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 IUNIE e...
Luna cireșelor
Ghicitoare: care e cea mai speciala zi, când serbam tot ce e 
mai frumos si mai inocent în lume? 

Raspuns; Ziua Copilului, 1 IUNIE. 
În România, aceasta zi este cu totul si cu totul deosebită!  
Copiii pregătesc spectacole  pentru părinti, iar părintii îi duc 
la teatre, la muzee, sau la gradina zoologică.                   
În această zi minunată, parcă toată lumea uită de griji!

Serbăm incheierea unui an scolar – ați crescut mult, ați 
invățat lucruri interesante, si v-ați făcut prieteni noi. 

Iar după toate astea....VINE VACANȚA!! 
Unii dintre voi poate că plecați in România – citiți si detasați 
recomandarile noastre de la paginile 7 – 10.  Alții poate veți 
petrece vara in alte locuri, sau poate veți merge in tabere 
prin imprejurimi.  
Participați la concursul “Vacanta de Vara” (detalii in pagina 
6) si vă veți vedea lucrările publicate online pe site-ul Scolii 
(www.scoalaromaneasca.ca).

Ziua TATĂLUI – 17 iu
nie! 

Ce surpr
iză îi pre

gătești 

tăticului 
tau?
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  Dragi copii! 
Din câte stim noi, aceasta este                            
prima revista pentru copiii români                         
din Canada (poate chiar din toata                         
America de Nord!).                                          
Vreti sa stiti cum a aparut? 

Ei bine, parintii si profesorii vostri s-au gândit ca    
v-ati bucura sa aveti o revista numai a voastra, in 
care sa cititi despre ceilalti copii din scoala, si despre 
tot felul de lucruri interesante despre România.

De fapt, haideti să facem asa:

Noi promitem să publicăm ce ni se pare că v-ar plăcea 
să stiti despre România, iar voi ne trimiteti desenele si 
povestioarele voastre, dintre care noi selectam câteva.

Nu-i asa că e o idee buna?

Asteptăm să ne scrieti cu ajutorul               
părintilor vostri, la adresa de email 
posta@scoalaromaneasca.ca.                           
Sau trimiteti-ne lucrările prin doamnele profesoare. 
Multumim!

mailto:posta@scoalaromaneasca.ca
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Intr-un sat din campie, s-au intalnit la fantana trei femei. 
Doua dintre ele nu incetau sa-si laude baietii. Cea de-a 
treia, insa, nu spunea nimic, cu toate ca avea si ea un baiat 
de care nu s-ar fi putut plange. Au luat cele trei femei 
cate o galeata cu apa si au plecat impreuna inapoi, spre 
casa. Pe drum, s-au intalnit cu cei trei copii, care se jucau 
intr-o livada.

- Uitati-va la fiul meu, a zis prima femeie. E atat de 
puternic!!
- Dar al meu, zise si a doua, e priceput la toate!!

Nici de aceasta data, cea de-a treia femeie nu a spus 
nimic. Insa copilul ei, vazandu-si mama, s-a grabit sa vina 
si sa-i ia galeata plina, din mana. 
Ceilalti doi baieti au inceput sa rada si au ramas sa se 
joace mai departe. Acum se vedea adevarul. Din modestie, 
cea de-a treia femeie nu se lauda cu feciorul sau. 
In locul lor vorbeau faptele.

Adevarata putere si pricepere o are cel care nu are 
nevoie de laude, ci care se gandeste la ceilalti si 
incearca mereu sa fie bun si modest.

Colecția Traista cu PoveŞti
Modestia si Îngâmfarea
Colecția Traista cu PoveŞti

Modestia si Îngâmfarea
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Completati desenul despre poveste. 
Puteti dauga imagini sau colora, cum vreti!
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            Concursul editiei:  

                 VACANTA  DE  VARA
Trimiteti-ne povestioarele si Trimiteti-ne povestioarele si reportajele voastre despre reportajele voastre despre 
cum v-ati petrecut vacanta, oriunde si oricum. cum v-ati petrecut vacanta, oriunde si oricum. 

Si nu uitati sa faceti poze si desene! Vrem sa stim unde Si nu uitati sa faceti poze si desene! Vrem sa stim unde 
ati fost, ce-ati facut, cu cine ati petrecut, si ce v-a ati fost, ce-ati facut, cu cine ati petrecut, si ce v-a 
placut cel mai mult. placut cel mai mult. 

Si, desigur, daca informatiile din revista noastra v-au fost de 
folos. Daca ati fost in România, poate ca ati mers la muzeele, 
teatrele sau locurile pe care vi le-am recomandat. 

Daca ati petrecut vara in Toronto,                                           
ce-ati facut, in ce tabere ati mers,                                        
ce carti ati mai citit, ce filme ati                                          
mai vazut. Si daca chiar nu ati                                            
facut nimic, nimic (greu de crezut!)                                        
va rugam sa ne trimiteti o poveste                                   
inventata de voi, si un desen.

                                    Lucrarile trebuie trimise pana la 15 septembrie Lucrarile trebuie trimise pana la 15 septembrie               
                                fie pe adresa                                 fie pe adresa  posta@scoalaromaneasca.ca, fie          
                                aduse la standul Scolii in cadrul  Serbarii Romanilor  
                                din 8 septembrie (Mel Lastman Sq), sau in prima zi    
                                de scoala.  Pana atunci vom crea o galeria online,        
                                unde sa puteti vota. Mai multe detalii veti gasi, pe     
                                parcursul verii, la www.scoalaromaneasca.ca. 
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mailto:posta@scoalaromaneasca.ca
http://www.scoalaromaneasca.ca/
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Idei de VacantaIdei de Vacanta
In BucureIn Bucureș

ști:ti:

Teatrul Ion Creanga
Prezinta spectacole in fiecare zi, 
si ofera cate ceva pentru fiecare.
Programul este afisat pe pagina 
www.teatrulioncreanga.ro, sau 
suna din Romania la 021-317 85 90.

Opera pentru Copii
Spectacolele lor au ajuns si pe 
Broadway, la New York!! 
Cauta-i la www.operacomica.ro.
Copiii au intrarea gratuita. 
Pentru program, suna din 
Romania la  021-319 28 19. 

Teatrul Țăndarica
Teatru de animatie cu papusi, 
recent renovat(foarte creativ) 
Pentru aflarea programului suna 
din Romania la  021-315 23 77. 
www.teatrultandarica.ro.

http://www.teatrulioncreanga.ro/
http://www.operacomica.ro/
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Si desigur, NU UITATI  de Muzeul Satului, 
Libraria Carturesti
(se spun povesti!),
parcul Herastrau, 
si multe alte locuri 
de atractii si agrement.

Muzeul National de Istorie a României
Aveti ocazia aici sa aflati mai multe despre istoria Romaniei, 
si eroii sai. Inclusiv povestea adevarata a lui Vlad Dracul!  
Pe parcursul verii prezinta diverse activitati educative pentru 
copii.  Cauta-i la adresawww.mnir.ro, sau suna din Romania 
la 021-315 82 07.

Muzeul Țăranului Român
In afara de colectia de arta si traditii
populare romanesti, muzeul ofera si
ateliere de creatie pentru copii.
Suna din Romania la 021-317 96 59.
www.muzeultaranuluiroman.ro.

Idei de VacantaIdei de Vacanta

http://www.mnir.ro/
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Mergeti la Mergeti la Marea NeagraMarea Neagra  
sau la sau la MunteMunte? Mai puteti ? Mai puteti 
vizita si alte locuri minunate vizita si alte locuri minunate 
din apropiere:  din apropiere:  

Delta Dunarii 
si Portita
Vizitati Delta Dunarii – cea mai bine 
pastrata delta din Europa, rezervatie 
naturala protejata. 
Alaturi se afla Gura Portitei, unde puteti savura puritatea Marii 
Negre si complexul lacustru fermecator din jurul Portitei. 

Cetatile Dacice 
din Muntii Orastiei 
Sunt si ele parte din patrimoniul 
mondial, si ne arata cum traiau 
Stramosii nostrii Dacii, cu peste
2000 de ani in urma!  
Mai multe detalii despre vizitare gasiti pe site-ul
 www.locuridetaina.ro

Idei de VacantaIdei de Vacanta
In In țțararăă::

http://www.locuridetaina.ro/
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Speram ca va plac recomandarile noastre despre locuri 
de vis din Romania. Mai multe, in editiile viitoare. 

Dar cel mai minunat este daca puteti petrece vara la tara, 
cu bunici, prieteni, si animale! Bucurati-va din plin de toate 

astea, pentru ca probabil nu le veti gasi nicaieri altundeva!

Castelul Peles

La bunici.

Idei de VacantaIdei de Vacanta
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 Cu o lungime de circa 
1,500 de kilometri (adica 
drumul de la Toronto la 
Quebec City si inapoi), 
Munţii Carpaţi sunt cel 
mai mare lanţ muntos din
Europa?  Aproximativ
jumatate din lungimea Munţilor Carpaţi se desfăşoară în 
România! Cel mai înalt vârf din România este Vârful 
Moldoveanu, de 2,544 m.

 Sfinxul românesc din 
Munţii Bucegi are aceeaşi 
înălţime cu Sfinxul din 
Gizeh (din Egipt)? 

 Munţii Carpaţi găzduiesc cele mai 
mari populaţii de lupi, urşi bruni şi 
râsi din Europa? 

 Din cauza  despaduririi si a 
braconajului, Ursul brun carpatin  
a ajuns in Romania la numai  2000 
de exemplare si este acum protejat 
prin lege.

  ŞŞtiatiaţţi Ci Căă?...?...
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Glume...
Un copil merge pe strada 

si vede pe un gard mare un afis pe care scrie 
ATENTIE CÂINE RAU! Curios, se uita in curte,
 asteptandu-se sa vada un caine mare si rau. 
Dar nu vede decat un catel mic, alb si pufos. 

Il intreaba:- Unde este cainele cel rau?
- Eu sunt cainele rau, ca nu am mancat 

                            supița! 

Mama, stii cata pasta de dinti se afla 
intr-un tub? 
- Cata puisor? 
- De la un capat de canapea la celalalt 
capat, si inapoi. 

Profesoara intreaba:
- Gigel, unde e tema?
- Am mancat-o!
- De ce?
- Pentru ca ati spus ca 
e piece of cake!
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Poezii scrise cu drag de Silvia Stoica (clasa a IV-a) 

Primavara 
Ghioceii sunt pe campuri,

Randunelele in cranguri,

Zapada s-a topit,

Ghiocelul a rasarit.

Mandre pasari calatoare

Imbraca gradina-n floare.

    

                              Pentru mama
                                                        Iute, iute merg pe drum

                                                 Ajung pe pajiste acum

                                                 Flori frumoase, colorate

                                                 Sa culeg un brat din toate.

                                                 Sa fac multe buchetele

                                                 Sa le dau mamei mele.

Poeziile 
Voastre
Poeziile 
Voastre

Colorati desenele!
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Rebeca N. si pisoiul ei, 
Bill.

Isabella T. si lucrarea ei
facuta cu ocazia Zilei 
Pamantului.

PENTRU PARINTI:

Inscrierile pentru noul an scolar 2012 – 2013 se pot face
direct la scoala, fie in luna aceasta (iunie), fie pe 15 – 22 sept.
Sau la Sarbatoarea Romanilor din 8 septembrie. Vizitati-ne!
Pentru informatii scrieti-ne la posta@scoalaromaneasca.ca
sau accesati site-ul nostru: www.scoalaromaneasca.ca

Va asteptam cu drag!

mailto:posta@scoalaromaneasca.ca
http://www.scoalaromaneasca.ca/


15

Alexandra H. - PasteRebeca N. - Cirese

Clara B – Ziua Pamantului

Tiffany M. - La cirese

Copii, va multumim pentru desene. Iata o parte dintre ele – mai 
multe vor aparea in galeria site-ului www.scoalaromaneasca.ca

Galeria Copiilor

Colaboratorii editiei: Cristian Medelean, Rita Rusu, Silvia Serban,
Daniela (Captariu) Teodorescu, copiii si profesorii Sc. Romanesti.
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