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REVISTA SCOLII ROMANESTI 

TORONTO   

Stii tu ce inseamna sa fii copil? 

Inseamna sa crezi in dragoste, sa crezi 

in frumusete, sa crezi in credinta. 

Inseamna sa fii atat de mic incat 

spiridusii sa ajunga sa-ti sopteasca la 

ureche, inseamna sa transformi 

bostanii in calesti si soriceii in telegari, 

josnicia in noblete si nimicul in orice, 

caci orice copil poarta o zana nasa in 

sufletul lui.  
Francis Thompson 

GRATUIT 
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Dragi copii, suntem nerabdatori sa va publicam desenele si sa aratam lumii cat de talentati 

sunteti. Va asteptam cu noi desene la rita_rusu@hotmail.com or daniteod@ymail.com 

Desen realizat de Isabella Alexandra Teodorescu clasa a II a 

Desen realizat de Rebeca Mihaela Nastase Clasa a I a 
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         Scoala Romaneasca – Toronto 

 

Pentru
 sugestii 

si p
areri 

ne puteti s
crie

 la
 adresa 

de email: 

vrusu@
rogers.com  

Coordonatori:    

             
             

             
             

        

Daniela (Captariu) Teodorescu       

Rita Rusu,            
             

             
             

             
 

             
             

     Viorel Rusu 

Au colaborat la realizarea revistei: 

 
Minodora Grigorescu, Carmen Ilie, 

Anca Popa, Liliana Popescu, Cristina 

Mares, Codruta Colceriu, Daniela 

(Captariu) Teodorescu, Rita 

Rusu, Viorel Rusu 

 

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

Sponsori ale diverselor evenimente ale Scolii Romanesti  

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

Inscrierile se fac pe tot  
 
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 
 

parcursul anului la cele trei  
 
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 

locatii 
 
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 

Desen realizat de Lydia Tung Clasa a I a 

mailto:rita_rusu@hotmail.com
mailto:daniteod@ymail.com
mailto:vrusu@rogers.com
mailto:nathalie-marga@yahoo.com
mailto:nathalie-marga@yahoo.com
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Copii!Trimiteti-ne dese-

nele voastre inainte de 1 

Iunie, 2012 si veti avea 

ocazia sa participate la o 

tragere la sorti pentru a 

castiga 4 bilete la film.   

Va intrebati ce ar trebui 

sa colorati? Casa voastra 

de vis, bineinteles 

Puteti sa faceti singuri un desen 

personal sau sa gasiti pe internet 

poza unei case care va place si pe 

care sa o transformati si col-

orati dupa imaginatia voastra. 

Fiecare desen va avea sansa sa 

participe la tragerea la sorti. 

Trimiteti desenele prin email sau 

profesoarei voastre pentru a 

ajunge in final la mine.  

Nota catre parinti!! Ca parinte, inteleg  copiii au 

nevoie sa isi dezvolte capacitatea de gandire  

creativa.Este o metoda prin care imi ajut clientii sa 

isi gaseasca casa mult visata. Sper ca acest con-

curs sa ajute copiii sa coloreze dincolo de stan-

dard si sa isi dezvolte creativitatea . Daca va gan-

diti la alte forme prin care as putea ajuta sa aduc 

valoare casei dumneavoastra si familiei, va rog sa 

ma contactati. Sunt aici sa va ajut! 

DREAM HOME COLORING 
Sponsorizat de Vio Rusu  
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Cuprins: 

Copii talentati 2 

Despre Luna Mai 3 

De ziua  Mamei 4 

Pagina Celor mici 3 

Istoria Scolii Ro-
manesti 

6 

Pentru cei mici si mari 8 

Impresii de la Capra 
cu  3 iezi 

9 

Stiati ca? 10 

Despre pisici 11 

Pentru cei mari 13 

Sa ne cunoastem 
profesorii 

14 

Programa scolii 16 

Casa de vis    concurs 
de colorat 

18 

Copii talentati  19 

Credite si  colaboratori 
si informatii utile 

19 

Sponsorii Revistei 20 

LUNA MAI SAU LUNA LUI FLORAR 
 

Mai (''Florar'' sau ''Frunzar'') este luna ierburilor. Acum se con-

sidera ca Raiul coboara pe pamant, pajistile sunt verzi si pline de 

flori multicolore, iar frunzisul padurilor si livezilor tresare sub 

adierea vantului.  

În România, luna mai, popular, se numește Florar. Pe ogoare, în 

livezi, grădini și podgorii activitatea este în toi, iar turmele de oi, 

cirezile de vite și prisacile dau randament maxim.În nici un an nici 

o altă lună nu începe cu aceeași zi a săptămânii ca luna mai. 

 

RAPSODII DE PRIMAVARA Autor: George Toparceanu 

 

  
Sus prin crangul adormit, 

A trecut in taina mare, 

De cu noapte, risipind 

Siruri de margaritare 

Din panere de argint, 

Stol balai 

De ingerasi 

Cu alai 

De toporasi. 

Primavara, cui le dai? 

Primavara, cui le lasi? 

Se-nalta abur moale din gradina. 

Pe jos, pornesc furnicile la drum. 

Acoperisuri vestede-n lumina 

Intind spre cer ogeacuri fara fum. 

Pe langa garduri s-a zvantat 

pamantul 

Si ies gandacii-Domnului pe zid. 

Ferestre amortite se deschid 

Sa intre-n casa soarele si vantul. 

De prin balcoane 

Si coridoare 

Albe tulpane 

Falfaie-n soare. 

Soare crud in liliac, 

 

Zbor subtire de gandac, 

Glasuri mici 

De randunici, 

Viorele si urzici... 

Primavara, din ce rai  

Nevisat de pamanteni 

Vii cu mandrul tau alai 

Peste cranguri si poieni? 

Pogorata pe pamant 

In matasuri lungi de vant, 

Lasi in urma, pe campii, 

Galbeni vii 

De papadii, 

 

  
Balti albastre si-nsorite 

De omat topit abia, 

Si pe dealuri mucezite 

Araturi de catifea. 

Si pornesti departe-n sus 

  

Dupa iarna ce s-a dus, 

Primavara, din ce rai 

Nevisat de pamanteni 

Vii cu mandrul tau alai 

Peste cranguri si poieni? 

Pogorata pe pamant 

In matasuri lungi de vant, 

Lasi in urma, pe campii, 

Galbeni vii 

De papadii, 

Balti albastre si-nsorite 

De omat topit abia, 

Si pe dealuri mucezite 

Araturi de catifea. 

 

Si pornesti departe-n sus 

Dupa iarna ce s-a dus, 

Dupa trena-i de ninsori 

Asternuta pe colini... 

Drumuri nalte de cocori, 

Calauzii cei straini, 

Iti indreapta an cu an 

Pasul tainic si te mint 

Spre tinutul diafan 

Al campiilor de-argint. 

Iar acolo te opresti 

Si doar pasul tau usor, 

In omat stralucitor 

Lasa urme viorii 

De conduri imparatesti 

Peste albele stihii... 

Primavara, unde esti? 

  

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Florar
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SARUT-MANA, MAMA MEA! 

MAMA! Ce cuvant 

dulce si inaltator! In 

luna Mai serbam cea 

mai gingasa faptura 

de pe pamant, 

MAMA.   

 

Este acea minunata 

faptura careia ii mul-

tumim ca ne-a adus 

pe lume, este cea pe 

care vesnic o adoram 

si o vedem  mereu 

puternica si fara de 

pacat.  

Desen de Lydia Tung – clasa a-I-a, Scoala Romaneasca  

Este cea care mereu ne va pazi de rele, ne va ierta si alinta cand nimeni nu o 

va mai face. Ea este prietenul tau cel mai bun.   

Cand fata mea  imi spune de o suta de ori pe zi ”Mama te iubesc de la inima 

mea pina sus la Doamne Doamne”, genunchii mei devin ca o gelatina si simt 

cum tot corpul se “umple” cu dragoste.  In acele clipe realizez  ca eu nu i-am 

aratat suficienta dragoste mamei mele si poate nici suficient respect. Ar tre-

buit in fiecare zi sa le respectam si sa le iubim asa cum merita pe deplin! 

Istoricii spun ca „Ziua Mamei” îşi are originile în festivalul dedicat mamei 

zeilor Rhea, ţinut în Grecia Antică. Zeiţa pământului Rhea era soţia lui 

Cronos, zeul timpului şi mama tuturor zeilor şi zeiţelor din Olimp.  

 

Deasemenea, în Roma, Cybele mama zeilor era venerată încă din anii 250 î 

H. Sărbătoarea era cunoscută sub denumirea de Hilaria şi ţinea trei zile, de 

pe data de 15 martie până pe 18 martie. 

În anii 1600, Anglia celebra o zi numită ”Sâmbăta Mamelor”, în a patra sâm-

bătă a postului Paştelui, pentru a cinsti mamele.  În acele timpuri, mulţi 

oameni săraci lucrau ca servitori pentru bogătaşi. Cum cea mai mare parte a 

slujbelor erau departe, aceştia locuiau în casa stăpânului lor. De „Sâmbăta 

Mamelor” aveau permisiunea de a-şi petrece ziua alături de cei dragi. O prăji-

tură specială se gătea pentru această ocazie specială. 
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Programul pentru luna Mai – Scoala Milne Valley  

Clasa a II-a si a III-a  
D-na Profesoara Liliana 
Popescu 
 
Comunicare Orala: prietenie; 

prezentarea/descrierea  prietenului 

ce stim despre animalele de compa-

nie? Istoria pe intelesul copiilor 

Citire: Prietenul adevarat la nevoie 

se cunoaste” dupa Anton Pann – 

vocabular, intrebari poezia “Tanu” 

de Elena Farago – vocabular, intre-

bari 

 “Stramosii nostri” de Dumitru 

Almas  discutie despre daci, ro-

mani, formarea poporului roman si 

a limbii romane 

Matematica distractiva “La 

magazinul de jucarii” (invatam 

despre bani) 

Scriere: un alt sfarsit pentru lec-

tura citita . Jocuri interactive 

Compunere Animalul meu de 

companie 

Lucru manual: confectionarea unei 

insecte din plastilina 

Clasa a IV-a si a V-a  
D-na Profesoara Cristina Ma-
res 
 
Geografia Romaniei:– Relieful: Muntii, 

campiile podisurile si citirea lectiei, expli-

carea cuvintelor necunoscute, raspuns in 

scris la intrebari, discutii, desenarea hartii 

Romaniei, positionarea muntilor pe harta 

Matematica: – Geometrie: calculul pe-

rimetrului unui patrat, dreptunghi, tri-

unghi. Hai sa ne jucam! –jucarea unui joc 

cu cuvintele invatate in lectia de 

geografie. 

 Istoria Romaniei:–Stramosii nostrii 

Dacii si Romanii - citirea lectiei, expli-

carea cuvintelor necunoscute, raspuns in 

scris la intrebari, discutii- Presentare 

PowerPoint – invatam sa cream o prezen-

tare PowerPoint cu poze si informatii 

despre activitatile din clasa noastra. Hai 

sa ne jucam! –jucarea unui joc cu cuvin-

tele invatate in lectia de istorie. 

 Sa scriem corect romaneste: invatam sa 

scriem cuvintele cu doi sau trei de “i”, de 

genul copii, copiii, stiinta, fiinta, ro-
manii, etc. Vom avea o scurta dictare 
cu cuvintele invatate. Presentare 
PowerPoint. 

Clasa a VI-a, a VII-a si a VIII-a 
D-na Profesoara Codruta Colceriu 

Comunicare orala: Ce apreciem la cei din jur  

Scriere, gramatica, vocabular – Formare propozitii din cuvinte amestecate; Re-

scrierea propozitiilor asa incat sa formeze un paragraph logic; Joc: Continua 

povestea 

- Citire / Geografia Romaniei: Apele Romaniei –Lucrul in grupe mici: 

Stiati ca? despre Romania si romani 

 Fiecare grupa studiaza un subiect legat de apele Romaniei.  

Fiecare grupa isi alege un mod de a prezenta informatia obtinuta 

Comunicare orala – Prezentarea informatiilor invatate. Jocuri educationale (e.g. 

TOMANAP – jocul favorit al tuturor generatiilor) 

Comunicare orala: Activitati de primavara Beneficiile scolii Romanesti 

Citire – Istorie: Legenda Manastirii Argesului 

Discutii – Legaturi cu alte legende din alte culturi sau tot din cultura romana.  

Citire pe roluri – Drama: O schita de I.L. Caragiale  

Tentativ: Ora deschisa pentru parinti 

Joc de sfarsit de lectie (Vrei sa devii milionar) 
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Programul pentru luna Mai – Scoala Milne  Valley                   

Clasa JK         
D-na Profesoara Carmen 
Ilie 

 
Tema "The world of work"- com-
pletam activitatile din caietul 
elevului  
Activitati matematice: Constitui-
rea de grupe  
Alfabetul - cuvinte si propozitii  
Repetam cantece si poezii de 
primavara  
Crafts - Primavara  
Poveste: "Fata babei si fata mo-
sului" 
Show and tell; Jocuri educative  
Filmul "Mama" dupa povestea 
"Capra cu trei iezi 

Clasa SK         
D-na Profesoara Anca Popa    
      

"Antrenamentul mintii"-este o 
activitate permanenta la incepu-
tul fiecarei lectii care consta in 
intrebari de gindire si scurte 
jocuri logice. 
Despre profesii si meserii  
dezvoltam in propozitii simple 
pareri de-
spre :doctor,profesor,postas ,po
mpier ,politist, .... 
scriem cuvinte dupa dic-
tare,citim pe silabe, vor fi jocuri 
lingvistice 
 
Harnic versus lenes 
comentam fata mosului-harnica 
in opozitie cu fata babei-lenesa 
"Greierele si furnica"  
"Alfabetul" joc educativ cu 
care se incheie fiecare lec-
tie.Sintem la etapa cu 3 echipe 
clasa si o echipa Anca si Sorina 

   

Clasa a I-a          
D-na Profesoara Minodora 
Grigorescu 
 
Citire: Pupaza din Tei de Ion 
Creanga 
La cirese de Ion Creanga 
Dumbrava minunata de Mihail 
Sadoveanu 
Sfat cu Sora-Soarelui 
 
Citit pe roluri, Cum vrei sa se 
termine povestea? Anticipare, 
gandire pozitiva 
Gramatica: grupurile de vocale: 
oa, ie, ua; formam cuvinte noi 
dupa exemplul aur--> aurie 
Vizionare sfarsitul filmului Dum-
brava minunata 15 min.  
 
Fisa de lucru- extragerea ideilor 
principale din film, propozitia for-
mata din 2-3 cuvinte ( Subiect + 
predicat + adverb/adjectiv) 
Propozitii adevarate sau false  
 
Mod de predare: citit, Bloom's 
taxonomy 
Dramatizare: se impart rolurile si 
dramatizeaza povestea in clasa 
Scris: continuam cu scrisul litere-
lor   (activitate diferentiata) 
fill in the blank, cuvinte noi din 
poveste, definitii 
Tema: de cantat cantecelul 
parintilor 
de repovestit povestile acasa 
de continuat citirea/vizionarea 
povestii acasa 
 
De desenat ce m-a impresionat 
din Fragmentul Sfat cu Sora-
Soarelui 
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Va oferim si noi o reteta pe care pe care taticii si puiutii lor o pot pregati 

pentru mamici de ziua lor. 

 

Reteta Lunii - Prajitura Rapida care nu necesita coacere in 

cuptor 
    

 

 

 

 

 

Ingrediente: 

200g branza de vaci 

6 linguri de dulceata 

150ml lapte 

Fructe la alegere,  

daca sunt prea mari - taiate in bucatele 

400-500g de biscuiti simpli 

1 lingura de zahar 

coaja rasa de la 1 lamaie 

  

Se iau biscuitii si se baga in lapte doar cat sa se ude, 2-3 

secunde (daca sunt prea uzi, prajitura va fi prea moale). 

Branza se zdrobeste bine si amesteca cu zaharul si coaja 

de lamaie. 

  

Pe o farfurie plata se aseaza 2 biscuiti umezi unul langa altul, se 

pune peste ei un strat 

subtire de branza, apoi 

un strat subtire de dul-

ceata. Deasupra se pun 

din nou 2 biscuiti umezi 

unul langa altul, un strat 

de branza, unul de dul-

ceata si inca un rand de 

biscuiti (al treilea si ul-

timul).  

Deasupra se pune de data 

asta dulceata prima, apoi 

un strat subtire de branza 
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 DESPRE CUM S-A INFIINTAT SCOALA ROMANEASCA—TORONTO  

A 
u trecut déjà 15 ani de cand 
prima Scoala Romaneasca 
din Toronto si-a deschis 

portile pentru copiii romanilor, dori-
tori sa-si pastreze limba, traditiile si 
radacinile. Se intampla, la inceput 
de septembrie 1997, cand impre-
una cu Silvia Birsan am deschis 
doua clase de Limba Romana la 
scoala de la Secord. Parca a fost 
ieri! Imi amintesc atat de bine fiorul 
nemaipomenit al bucuriei ca am 
reusit sa adunam in jur de 60 de 
copii la Secord. Vestea s-a raspan-
dit ca fulgerul si la numai doua luni 
am deschis a doua scoala, cea de 
la Valley Park si am mai angajat un 
nou profesor.   
Asadar, inca doua clase aveau sa-i 
astepte pe copiii nostri in fiecare 
vineri dupa amiaza si asta era  
minunat.Parinti, bunici, copii si pro-
fesori, daruiam toti dragoste pentru 
Limba Romana, cea “dulce si fru-
moasa”. N-au trecut decat citiva 
ani si impreuna cu un inimos 
parinte –D-l Marcel Ban-
deschideam portile altei scoli, cea 
de la Milne Valley. La inceput cre-
deam ca vom avea una sau doua 
clase, insa in ziua inregistrarii par-
carea scolii devenea neancapa-
toare, iar Romanii se adunau cu 
mic cu mare, veniti din toate partile 
sa-si inscrie copiii la cursurile de 
romana.  
Impreuna cu Managera Boardului, 
Fani Papadopoulos, surprinsa 
peste masura de numarul mare de 
copii inscrisi, aprox. 200, 
deschideam in acea zi 7 clase si 
angajam tot atatea profesoare, cu 
daruire si pasiune, experienta si 
profesionalism: Anca Popa, Mi-
nodora Grigorescu, Codruta      
Colceriu, Carmen Ilie, Mirela 
Giugaru, Tamara Chiper si sub-
semnata. 

La putina vreme, am mai deschis o 
scoala, cea de la West Glen, la care 
lucreaza cu daruire si pasiune alte 
doua profesoare: Antoaneta Gruescu 
si Nathalie Gheorghiu-Marga. 
Si uite asa am reusit impreuna cu toti 
romanii sa punem bazele unui pro-
gram cu care ne mandrim si pe care 
dorim sa-l extindem si sa-l imbunata-
tim pe zi ce trece.  
Astazi avem un grup inimos de parinti 
care sustin aceste scoli si care darui-
esc timp si suflet pentru buna reusita 
a programului. D-l Viorel Rusu im-
preuna cu Daniel Hertanu, Mihai 
Nastase care au pus pe picioare 
website-ul scolii romanesti, Daniela 
(Captariu) Teodorescu, Rita Rusu, 
Ramona Spitzer, Diana Nastase,  , 
Cristian Medelean, Monica Catana, 
Cristina Ivan care se ocupa de   
revista scolii si de toate activitatile 
oferite copiilor din scoala                

Romaneasca  sunt exemple vii pentru 
comunitatea noastra. Prin ei si prin 
altii ca ei vom pastra si duce mai de-
parte limba, istoria, traditiile si tot ce e 
mai bun la noi acasa. 
Cu aceste ganduri mari si pornite din 
suflet, va indemn cu mare drag sa va 
aduceti copiii la scolile de Limba Ro-
mana. Nu lasati timpul sa treaca si 
mai ales, nu lasati copiii d-voastra si 
ai nostri sa uite cine sunt si de unde 
vin. In lumea de azi, cu cat sti mai 
multe limbi, cu atat ai mai multe fere-
stre deschise si mai multe posibilitati. 
E foarte adevarat si asta o stim si o 
simtim cu totii. Copiii se cunosc, se 
imprietenesc si vor ramane pe mai 
departe legati de limba de acasa. 
Dragi parinti si bunici, primiti  mul-
tumirile noastre cele dupa putere, 
pentru grija neobosita ce o purtati 
pruncilor dumneavoastra  si dragostea 
ce o aratati Limbii Romane. 
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 Liliana Popescu – profesoara clasele a-II-a si a-III-a  
Studii (Romania): Colegiul Pedagogic "Spiru Haret" Targu-Jiu, jud Gorj; 
Facultatea de Filologie (profil Romana-Latina) - Universitatea din Craiova 

Experienta (Romania): 10 ani de predat la clasele 1-4 in Romania 
Studii (Canada): Seneca Colllege (Early Childhood Educator); Faculty of 
Education Trent University - Bachelor of Education (primary/junior qualifica-
tion); reading specialist 
Experienta (Canada): 3 ani ECE - daycare ; 5 ani - teacher (primary /
junior) - in prezent lucrez ca teacher permanent la Grenoble PS. 
Iubesc copii foarte mult si de aceea am ales aceast profesie. De fapt, e mai 
mult decat o profesie, e o pasiune. La Scoala Romaneasca predau la clasa a 2
-a si a 3-a, unde copii isi completeaza si aprofundeaza cunostintele dobandite 
in clasa 1. Incercam sa citim lecturi diverse, poezii si povesti ale marilor scrii-
tori romani si nu numai. Cu fiecare lectie, copii isi imbogatesc vocabularul si 

se familiarizeaza cu cunostinte de gramatica limbii romane. De asemenea, 
copii au oportunitatea sa-si dezvolte exprimarea orala in limba romana prin 
discutii interesante atat legate de lecturile studiate, cat si din viata lor de zi 
cu zi. Datorita faptului ca predau 2 ani la rand la aceeasi elevi (clasa 2 si 3) 
am ocazia sa-i observ cum cresc si se dezvolta, atat fizic cat si intelectual. 
Sunt fericita ca am ocazia sa transmit copiilor care frecventeaza cursurile 
Scolii Romanesti de la Milne Valley cunostinte de limba si literatura romana, 
geografie, istorie si chiar matematica la nivelul lor de intelegere. Sunt mai 
ales fericita sa-i vad pe copii fericiti si venind la scoala in fiecare sambata cu 
placere si entuziasm. 

Cristina Mares Profesoara clasa a
-IV-a si a-V-a  
Studii Romania: Universitatea Tehnica Pet-
rosani 
Studii Canada:York  & Athabasca University 
Cu rabdare si intelegere predau la Scoala 
Romaneasca de la Milne Valley din 2001. Am 
predat initial la clasa 5 si 6 iar acum predau la 
clasa 4 si 5. 
In clasa 4-5 la Scoala Romaneasca, copiii 
invata despre frumoasele povestiri “Din lumea 
celor care nu cuvanta” a lui Emil Garleanu, 
despre“Somnoroase pasarele” a luceafarului 
Mihai Eminescu, povestile lui Barbu Stefanescu 
Delavrancea, isi amintesc impreuna cu Ion 
Creanga despre “Amintiri din copilarie”, si 
despre scrierile altor naratori si poeti romani. 
De asemenea copiii romani invata despre 
istoria si geografia Romaniei, despre mosii si 
stramosii lor, despre cultura, obiceiurile si 
traditiile romanesti. Ei invata sa vorbeasca 
romaneste, sa gandeasca romaneste si sa se 
mandreasca ca se trag din neamul lui Decebal, 
Vlad Tepes, Mihai Viteazul si a altor voievozi 
curajosi.  
Ma bucur ca fac parte dintr-un colectiv nemai-
pomenit de profesoare la Scoala Romaneasca 
de la Milne Valley, unde impreuna contribuim 
la pastrarea limbii romane si a identitatii cul-
turale a romanilor din Toronto. 

Codruta Colceriu Profesoara 

clasa a-VI,VII,VIII-a 
 
In Romania am predat 3 ani matematica 
la clasele 5-11. In Canada am lucrat la 
diverse scoli private cu copii de toate 
varstele (2.5 ani – clasa a 11-a)   
 

Din anul 2008, lucrez in cadrul TDSB, ca 
si Elementary teacher.Predau la Scoala 
Romaneasca incepand in anul 2001. Imi 
face mare placer sa lucrez cu aceasta 
grupa de varsta. Sambata incercam sa 
aflam cat mai multe lucruri legate de 
istoria romanilor, geografia Romaniei si 
mai ales traditiile si obiceiurile noastre. 
Citim si scriem in romana si incercam sa 
facem totul intr-o atmosfera prieteno-
asa. Am observat ceva interesant pe 
parcursul acestor 11 ani de Scoala Ro-
maneasca. Copiii care continua sa vina 
la scoala pana in clasa a 8-a  nu numai 
ca isi consolideaza cunostintele legate 
de Romania, scrisul si cititul in limba 
romana, dar leaga prietenii foarte fru-
moase cu alti copii romani. Ceea ce, 
cred eu, are o valoare speciala. 

 



Anul 1, Nr. 3, Mai 2012                                                                                                        14                                                                                                                                      

 

 

 SA NE CUNOASTEM PROFESORII SCOLII 
           ROMANESTI DIN TORONTO 

Minodora Grigorescu-Lead Instructor Romanian classes, 
                    Profesoara clasa a-I-a          
Studii: Universitatea Bucuresti, Facultatea de Teologie Ortodoxa; Mother-

craft College Toronto, Registered Early Childhood Educator, University of 

Toronto, OISE- MEd. Department: Curriculum Teaching and Learning 

Experienta Romania: am predat Religie 6 ani la clasele I-VIII, Scoala 193 

Bucuresti 

Experienta Canada: RECE - predat 7 ani JK/SK; Faculty, Coordinator of 

Curriculum Development la Mothercraft College- predau Child Develop-

ment si Curriculum courses pentru toate grupele de varsta, supervizez stu-

denti in timpul practicii; concep si implementez training/workshops pentru 

staff in childcares and school boards.  

Carmen Ilie – Profesoara clasa - JK 

Studii: Universitatea Craiova, Facul-

tatea de Filologie - Limba si Literatura 

Franceza, Limba si Literatura Ro-

mana;  

Queen's University, Faculty of Educa-

tion - B.Ed / Honour Specialist French 

Experienta Romania: am predat 

Limba Romana si Limba Franceza 10 

ani la clasele 2-8 in Jud.Covasna si 

Jud. Dolj 

Experienta Canada: - French tutor;  

- 5 ani am predat Limba Franceza la 

scoli private in Toronto;  

- de 7 ani predau Limba Franceza la 

clasele 4-8 pentru York Region Dis-

trict School Board. 

 

Predau la Scoala Romaneasca din anul 

2000. In prezent lucrez cu elevii cei 

mici de la JK si planific activitati care 

sa le dezvolte cat mai mult exprimarea 

verbala: invatam, cantam, ne jucam, 

povestim.  

Ma bucur ca pot ajuta copiii sa invete 

si sa pastreze limba si obiceiurile 

nostre. Vin cu placere la intalnirea cu 

Limba Romana! 

 

Anca Popa – Profesoara clasa 

SK  

Sint profesoara de Matematica. 

Am avut si am fericita sansa sa 

calauzesc pasii multor copii si 

tineri atit in Romania cit si in 

Canada. 

Copiii care frecventeaza Scoala 

Romaneasca consider ca au si ei o 

mare sansa de a fi indrumati de 

educatori care combina cu succes 

valorile culturii romanesti cu re-

alitatea si cultura canadiana. Este 

important insa copiii sa vina la 

scoala de la JK pina la clasa a-8-a 

sau cit mai mult posibil si atunci 

beneficiul va fi foarte mare pentru 

ei. 

Asa cum o sa gasiti si la Roma-

nian Club specificat, ma puteti 

contacta si consulta pe orice prob-

lema de educatie daca aveti ne-

voie de un sfat, o parere etc. cu 

multa placere si speranta ca pot fi 

de folos.416 227 1363 sau  

ancapopa@hotmail.com 
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A 
lese si din inima multumiri colectivului inimos de profesori de 
la cele trei scoli:  Minodora Grigorescu, Codruta Colceriu, 
Anca Popa, Carmen Ilie, Cristina Mares, Liliana Popescu,   

Nathalie Gheorghiu-Marga, Antoaneta Gruescu, precum si tuturor 
suplinitorilor, pentru daruire, pasiune si profesionalism. 
Nota: Mai jos trimit cateva ganduri ale unor copii care au invatat 
Limba Romana la aceste scoli. 
“Eu ma numesc Andrei Paduraru si acum locuiesc in orasul Iasi,dar 
am locuit in Toronto si am avut deosebita onoare sa fiu elevul dum-
neavoastra la Scoala Romaneasca. Desigur dumneavoastra probabil 
m-ati uitat, sunt destui copii pe care i-ati invatat cu rabdare 
si  daruire, sa scrie si sa citeasca romaneste, iar pe cei ce stiu déjà, 
sa nu-si uite radacinile. Eu am invatat cu ajutorul dumneavoastra ca 
"Limba noastra e o comoara", aceasta a fost poezia pe care am reci-
tat-o la Serbarea de Craciun din 2001. A fost o serbare reusita mai 
ales ca printre invitati a fost si doamna Aura Urziceanu care ne-a cin-
tat cintece de Craciun absolut minunate. Iar in martie 2002 am venit 
cu parintii mei in Romania. Speram, poate cindva...ne  vom intoarce 
in Toronto. Am cunoscut oameni minunati acolo, buni prieteni pe 
care  nu-i voi uita niciodata”.  
Randurile de mai jos au fost scrise de catre una dintre elevele care a 
frecventat si invatat romaneste la Milne Valley. Marie –Louise Tonea 
a venit prima data la scoala noastra, plangand in hohote ca “nu stie 
nimic in romaneste”. Sambata de sambata, insotita de parintii ei, 
aceasta fetita a invatat sa citeasca, sa scrie si sa vorbeasca ro-
maneste. Acum trebuie sa fie o studenta frumoasa la universitate, in 
ultimii ani si cred ca mai vine din cand in cand la Milne Valley. Iata 
mai jos randurile pe care le-a scris in engleza si trimis la TDSB – cu 
ocazia aniversarii a 30 de ani de la infiintarea programului de Limbi 
Internationale: 
“Getting ready for Romanian School every Saturday morning has be-
come a part of my life now. There I have met amazing students 
who now are my best friends. Together with all the great teachers, 
they have become a part of my life which I will never forget.  
I learned how to read and write in my parents’ language. I began to 
love my background country even though it’s very far away from me.  
Two years ago my dreams came true. I went to Romania and I was 
so happy that I could speak and understand the language around me. 
I realized that Romanian School is like a window that leads to beauti-
ful things that I could have missed if I hadn't attended Romanian 
School every week”. Marie-Louise Tonea  
 Cu mare bucurie marturisesc numele unei fetite – azi in ultimul an la 
liceu- nelipsita de la orele de Limba Romana, de la varsta de 4 ani. E 
vorba de Diana Constantinescu, un model de constinciozitate! Astazi, 
Diana voluntariaza la Milne Valley la clasele de romana, iar cand va 
absolvi universitatea, o vom astepta sa-i predam stafeta.  
Acestia sunt doar cativa dintre cei multi, bine educati si minunati copii, 
care ne fac cinste tuturor si sunt modele demne de urmat. 
A scris pentru toti cu emotie si drag: Livia Popa-TDSB -Program Officer 
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PENTRU CEI MICI  

Poveste imaginata de Isabella     
Alexandra Teodorescu cl-a-2-a  

Am sa va duc intr-un loc secret unde nu puteti ajunge 
decit cu mine. Este locul unde merg eu cand dorm seara. In 
acel loc, pe care il voi numi ImaginIsa aproape totul in viata 
mea e rosu! Am multi amici si cand merg in acel loc, am o 
cheie speciala cu un fluture pe ea. Fara aceasta cheie nu pot 
calatori acolo. 

 Eu locuiesc acolo intr-o casa mare cat un palat si de 
fapt nu sunt foarte multe reguli. In ImaginIsa  la mine, in loc 
de masini noi folosim cai si ne imbracam ca de vara pentru 
ca e cald tot timpul si nimeni nu e sarac. Ca animale de com-
panie eu am trei iepurasi; pe cel mai mic il cheama Iepu, pe 
cel mijlociu in cheama Clari si pe cel mai mare il cheama 
Grandi. Ei sunt asa de speciali incat atunci cand esti trist ei iti 
dau o bombonica. In fiecare seara, animalele, copii, toata lu-
mea se strang intr-o livada mare unde ne rugam la Doamne 
Domne dupa care toti copiii alearga printre pomii rosii, porto-
calii si galbeni si se urca in casutele din pomi unde ii asteapta 
aventurile.  

Pomii aici sunt mari si grosi si au neaparat o fructa 
sau o floare in fiecare an. Avem niste pomi cu o floare foarte 
mare galbena din care ies ca niste paie care  atarna iar la 
capete au mici fluturasi mov. Au un miros incantator si sunt 
favoritele mele. Mirosul lor imbatator te face sa zbori printre 
pomi si flori ca o pasare. Casele aici au forma de meduza iar 
acoperisurile sunt facute din capsuni si cirese. Iarba nu se 
usuca niciodata si are o culoare turcoise. 

Eu ma duc acolo de cel putin patru ori pe saptamana 
ca sa ma intalnesc cu prietenii mei Dasha, Andrei, Anca si 
Andreea care ma asteapta acolo mereu. Sunt foarte fericita 
de cate ori ajung acolo….este locul magic in care eu decid 
cine are voie sa vina. De multe ori am luat-o si pe mama mea 
acolo si i-a placut nespus de mult. 

Si acum eu va propun sa va faceti o cheie exact ca a 
mea ( puteti sa schimbati designul din fluture cu ceva ce va 
place voua) care va va duce si pe voi  la un loc la fel de ma-
gic. Pe curand si ma puteti vizita in tinuturile magice din tara 
ImaginIsa. 
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PENTRU CEI MARI 

 

 Stiati ca oamenii nu-si pot linge coatele?  
Incearca asta. Este ceva ce pana azi credeam ca 
pot sa fac. Incearca sa ajungi cu gura la cot... Asta 
te va face sa mai incerci... daca reusiti sa ma anun-
tati ::((( 

 90% dintre oameni, dupa ce au citit ca nu isi pot 

linge coatele, au incercat sa faca lucrul asta. 
 Daca tipi timp de 8 ani, 7 luni si 6 zile, o sa produci 

suficienta energie pentru a fierbe o ceasca de 
cafea. 

GASESTE  
SOLUTIA: 
 
? X 7 + 8 – 5 = 31 

 

? X  8 + 3 – 3 = 16 

 

? X  4 + 2 – 9 = 21 

 

? X  9 + 3 – 9 = 30 

 

? X  9 + 1 – 1 = 0 

CE SIR DE NUMERE  
URMEAZA?: 

 
447444744447_ _ _ _ _ _ 

 

□44444447 

 

□444447 

 

□44447 

CATE LATURI ARE UN : 
HEXAGON____   DAR UN DODECAGON_____ 
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PISOIUL BLANCHE 
INGRIJIT SI IUBIT DE 

ISABELLA ALEXANDRA 

TEODORESCU  ELEVA 

IN CLASA a II a 
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Ma cheama Blanche, sunt de rasa Persan si m-am nascut acum 16 ani si 

jumate in Franta si am calatorit peste ocean acum 10 ani.  Mai simplu spus 

in Noiembrie 1995. Imi cam place cu avionul! 

 

Dupa cum vedeti imi place nespus de mult sa ma tolanesc pe burtica 

stapanei mele….este asa de cald si bine, numai bun locul pentru un tors 

zdravan. 

   

Sa va spun un mic  secret…..maninc mai multa branza topita decit prietena 

mea Isabella….dar sunt cam rasfatat si imi place branza doar din mana 

ei!!!. Fac si eu nazbatii chiar daca nu mai sunt un pui tot imi place sa ma 

joc, asa ca iau ciorapii care ii gasesc la indemana si ii ascund. 

 

Miau! Miau! Sa vedeti ce ii mai cauta de zor! Cand raman singur acasa ii 

folosesc ca pe o mingie si ma joc singur pina obosesc. Au ei grija sa imi 

lase si alte jucarii, cu siguranta. 

 

Sa va spun un secret: eu cred ca familia mea ma iubeste asa de mult pentru 

ca sunt un pisoi foarte curat  si nu stric nimic in casa. Am invatat foarte 

repede unde este locul meu si acum tavita mea cu nisip are chiar si o usa si 

un filtru, deh, sa nu miroasa. 

 

Iubesc sa ma plimb in gradina, dar nu singur ca nu sunt obisnuit afara sin-

gur si trebuie sa fiu supravegheat ca un copil -J. Ah si imi place sa maninc 

iarba care imi face bine la burtica. 

 

In rest, am nevoie de multa dragoste, mincare proaspata, ah…si biscuiti, vai 

vai ce buni sunt, multa apa proaspata ca sa imi pastrez blanita frumoasa si 

tare imi place sa fiu periat zilnic. 
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CAPRA CU TREI IEZI LA TORONTO 

Am fost cu totiii la mult astep-
tatul spectacol de papusi. 
 
Multa lume si multa veselie 
au intampinat trupa venita 
tocmai din Montreal sa ne 
prezinte Capra cu trei iezi.  
A fost cum ne-am asteptat? 
Nici pe departe, a fost mult 
mai frumos. Aliona, Pavla si trupa lor de 

muzicieni ne-au cucerit  din 
prima clipa. 

Ce spune o fetita care a fost la spectacol: 

Am crezut ca o sa ne citeasca dintr-o 

carte mare si o sa vedem papusi pe 

sfoara cum stiam eu ca e teatrul de 

papusi. Nu m-am asteptat sa faca niste 

jucarioare mici din hirtie care erau   de 

fapt iezii…...Mi-a placut foarte mult 

cum imitau vocile mai ales a lupului si 

faptul ca au avut muzica. 

Papusile din hirtie au fost foarte ingen-

ioase. Mai vrem sa vina si cu alte  

spectacole!!! 
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S 
teagul Romaniei 

(numit si drapel) este  

un tricolor (trei culori) 

cu benzi verticale, incepand de 

la lance (partea de care este 

atasat), albastru, galben si rosu. 

Lungimea  Arata foarte 

asemănător cu drapelul civil al 

Andorrei și cel de stat al 

Ciadului, neavând însă nici o 

legătură cu acestea. Tricolorul 

românesc este, de asemenea, 

înrudit cu cel al Republicii 

Moldova, acesta  avand un 

albastru mai deschis și stema 

țării în centru. 

Steagul a fost adoptat  pentru 

prima data in 1848, la 26 iunie, 

care a devenit si Ziua 

Drapelului National al 

Romaniei. Dar legenda spune 

ca aceste culori au fost utilizate 

încă din vechime de către 

români ca simbol al lor sau de 

alții pentru a-i desemna pe 

romani. Culorile simbolizeaza 

Libertate (albastrul 

cerului), Dreptate (galbenul 

ogoarelor) si  Frăție (roșul 

sângelui). 

M 
oneda Romaniei este 

Leul  
Romanesc (Lei, la plural) 

Se pare ca aceasta denu-

mire vine de la olandezi, care in jurul 

anilor 1600- 1700 aveau pe moneda 

lor (numita taler), un leu ridicat in 

doua picioare. Oficial, denumirea de 

Leu a fosta data de Alexandru Ioan 

Cuza, in 1867, pentru a introduce o 

moneda unica romaneasca 

Un leu este sbdivizat in 100 de 

bani (asa cum un Dolar Canadian 

are 100 de Centi Canadieni). Pres-

curtarea este RON (asa cum Dola-

rul Canadian se prescurteaza 

CAD). 

Valoarea Leului in raport cu 

monedele altor tari variaza con-

tinuu. In aprilie 2012, un Dolar 

Canadian valoreaza in jur de 3.3 

Lei Romanesti. 

România a intrat în Uniunea 

Europeană in 2007 și este de 

așteptat să treacă la moneda unică 

europeană, EURO, după 2014. 
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PISOIUL ERIC 
INGRIJIT SI IUBIT DE 

LYDIA TUNG 

ELEVA IN CLASA a I a 
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Eric este un amestec cu rasa Maine Coon, una din cele mai vechi 
rase Nord-Americane. Cand va creste mare, va avea un fel de coama 
ca de leu, si o coada foarte, foarte mare si pufoasa. 
La 3 luni, Eric are cam varsta de 6-7 ani,. Ca orice copil, ii place sa se 
uite la desene animate, mai ales cu pisici. Cum nu poate sa o in-
soteasca pe Lydia la scoala, se ascunde in geanta ei, sperand sa fie 
luat din greseala. 
 
Tot ca orice copil, merge regulat la controale medicale, si invata cum 
sa se cumporte in lume: sa manance frumos numai de la el din farfu-
rie (nu de pe masa!), sa isi faca nevoile la ladita cu nisip special, si 
cum sa se joace cu copiii frumos, fara sa muste sau sa zgarie. 
In afara de Eric, casa Lydiei mai cuprinde pisicile Rudolf si Moops, 
precum si cativa pesti aurii. 
 
Pisicile sunt animale de companie usor de intretinut, care se pot 
adapta fara probleme la viata de casa sau apartament. Nu trebuie 
scoase la plimbare pe strada sau in parc, si in general nu fac mult 
deranj daca au fost bine educate. Se impaca usor cu alti membri ai 
familiei  si sunt foarte inteligente.Ca orice sufletel, ele au insa nevoie 
de grija, si presupun un angajament. Animalele nu sunt jucarii care 
pot fi duse inapoi daca ne razgandim sau ne plictisim de ele. Pentru a 
adopta o pisica (sau alt animal de companie) este nevoie ca toti 
membrii familiei sa stie despre ingrijirea necesara, costuri si respon-
sabilitati, si sa fie dispusi sa le ofere pe toata durata vietii lor.  
Merita, sa stiti! 

 Comunitatea copiilor de la    
Scoala Romaneasca are un nou 
membru asociat: pisoiul Eric! A 
fost luat de la un adapost de ani-
male, si are 3 luni.  
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