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    ,, Uliţa avea şi un felinar, pripăşit printre rarii ei 

copaci.  În fiecare seară, un moşnegel ghebos venea 

şchiopătând până la felinar; îi vorbea ceva la 

ureche, ocrotindu-şi vorbele cu mâinile, şi felinarul 

îi răspundea cu o lumină care dăinuia toată noaptea. 

     Într-o zi, copilul care şedea de la prânz pe uliţă  

văzu pe moşnegel venind ca de obicei. Asemeni 

moşnegelului, venit pentru felinar, venise şi 

Septembrie pentru copaci. Copilul îi ştia numele, 

dar nu-i ştia rostul. 

     A doua zi, felinarul era stins, copacii aprinşi. 

Ochii copilului nu se dumereau. Chibzuia el: ,,O fi 

vorbit oare moşnegelul şi copacilor ? Dar de ce ard 

ziua ?" 

     Şi uliţa l-a învăţat că toamna e o lumină blândă,  

aprinsă de copaci, să fie candelă de veghe 

pământului trudit.” 

    

 

     Ionel Teodoreanu ,,Ulița copilăriei” 
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                 O vrăjitoare îngrozitoare 

                                                               Jill Murphy 

  Academia de Vrăjitoare a doamnei Cackle era construită în vârful unui munte înalt şi 

era înconjurată de o pădure de pini. Cu zidurile şi turnurile cenuşii şi triste arăta mai 

degrabă a închisoare decât a şcoală. Câteodată, puteai vedea elevele zburând pe mături, 

repede ca liliecii, deasupra zidurilor. Şcoala era una foarte întunecoasă. Coridoarele erau 

lungi şi înguste, iar scările urcau în spirală, şi, desigur, mai erau şi fetele, îmbrăcate cu 

sarafane negre, ciorapi negri, bocanci  cu talpă groasă, cămăşi gri şi cravate negru cu gri. 

Până şi rochiţele lor de vară erau în carouri gri cu negru. Singurele pete de culoare erau 

panglicile pe care le purtau legate în jurul taliei, peste sarafan – 

diferite în funcţie de clasă – şi ecusonul şcolii, o pisică neagră care 

stătea pe o lună galbenă. La ocazii speciale, cum ar fi decernarea 

unui premiu sau Halloweenul, purtau altă uniformă, constând într-

o pelerină lungă şi o pălărie înaltă, cu vârful ascuţit, dar, cum şi 

acestea erau negre, nu se simţea cine ştie ce diferenţă.  

 Mildred Hubble era în primul an de şcoală. Era genul de 

persoană care părea că intră mereu în belele. Nu avea neapărat intenţia 

de a încălca regulamentul şcolii sau de a-i sâcâi pe profesori, dar, de 

câte ori era prin preajmă, pur şi simplu se întâmpla câte ceva. Puteai fi 

sigur că Mildred are pălăria pusă cu faţa-n spate 

sau că şireturile de la ghete îi atârnă pe jos. Nu 

putea să traverseze un coridor de la un capăt la 

altul fără să ţipe cineva la ea şi aproape seară de 

seară avea ceva de scris drept pedeapsă sau îi era 

interzis să iasă afară. Cel mai tare îi era frică de întuneric, dar să nu mai ziceţi nimănui. Adică 

cine a mai auzit vreodată de vreo vrăjitoare care să se teamă de întuneric? Dar, chiar şi aşa, 

avea o grămadă de prietene, deşi acestea se ţineau la distanţă în laboratorul de poţiuni, doar 

prietena ei cea mai bună, Maud, îi era credincioasă şi îi rămânea alături indiferent ce se 

întâmpla şi oricât de înspăimântător era. Formau o pereche ciudată, pentru că Mildred era 

înaltă şi slabă şi avea codiţe lungi, împletite, pe care deseori le molfăia fără să-şi dea seama 
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(încă un motiv pentru care era certată), în vreme ce Maud era scundă, plinuţă, purta nişte 

ochelari rotunzi şi cozi simple, nu împletite. 

În prima zi la academie, fiecare elevă a primit o mătură şi a fost învăţată să zboare pe 

ea, lecţie care durează destul de mult şi nu e nici pe departe atât de simplu pe cât pare. Pe la 

jumătatea primului semestru, fiecare a primit câte un pisoi negru, pe care l-a învăţat să zboare 

pe mătură. Pisicile nu se aflau acolo din vreun motiv practic, ci doar pentru a păstra tradiţia; 

unele şcoli aveau bufniţe în loc de pisici, dar e doar o chestiune de gust. Doamna Cackle era o 

directoare care ţinea mult la tradiţie, nu credea în orice prostie la modă şi îşi instruia tinerele 

vrăjitoare să respecte toate obiceiurile pe care le învăţase şi ea pe când era copilă. La sfârşitul 

primului an, fiecare elevă primea un exemplar din „Cartea vrăjilor tradiţionale”, un volum 

gros de cinci degete, legat în copertă de piele. Cartea nu o prea foloseam, pentru că la clasă 

studiam de pe ediţii mai ieftine. Pe tot parcursul celor cinci ani de şcoală, erau nenumărate 

decernări de premii, prezentări, care se finalizau, în ultimul an, cu Certificatul de absolvire a 

studiilor vrăjitoreşti. Nu părea probabil ca Mildred să ajungă vreodată atât de departe. După 

primele două zile de şcoală, deja îşi izbise mătura de zidul şcolii, rupându-i coada în două şi 

şifonându-şi pălăria. Reuşi să repare mătura cu lipici şi bandă adezivă, şi, din fericire, aceasta 

încă mai zbura, deşi era legată grosolan unde se îmbinau cele două bucăţi şi uneori era destul 

de dificil de controlat. 

  

     Bunica 
 
                                                              de Barbu Ştefănescu Delavrancea 

O văz, ca prin vis.  

O văz limpede, așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu gura 

strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos.  

Cum dăschidea poarta, îi săream înainte.  

Ea băga binișor mâna în sân și-mi zicea:  

– Ghici...  

– Alune!   

– Nu.  

– Stafide!   



 Pagina 5  
 

 

– Nu.  

– Năut!  

– Nu.  

– Turtă-dulce!  

– Nu.  

Până nu ghiceam, nu scotea mâna din sân.  

Și totdauna sânul ei era plin.  

Îi sărutam mâna.  

Ea-mi da părul în sus și mă săruta pe frunte.  

Ne duceam la umbra dudului din fundul 

grădinii.  

Ea își înfigea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și să răsucească un fir lung și 

subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în poala ei.  

Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi se părea că 

se scutură o ploaie albastră.  

– Ei, ce mai vrei? îmi zicea bunica.  

Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.  

– Să spui...  

Și niciodată nu isprăvea basmul.  

Glasul ei dulce mă legăna; genile mi se prindeau și adormeam; uneori tresăream ș-o întrebam 

câte ceva; ea începea să spuie, și eu visam înainte.  

– A fost odată un împărat mare, mare...  

– Cât de mare?  

– Mare de tot. Și-și iubea împărăteasa ca ochii din cap. Dar copii nu avea. Și îi părea rău, îi 

părea rău că nu avea copii...  

– Bunico, e rău să nu ai copii?  

– Firește că e rău. Casa omului fără copii e casă pustie.  

– Bunico, dar eu n-am copii și nu-mi pare rău.  
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Ea lăsa fusul, râdea, îmi dăsfăcea părul cârlionțat în două și mă săruta în creștetul capului.  

Câte-o frunză se dăsprindea din ramuri și cădea legănându-se. Eu mă luam cu ochii dupe ea și 

ziceam:  

– Spune, bunico, spune.  

– Și așa, îi părea grozav de rău că nu avea copii. Și... nu mai putea de părere de rău că nu are 

copii... Într-o zi veni la el un moș bătrân, bătrân, că-și târa barba pe jos de bătrân și de cocoșat 

ce era. Și era mic, mic de tot...  

– Cât era de mic?  

– Poate să fi fost, așa, cam ca tine.  

– Va să zică, nu era mic, mic de tot...  

– Era mic, da' nu așa mic de tot. Și cum veni îi zise: "Măria-ta, ai doi meri în grădină, unul 

lângă altul, că nu știi care sunt ramurile unuia și care sunt ale altuia; și când înfloresc nu știi 

care sunt florile unuia și care sunt ale altuia; și ăști doi meri înfrunzesc, înfloresc, se scutură și 

mere nu fac. Măria-ta, să știi că atunci când or lega rod ăști doi meri, împărăteasa o să rămâie 

grea și o să nască un cocon cu totul și cu totul de aur"... Piticul se duse, și împăratul alergă în 

grădină, și căută, căută peste tot locul, până dete peste ăi doi meri. Merii se scuturaseră de 

flori, că sub ei parcă ninsese, dar rod nu legaseră.  

– De ce nu legau rod, bunico?  

– Știu eu?... Dumnezeu știe...  

Era așa de cald... așa de bine în poala bunichii... o adiere încetinică îmi răcorea fruntea... norii 

albi, alunecând pe cerul albastru, mă amețeau... închideam ochii.  

Ea spunea, spunea înainte, mulgând repede și ușurel firul lung din caierul de in.  

– Și se gândi împăratul ce să facă, ce să dreagă ca merii să facă mere. Unii îl sfătuiau ca să-i 

ude mereu; și i-a udat mereu; alții ziceau să le dea mai mult soare; și împăratul a tăiat toți 

pomii de jur împrejur. Și merii înfloreau în fitece săptămână, și se scuturau, și rod nu legau. 

Într-o zi veni la împărat o babă bătrână, bătrână și zbârcită, ca mine de zbârcită, și mică, mică, 

ca tine de mică...  

– Ca moșu de mică?  

– Da, ca moșu...  

– Atunci nu era mică de tot...  

– Așa mică de tot nu era. Și zise împăratului: "Măria-ta, până n-oi mulge un ulcior de lapte de 

la Zâna Florilor, ce doarme dincolo de Valea Plângerii, într-o câmpie de mușețel, și n-oi uda 

merii cu laptele ei, merii nu leagă rod. Dar să te păzești, măria-ta, că îndată ce te-or simți 

florile, încep să se miște, să se bată, și multe se apleacă pe obrajii ei, și ea se dășteaptă, că 
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doarme mai ușor ca o pasăre; și vai de cel ce l-o vedea, că-l preface, dupe cum o apuca-o 

toanele, în buruiană pucioasă or în floare mirositoare, dar d-acolo nu se mai mișcă"...  

– Dar ce, ai adormit, flăcăul mamei?  

Tresăream.  

– A, nu... știu unde ai rămas... la-a-a... Zâna Florilor...  

Auzisem prin vis.  

Pleoapele-mi cădeau încărcate de lene, de somn, de mulțumire. Și mă simțeam ușor, ca un 

fulg plutind pe o apă care curge încet, încetinel, încetișor...  

Și bunica spunea, spunea înainte, și fusul sfâr-sfâr pe la urechi, ca un bondar, ca acele cântece 

din burienile în care adormisem de atâtea ori.  

– Și împăratul a încălecat pe calul cel mai bun...  

– Cel mai bun... îngânam eu, de frică ca să nu mă fure somnul.  

- ... ș-a luat o dăsagă cu merinde și a plecaaat...  

- ... ș-a plecaaat...  

– Și s-a dus, s-a dus, s-a dus...  

- ... s-a dus, s-a dus...  

– Până a dat de o pădure mare și întunecoasă...  

- ... întunecoasă...  

- ... de nu se vedea prin ea. Și acolo și-a legat calul d-un ștejar 

bătrân, ș-a pus dăsagele căpătâi și a închis ochii ca să se odihnească. Și... pasămite pădurea 

cânta și vorbea, că era fermecată. Și... cum îi aducea șoapte de departe, de pe unde ea era ca 

un fum, împăratul adormi, și dormi, și dormi...  

Când m-am dășteptat, bunica isprăvise caierul.  

Dar basmul?  

Cu capul în poala bunichii, niciodată n-am putut asculta un basm întreg.  

Avea o poală fermecată, și un glas, și un fus cari mă furau pe nesimțite și adormeam fericit 

sub privirile și zâmbetul ei.  
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TOAMNA 

  Anotimpul ruginiu și plin de 
farmec a sosit, lăsându-și amprenta 
asupra naturii vesele. Soarele, altădată 
grațios și strălucitor, acum este invadat 
de norii cenușii dătători de ploaie. 
Adierea vântului face ca frunzele pline 

de culoare ale copacilor să se aștearnă ușor peste pământul umed ca o 
plapumă moale și colorată. 

Codrul, odinioară verde și plin de viață, își petrece acum 
ultimele clipe calde înainte de venirea iernii friguroase, 
bucurându-se din plin de razele soarelui ce îl mângâie ca pe 
un copil drag. 

Livezile sunt pline cu pomi încărcați cu fructe coapte ce 
sunt nerăbdătoare să fie culese și savurate 
de oamenii ce abia așteptau să le pună pe 
mese. 

Toate aceste minunății conturează un tablou de poveste, o toamnă de 
poveste! 

                                                                            Piciorea Andreea   Mioara 

                                                               Clasa a VIII_a A 
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ZÂNA CEA BUNĂ 

Toamna! Ce cuvânt liniștitor!   

 

Vremea arămie se apropie, iar glasul suav 

la păsărelelor se aude din ce in ce mai 

slab, ca o tânguire amară. Nici frunzele 

copacilor nu au rămas în urmă, ofilindu-se 

puțin câte puțin sub zâmbetele copiilor ce se 

grăbesc gălăgioși spre școală.  

Zilele calde de vară au trecut precum păsările care pleacă și ele în 

zbor în căutarea țărilor calde. În schimb, în copaci apar fructele 

gustoase, care în curând vor fi culese și puse în cămară pentru iarna 

care se apropie și ea cu pași siguri. 

Atunci când toamna apare întreaga natură se transformă! Verdele 

crud devine galben, si roșu, si maro, culori magice ce umplu sufletul 

de bucurie și speranță. 

Te iubesc, zână bună! 

              Șovăală Miruna 

                            Clasa a VIII-a A 
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Pe aripile culturii și ale științei  

Săptămâna „Școala Altfel” a adus cu ea activități care de 

care mai diverse și mai interesante. 

 După ce luni, în prima zi de activități altfel, băieții au 

participat la campionatul de fotbal al școlii luptând trup 

și suflet pentru un loc cât mai înalt pe podium, miercuri 

a venit ziua excursiei la București. O excursie și ea 

altfel, deoarece a adus mari provocări micilor 

exploratori, ce au avut de vizionat un spectacol inedit la 

Opera Comică pentru Copii. Pe firul binecunoscutei 

povești 

„Motanul 

Încalțat”, 

elevii 

claselor a VII-

a și a V-a, au asistat la un spectacol de operă, cum nu mai 

văzuseră până atunci – muzică, suspans, acțiune, decor 

magic, toate într-o oră de vis, pe care cu siguranță o vor 

mai trăi în viitorul apropiat.  

Vizita la Orășelul Cunoașterii a prilejuit împrietenirea 

copiilor cu științele. Prietenia s-a legat frumos, prin joc, 

pentru că aici elevii au descoperit jocuri cu apă, aer, energie electrică, magneți, jocuri optice și 

senzoriale, echilibru și angrenaje de roți dințate, care de care mai interesante și mai captivante, totul 

culminând cu o demonstrație foarte interesantă, unde fizica și chimia au părut chiar prietenoas e. 
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Vinerea altfel a fost și ea magică, pentru că școala s-a bucurat de prezența unor musafiri importanți 

care au oferit elevilor informații despre meserii care de care mai captivante – medicină, poliție, 

salvamont, coafură, radio. Elevii au fost cuceriți de demonstrațiile invitaților, fericiți să descopere 

misterele meseriilor. 
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C 

 

  - Ce mai e nou pe la şcoală? îşi întreabă un sportiv 

copilul. 

- Mi-am prelungit contractul pentru clasa a IV- a încă pe 

un  an! 

 

 

Mama i se adresează lui Săndel, care făcuse numai  prostii: 

- Bine, măi Săndele, nu mi-ai promis tu mie că o să fii mereu 

cuminte? 

- Ba da, mamă! 

- Şi eu nu ţi-am promis că o să te pedepsesc dacă nu eşti cuminte? 

- Ba da, mamă, dar… cum eu nu mi-am respectat promisiunea, nici 

tu nu eşti obligată să ţi-o respecţi! 

 

- Mămico, ştii vasul acela pe care l-a păstrat familia noastră din 

generaţie în generaţie? 

- Da, dragul mamei! 

- Generaţia mea l-a spart! 

 

Un melc îi spune altui melc: 

- Eu urc în cireşul acesta să mănânc nişte cireşe! 
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- Dar, obiectează celălalt, suntem de-abia la începutul lunii mai şi 

cireşul nu are încă fructe! 

- E adevărat, admite primul melc, dar până o să ajung sus, va avea. 

 

Gigel  se întoarce supărat de la şcoală. Tata îl întreabă: 

- De ce eşti supărat, Gigele? 

- Cum să nu fiu supărat, dacă iar mi-ai greşit tema! 

 

 

 

Eu copiez, tu copiezi, el copiază. Ce timp este acesta, Georgescule? 

- Timpul tezelor, domnu` profesor! 

 

 

 

Gigele, tatăl tău ce e? 

- Medic stomatolog agricol! 

- Adică...?!? 

- Pune dinţi la greblă... 

 

În clasă: 

- Gigele, spune-mi conjugarea verbului ,,a înota”! 

Gigel răspunde ţipând: 

- EU ÎNOT, TU ÎNOŢI, EL ÎNOATĂ... 

- Mai încet, Gigele, mai încet. 

- Eu mă scufund, tu te scufunzi, el se scufundă... 
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Învăţătoarea, la şcoală: 

- Gigeluş dragă, poţi să-mi spui cărei familii aparţine cangurul ? 

- Îmi pare rău, doamna învăţătoare, dar niciuna dintre familiile pe care le 
cunosc nu are un cangur!... 
 

 

Mama îi zice băiatului: 

- Eşti obraznic! Nu mă asculţi! De la fiecare prostie pe care o faci îmi creşte câte 

un fir de păr alb pe cap! 

Fiul, uitându-se la bunică-sa, zice: 

- Văd că nici matale, mamă, nu ai fost prea cuminte! 

 

 

– Fiule, ţi-am cumpărat manualele pentru şcoală, au fost scumpe, aşa 
că… ai grijă de ele!  

– Bine mamă, nici nu mă ating de  ele! 
 

 

 Veste excelentă pentru cei care doresc să urmeze cursurile unei 

universităţi! Facultăţile private nu mai cer diplomă de bacalaureat pentru 

admitere, este suficientă prezentarea unei adeverinţe de la grădiniţă sau chiar 

creşă! 

 

Gigel merge la plimbare cu bunica sa si vede pe jos o bomboana. 

- Bunico, pot sa iau eu bomboana? 

- Nu, nu ai voie sa iei nimic de pe jos. 
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Dupa putin timp bunica aluneca pe o coaja de banana si cade. 

- Gigel, ajuta-ma sa ma ridic. 

- Nu pot, nu am voie sa iau nimic de pe jos. 

 

 - Profesorul meu m-a pedepsit pentru ceva ce nu am facut. 

 - Dar ce nu ai facut? 

 - Tema pentru acasa 

 

 

Prima zi de scoala: 
Invatatoarea:Copii ce fapte bune ati facut in vacanta? 
Ionel:Eu doamna invatatoare am ajutat o batranica sa treaca 
strada. 
Vasile:Eu doamna invatatoare l-am ajutat pe Ionel sa o treaca 
strada pe batranica.  
Mihai:Eu i-am ajutat pe Ionel si pe Vasile sa treaca batranica 
strada. 
Incatatoarea:Pai de ce a fost nevoie de 3 oameni sa treaca o 
batranica strada? 
Mihai:Pai daca nu vroia sa treaca! 
                                                                         Sursa : internet  
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                 “Dintr-alte ţări, de soare pline, 

                                Pe unde-aţi fost şi voi străine, 

                                Veniţi, dragi păsări, înapoi 

                                   Veniţi cu bine! 

                                  De frunze şi de cântec goi, 

                                 Plâng codrii cei lipsiţi de voi.“ 

 

De ce migrează păsările?  

 Principalele motive ale migrării păsărilor sunt: oferta de hrană variată în funcție de 

anotimp, căutarea celui mai potrivit loc pentru cuibărit, fuga din fața inamicilor naturali și 

evitarea suprapopulării. Durata și distanța parcursă cu ocazia migrării este însă diferită. Unele 

păsări migrează zilnic: nopțile și le petrec în centrul orașului, unde este mai cald decât la 

periferie. Alte păsări, care cuibăresc în emisfera nordică, observă că toamna zilele devin mai 

scurte și mai reci, scade ritmul de creștere al plantelor și oferta de hrană. De aceea migrează 

spre Sud. Primăvara, în locurile de iernat temperatura crește și scade umiditatea, astfel încât 

păsările doresc să se întoarcă în regiunile mai reci. Dacă găsesc un teritoriu cu climă potrivită 

și hrană suficientă, clocesc acolo, iar toamna următoare migrează din nou spre Sud.  

Orientarea păsărilor migratoare  

 Multe păsări migrează în stoluri și se presupune că păsările mai în vârstă și mai 

experimentate zboară în față, arătându-le drumul celor mai tinere. Astfel cunoștințele 

referitoare la drumul ce trebuie parcurs se transmit, într-o oarecare măsură, din generație în 

generație. Unele păsări migrează însă singure. Ele oare de unde știu încotro trebuie să se 

îndrepte și cum să ajungă acolo? Se poate conchide că unele păsări se nasc cu un fel de 

instinct ce le indică în ce direcție să zboare. În navigație, multă vreme omul s-a ghidat după 

soare și stele. Păsările care se ghidează după soare trebuie să-și modifice permanent ceasul 

intern în funcție de poziția acestuia, pentru a stabili cu exactitate direcția de urmat. 

Bineînțeles, în acest sistem de orientare trebuie să ia în considerație și mișcarea soarelui. 

Păsările care zboară noaptea folosesc în același fel stelele, drept urmare bolta cerească le 

servește drept hartă. În afară de aceasta, păsările se folosesc și de câmpul magnetic al 

Pământului în stabilirea direcției. Dacă o pasăre își folosește în timpul zborului busola internă, 

mai târziu își va aduce aminte din ce direcție a sosit și este capabilă să se întoarcă exact în 

același loc. Probabil recunoaște și anumite puncte de reper de pe uscat, cu ajutorul cărora își 

formează un fel de hartă proprie. Este posibil ca unele păsări să se poată orienta și cu ajutorul 

mirosului: mirosurile recepționate din diferite direcții le pot aduce în legătură cu locurile lor 

de trai. Este posibil și ca sunetele neobișnuite să le fie de folos. Majoritatea păsărilor se 

orientează combinând aceste posibilități.  

                              ********************** 
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 Odată cu sosirea toamnei, cele mai multe păsări din ţara noastră se îndreaptă si ele 

spre alte ţinuturi mai calde, pentru a scăpa de frigul iernii. Plecarea şi sosirea 

păsărilor migratoare reprezintă evenimente importante, care marchează 

trecerea de la anotimpul calduros la cel friguros şi invers. Iată câteva dintre 

călătoarele înaripate care îşi fac cuiburile şi îşi cresc puii la noi în ţară, pentru 

ca toamna să străbată mari distanţe în căutarea unui climat vaforabil vieţii.      

Barza – este o pasăre de talie mare, are ciocul mare, de culoare roşie-

portocalie. Penajul este alb, doar la vârfurile aripilor este împodobită cu o 

frumoasă garnitură neagră. Se întoarce primăvara la acelaşi cuib, pe care şi-l 

repară. Uneori generaţii întregi locuiesc de-a lungul anilor în acelaşi cuib. Au 

picioarele lungi, preferă să stea pe lângă râuri şi bălţi ca să-şi găsească hrana, 

formată din broaste, peşti şi alte animale mici. Puii sunt hrăniţi la început la fiecare oră, iar 

apoi la fiecare două ore. Datorită lipsei de mâncare, gradul de agresivitate al berzelor adulte 

poate creşte şi destui pui sunt efectiv azvârliţi afară din cuib. În ultimul timp numărul berzelor 

a scăzut mult. 

Pelicanul – considerat şi cea mai mare înotătoare din Europa. 

Deoarece numărul lor a scăzut foarte mult (omul i-a invadat mediul în 

care traieşte, pescarii au distrus colonii intregi, considerându-i rivali la 

pescuit), acum este declarat monument al naturii. Pelicanii din Delta 

Dunării sunt pelicanii comuni, de culoare alb-roz. Se spune ca pe spinarea 

pelicanului se odihnesc pasari migratoare mici, cand traverseaza Marea 

Mediterana, in drumul lor spre tari mai calde. 

Ciocârlia –  este o pasare cântătoare mica, cu penele pestrite, 

care zboara la mari înaltimi. Datorită obiceiului ei de a se ridica în 

văzduh şi a cânta în înaltul cerului, despre ciocârlie s-au scris 

multe legende, fiind considerată fiica soarelui sau fata care s-a 

indrăgostit de soare. Este o pasăre de talie mică. Sosirea ei este 

semnul că primăvara s-a stabilit definitiv in locurile respective. 

Cucul – este o pasăre singuratică ( de aici şi expresia „singur cuc” ). 

Soseşte devreme din ţările calde, îşi depune ouăle în cuibul altor 

păsări. Cântă toată primăvara, strigându-şi numele. Şi despre 

el există foarte multe legende. 

 

Privighetoarea  este o mică pasăre migratoare, cântătoare, insectivoră care se 

înmulţeşte în Europa şi Asia, şi îşi petrece iernile în sudul Africii. Considerată cea mai 

iscusită căntăreaţă, are un penaj modest. În nopţile calde de vară ne incântă cu 

trilurile ei neasemuite      In adancul tufisurilor sau in iarba deasa, femela 

isi construieste singura cuibul din frunze uscate si il captuseste cu 

iarba.Cloceste singura ouale, insa masculul se afla in preajma si isi cheama 

cateodata perechea sa caute hrana impreuna. 

 http://www.zooland.ro/zborul-si-migratia-pasarilor-1018 
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Lebedele 

 Graţioasa lebăda, remarcabilă prin coloritul alb imaculat al penajului şi prin lungimea gâtului 

său flexibil, are o varietate de asocieri, inclusiv lumina, viaţa, puritatea, dragostea, solitudinea, 

poezia, muzica şi sinceritatea. 

Pe de altă parte, din cauza corpului rotunjit şi al gâtului lung, lebăda poate reprezenta atât 

masculinitate, cât şi feminitate, precum şi apă şi foc. Astfel, unind aceste calităţi, ea 

simbolizează perfecţiunea. 

Mai mult decât atât, după cum se arată pe site-ul celor de la www.cartim.ro, în culturile 

scandinave, lebăda este privită ca un epitom al frumuseţii feminine. 

În ceea ce priveşte, celţii credeau că lebedele erau zeităţi solare binevoitoare; ele erau 

identificate de lanţurile de aur şi argint din jurul gâtului lor. 

Lucrurile nu se opresc aici, iar pentru băştinaşii amerindieni, lebăda exprima dorinţa Marelui 

Spirit şi poate aduce cele patru vânturi. 

De pildă, simbolizează soarele, graţia, nobleţea şi curajul în culturile orientale. 

Nu în ultimul rând, pentru hinduşi, lebăda era pasărea Hamsa şi semnifică perfecta uniune şi 

răsuflarea spiritului. 

Concluzionând, în vise, 

lebăda ne îndeamnă să ne 

întindem aripile şi să ne luăm 

zborul către visurile din 

starea noastră de trezire. Ea 

ne inspiră totodată să ne 

întremăm relaţiile cu 

oamenii; să legăm noi şi 

durabile legături cu persoane 

îndrăgite şi admirate. 

Aşadar, lebedele albe din 

vise simbolizează purificarea 

noastră şi a vieţilor noastre. 

Lebedele negre indică 

existenţa înlăuntrul nostru a 

unor adânci mistere ce îşi cer 

eliberarea şi exprimarea creativă. 

 

 

https://jurnalspiritual.eu/lebada-stiati-ca/ 

 

https://solidaritatesociala.ro/2015/06/22/fii-voluntar/
https://jurnalspiritual.eu/lebada-stiati-ca/
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 Județul Maramureș este unul dintre cele mai frumoase și mai vizitate zone din țara 

noastră. Acesta se află poziționat în nordul țării, la granița cu Ucraina și se învecinează cu 

județele Satu Mare, Sălaj și Bistrița Năsăud. Acesta cuprinde patru zone folclorice vechi, care 

făceau parte din regiunea istorică Maramureș: Ţara Chioarului, Ţara Lăpuşului, Ţara Codrului 

şi Ţara Maramureșului, toate pline de istorie și tradiții, oferind astfel numeroase obiective 

turistice, atât naturale, cât și culturale și religioase. Iată câteva din cele mai frumoase locuri de 

aici: 

  Valea Vaserului este una dintre cele mai pitorești văi din nordul României. 

Aceasta are o lungime de aproximativ 40 km. Prin această vale circulă trenul cu aburi 

Mocănița, fiind și ultimul transport de acest fel care circulă în România. Pe traseul turistic, 

Mocănița cu aburi de pe Valea Vaserului circulă, de obicei, între lunile mai și octombrie. 

Aceasta poate avea două tipuri de vagoane: închise sau sub forma de terasă, de unde turiștii 

pot admira peisajul superb al văii. Constrută iniţial pentru transportul lemnului, încă se mai 

păstrează această întrebuinţare a trenului cu ecartament îngust. La kilometrul 42 pot fi văzute 

urmele cimitirului militar din primul Război Mondial, unde au fost îngropaţi 107 militari. 

Cimitirul a fost construit pe trei terase, cu alei pietruite. Mai sunt vizibile aleile, însemne 

militare şi zidul care împrejmuia cimitirul. 

 De asemenea, aici există și numeroase izvoare cu apă minerală, dar și zăcăminte cu 

polimetale, mărturie a activităților vulcanice din zonă. 

 

 

 

 

http://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/despre-trenurile-cu-aburi-de-la-viseu-de-sus/
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 Mănăstirea Bârsana este una din cele mai vizitate din judeţ. Construită recent, ea se află pe 

platoul unei foste mănăstiri ce a existat în urmă cu sute de ani. Prima dată, biserica din lemn a fost 

construită la 1711, pe Valea Slătioarei, de către un preot văduv. Fiul acestuia a mutat-o pe actualul 

amplasament al mănăstirii la 1735, iar la 1790, mănăstirea s-a desfiinţat şi a fost părăsită, iar biserica 

mutată pe Dealul Jbârului din localitate, unde se află şi astăzi, ca monument UNESCO. Pe locul fostei 

mănăstiri s-a construit alta, la 1993, care a devenit în scurt timp una din cele mai vizitate din judeţ.  

 

 
 

Mănăstirea Bârsana 

 

  

 

TOAMNA PE VALEA IZEI  
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 În Maramureș se află și Pasul Prislop, considerat a fi cea mai înaltă trecătoare din 

Carpații Orientali, fiind situată la o altitudine de 1416 de metri. Acesta face legătura dintre 

Depresiunea Maramureșului și Valea Bistriței Aurii din regiunea istorică Moldova. 

Pe lângă frumusețea peisajului din această zonă, aici se pot vizita și un han, o mănăstire, un 

monument care amintește de ultima invazie a tătarilor (Preluca Tătarilor) și un muzeu al 

rădăcinilor, unde sunt expuse peste 100 de tipuri de rădăcini de arbori cu forme bizare. Tot în 

Pasul Prislop se organizează anual, sfârșitul lunii august, festivalul folcloric „Hora  

de la Prislop”. 

                                      

 

 

  Muzeul Etnografic maramureșan este format din Secția Pavilionară și Secția în 

aer liber, cunoscută și ca Muzeul Satului. 

Secția pavilionară a Muzeului Etnografic din Baia Mare a fost înființată în anul 1964. 

Aceasta include mai multe obiecte de patrimoniu provenite din cele patru zone istorice ale 

județului: Ţara Chioarului, Ţara Lăpuşului, Ţara Codrului şi Ţara Maramureșului. Printre 

obiectele expuse aici se află: instrumente folosite în agricultură, instalații tehnice, colecții de 

ceramică și de obiecte de cult, precum și colecții de costume populare și materiale folosite în 

casă. 

Muzeul Satului, secția în aer liber a Muzeului Etnografic, a fost înființat în anul 1984 și este 

amplasat pe Dealul Florilor. Acesta se întinde pe o suprafață de 6 hectare pe care sunt 

amenajate grupuri gospodărești și anexele lor, provenite din cele patru zone istorice din 

nordul țării: Ţara Chioarului, Ţara Lăpuşului, Ţara Codrului şi Ţara Maramureșului. 

Printre cele mai cunoscute ansambluri gospodărești expuse aici se află: bisericile de lemn din 

satul Chechiș, gospodăria Borșa, gospodăria Prislop sau casa Petrova. 
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Parcul Național Munții Rodnei este situat pe teritoriile a două județe: Maramureș și Bistrița 

Năsăud. Acesta a fost desemnat rezervație naturală în anul 1990 și reprezintă unul dintre cele 

mai importante astfel de arii naturale din țara noastră, atât pentru flora și fauna care se 

dezvoltă aici, cât și pentru peisajele sale naturale și a interesului pentru speologie. 

Aici puteți întâlni numeroase plante și animale ocrotite prin lege, precum și arii protejate cum 

ar fi peșterile sau monumentele naturale. De asemenea, în interiorul Parcului Național Munții 

Rodnei puteți vizita și câteva biserici vechi din lemn, precum și morile de vânt țărănești din 

satul Săcel. 
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Cimitirul Vesel de la Săpânţa  este un adevarat muzeu in aer liber si defineste cel mai bine expresia 

de a face haz de necaz, foarte draga poporului roman. Locul este creatia artisului popular Stan Ioan 

Patras care in 1935 realiza primele cruci. Traditia a fost continuata de ucenicii lui si pastrata si astazi. 

https://adevarul.ro/locale/baia-mare/maramuresul-imagini-10-locuri-niciun-turistnu-trebuie-rateze-

1_58876d355ab6550cb8c2e166/index.html 

 

 https://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/10-cele-mai-frumoase-locuri-

din-judetul-maramures 

 

https://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/10-cele-mai-frumoase-locuri-din-judetul-maramures
https://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/10-cele-mai-frumoase-locuri-din-judetul-maramures
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