

din toate mancarurile intr-o strachina, pe prispa, 
sub fereastra, dar sa nu gusti din mancare, caci 
noaptea vine ursitorul, degusta si atunci il vezi 
prin fereastra". Iar in ziua de Anul Nou se zice ca 
"e bine ca fetele sa deschida poarta dis-de-
dimineata, ca sa se marite". 

Tradiţii Româneşti  
de Sărbători 

Este un obicei precrestin, 
mastile avand rolul de a speria 
raul din lume. 

 In Oltenia: Unul dintre obiceiuri practicate mai ales in 

sate este scormonitul in foc.  Acesta are loc in ajunul 
Craciunului si presupune ca toti membrii familiei sa se 
adune in jurul focului, pe rand ,si sa dea cu o joarda in foc, 
repetand niste cuvinte ca niste descantece. 
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 Iata o idee  amuzanta si simpla prin 
care puteti modela unele dintre cele 
mai frumoase ornamente pentru 
brad. Luati o bucata de sarma, 
modelati-o in forma unui bradut, 
bastonas, stelute sau glob si apoi 
incepeti sa puneti pe ea margele in 
culorile specifice fiecarui model - 
pentru bradut verzi si rosii, pentru 
baston - alb si rosu, iar pentru 
celelalte, lasa imaginatia copilului sa 
zburde. Atasati-le la capete sfoara sau 
panglica si agatati-le apoi in bradut! 
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Ornament…  apetisant 

Mai intai fa un sablon din carton, in 
forma de cerc.  Jeleurile se taie in 
jumatati si se lipesc fie cu lipici 
normal, fie cu unul facut din zahar 
si apa. Amestecati jeleurile 
colorate intre ele, astfel incat, la 
final, coronita sa aiba un aspect 
armonios. 

Ornamente din sarma si margele 

Idei Creative 
de Craciun 
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Desaga lui Moş Crăciun                  de Emilia Plugaru 

Moş Crăciune, să mă crezi: 

Eu în fiecare seară 

Te aştept şi te visez 

Cum te-ntorci la mine iară. 

Dacă nu-mi aduci cadouri 

N-o să-mi pară tare rău, 

Dar adu-mi un car de nouri 

Cu omăt din sacul tău! 
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Citim si Coloram 
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Falnic sus pe munte creşte, 

Vântu-i clatină coroana, 

Dar s-o ia nu reuşeşte, 

Verde stă aşa şi iarna. 

Din copaci frunzele cad, 

Verde-i doar frunza de...  
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Alba plapuma si moale 

S-a întins pe deal, pe vale, 

Iar când vine primavara, 

Se topeste plapumioara. 

 

Sta în curte, lânga pom. 

Îi zici om, dar nu e om; 

Si când soarele-ncalzeste, 

Nu-l mai vezi, ca se topeste. 

 
Ghicitori ;) 

(Bradul) 

(Omul de Zapada) 

(Zapada) 
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 Uneste punctele si descopera cine se ascunde 
in imagine…  

 Daca vrei, poti apoi sa colorezi desenul si sa 
adaugi si alte elemente noi, cum ar fi un 
bradut de craciun, un ren, un peisaj de iarna in 
fundal, copii, sau orice altceva ti-ar placea! 

 
Jocuri ;) 



 
Jocuri ;) 
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Ziua de Crăciun 
 
Astăzi e Crăciunul! 
Zăpada cea albă și catifelată se 

iprăvește prin tot satul 
Se împodobește pomul de Crăciun 

cu alese globuri și lumânări sclipitoare 
Copii se adună ca să colinde printre 

saturi când se dau colaci întindă numai la 
copii care frumos colindă 

Oameni la biserici se adună cu 
daruri să ofere la Sărbătoarea asta cea 
sfântă. 

Totul se albește și sclipește, 
Sufletele oamenilor se înmbogățesc 
De lumina Domnului care tot timpul 

se ivește. (Paula Ivan, clasa a 9-a) 
 

Ziua de Crăciun 
 
Pe durata sărbătorilor de iarnă, eu 

împreună cu familia folosim acest timp 
pentru a petrece timpul in compania unui 
altuia și a lua o pauză de la rutina 
obișnuită. Totul începe cu decoratul casei și 
împodobitul bradului care este unul dintre 
cele mai importante aspecte pentru noi în 
ceea ce privește tradiția crăciunului. 
Gătitul urmează curând după acele 
activități și include bucate precum 
sarmale, cozonac si friptură iar după toate 
pregătirile sunt îndeplinite ne ocupăm 
numai de odihnă și cine de familie care ne 
ajută să restaureze energia pentru anul ce 
vine. (Timea Cătană, clasa a 11-a) 
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Calendarul lunii 

Decembrie 

Duminica 1 
Ziua 
Romaniei! 

8 15 22 29 

Luni 2 9 16 23 30 

Marti 3 10 17 
Serbare la 
Secord P.S. 

24 
Ajunul 
Craciunului 

31 
Ajunul 
Anului 
Nou! 

Miercuri 4 11 18 25 
CRACIUNUL 

 
 
2014 

Joi 5 
Vine Mos 
Nicolae! 

12 19 26 

Vineri 6 13 20 
PA Day 

27 

Sambata 7 
Serbare la  
C.H. Best 
P.S. 

14 
Serbare la 
Milne 
Valley si 
West Glen 

21 2728 



 
Bucataria celor mici 

Mod de preparare 
1. Pregătește o sfoară subțire, lungă de 3m și 

fă-i un nod mare la 10cm de un capăt.  
2. Trece firul printr-un ac cu urechile mari și 

înșiră pe el, alternativ, 100g de popcorn, 30 
frunze proaspete de dafin și 15-20 de 
merișoare proaspete.  

3. Leagă apoi și celălalt capăt, păstrând câțiva 
centimetri liberi ca să poți atârna ghirlanda. 

Reteta preluata de pe www.goodfood.ro 

Ingrediente 
100g popcorn 
30 frunze 
proaspete de 
dafin 
15-20 de 
merișoare 
(cranberries) 
proaspete  
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Ghirlande de popcorn, merișoare și frunze de dafin 



In luna noiembrie, Scoala 
Romaneasca de la Milne Valley 
a fost  deosebit de onorata de 
vizita Ambasadorului 
Romaniei in Canada, doamna 
Maria Ligor  si a Consulului 
General al Romaniei la 
Toronto, doamna Antonella 
Marinescu.  Va multumim si va 
mai asteptam pe la noi! 

 

 
Pagina Parintilor 

 

 Multumim doamnei 
Consul General la 
Toronto, doamna 
Antonella Marinescu 
pentru facilitarea 
acestei vizite si pentru 
suportul acordat scolii 
si comunitatii in 
general. 

Alaturi de reprezentantii de seama din Romania au fost invitati 
reprezentanti la nivelul cel mai inalt de la TDSB. 
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O NOUA LOCATIE A 
SCOLII ROMANESTI! 

Ne facem placere sa va facem 
cunoscut ca la Toronto a fost 
deschisa a patra locatie a Scolii 
Romanesti - locatia C.H. Best, in 
zona de nord (Bathurst / Finch). 

 CUFARUL INVATARII MAGICE 

 Parintii si copiii din comunitatea romaneasca sunt invitati la un 
program de activitati oferit de Scoala Romaneasca, cu tematica 
"Cufarul Invatarii Magice". 
Programul contine 3 sedinte, incepand cu prima sedinta din 23 
noiembrie 2013, adresata doar parintilor, urmat de inca doua  
sambetele consecutive,  la care pot participa  parinti si copii. 

 
Pagina Parintilor 

 Program prezentat de dna Sophia Barna , psihoterapeut , si 
sponsorizat in parte de dl. Viorel Rusu, agent imobiliar. 

 Acesta intalnire isi propune 
sa ofere  o intelegere 
teoretica si practica mai 
aprofundata a principiilor 
care cu adevarat faciliteaza 
invatarea si performanta 
optima.  
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Colaboratorii editiei: elevii si dascalii Scolii Romanesti din 
Toronto, si parintii  Monica Catana, Rita Rusu, Viorel Rusu.  

Ati citit revista? Toata?  Raspundeti la intrebari si 
trimiteti raspunsurile voastre pe adresa redactiei, la 
postascoalaromaneasca.ca. Premii surpriza! 

1.   Cine a initiat obiceiul     
trimiterii felicitarilor de 
Craciun? 

………………………………………..…. 

2. In ce zi se fac colacii de 
Craciun? 

…………………………………………….. 

3. Ce ne povesteste colindul 
Steaua? 

................................................ 

4. In ce regiune a tarii se 
practica obiceiul 
“scormonitului in foc”? 

………………………………………… 

5. Ce rol au mastile purtate de 
catre colindatorii din 
Maramures? 

………………………………………….. 

6. Cine a adus traditia bradului 
de Craciun in Canada? 

……………………………………….. 



Multe multumiri sponsorilor                 
si prietenilor nostri! 

Dr. Radu Elias  
Dental Professional Corp. 

General dental services 
 
 
  
 
 

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

Phone: 416-421-5623  

PARTENERI MEDIA:  
Televiziunea "NOI ROMANII“ si ziarele 

FAPTU’ DIVERS, AGENDA ROMANEASCA,  
OBSERVATORUL, ACASA. 



19 19 Richmond Heights Plaza, Unit 13, #10520 Yonge St, Richmond Hill 

1311 Alness St. unit #9 

Vaughan, L4K 1E8 

ica@imca.ca 

www.imca.ca 

416-831-879 

Multe multumiri sponsorilor                 
si prietenilor nostri! 

mailto:ica@imca.ca
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