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Sărbătorile de iarnă 

Sărbătorile de iarnă ar trebui să aducă pace și 

liniște sufletească tuturor, dar mai ales copiilor, 

care merită să trăiască fericirea pentru sufletele 

lor pure. Discuțiile cu elevii de vârste diferite au 

făcut să descopăr că cei mai mari, elevi de liceu, 

trăiesc deja cu nostalgia anilor copilăriei când 

totul era altfel, căci gadgeturile nu puseseră 

stăpânire pe viața lor. Vă doresc, dragii mei, să 

aveți puterea de a redescoperi magia sărbătorilor 

și puritatea de altădată!  

                                    Prof. ARION MONICA 
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          ,,Fiecare om are o patrie, restul sunt ţări.” 

                       Octavian Paler 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                                            1 DECEMBRIE 1918 - MAREA ADUNARE DE LA ALBA IULIA  

 

Textul rezoluției 

Articol principal: Declarația de la Alba Iulia. 

Rezoluția Unirii e citită de episcopul greco-catolic 

Iuliu Hossu: „Adunarea națională a tuturor 

românilor din Transilvania, Banat și Țara 

Ungurească, adunați prin reprezentanții lor 

îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 

decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a 

tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. 

Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, 

cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.”  

Restul rezoluției cuprinde programul de aplicație: 

autonomia provizorie a teritoriilor până la întrunirea 

Constituantei, deplină libertate națională pentru 

popoarele conlocuitoare, deplina libertate 

confesională pentru minoritățile din Transilvania, 

înfăptuirea unui regim curat democratic pe toate 

terenurile vieții publice, reforma agrară radicală, 

legislație de ocrotire a muncitorimii industriale. 

Adunarea națională dorește ca Congresul de pace să 

asigure dreptatea și libertatea atât pentru națiunile 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_de_la_Alba_Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/BRU
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iuliu_Hossu
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mari cât și pentru cele mici și să elimine războiul ca mijloc pentru reglementare a raporturilor 

internaționale. Ea salută pe frații lor din Bucovina, scăpați din jugul monarhiei austro-ungare, 

pe națiunile eliberate cehoslovacă, austro-germană, sârbă, polonă și ruteană, se închină cu 

smerenie înaintea acelor bravi români care și-au vărsat sângele în acest război pentru 

libertatea și unitatea națiunii române, și în sfârșit exprimă mulțumirea și admirația sa tuturor 

puterilor aliate care, prin luptele purtate împotriva dușmanului au scăpat civilizația din 

ghearele barbariei.  

La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanimă a rezoluției, Unirea 

Transilvaniei cu România era săvârșită. Rezultatul votului asupra rezoluției a fost anunțat de 

Gheorghe Pop de Băsești:  

"Adunarea Națională a poporului român din Transilvania, Banat și părțile ungurene 

a primit rezoluțiunea prezentată prin Vasile Goldiș în întregimea ei și astfel unirea 

acestei provincii românești cu țara mamă este pentru toate veacurile decisă." 

1 DECEMBRIE, BUCUREŞTI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ne-am întors! Chiar ne-am întors, după doi ani lungi de exil. Mai mult, ne-am 

întors – de-abia dacă îndrăznesc să pronunț cuvântul, dar tot trebuie spus, fiindcă, orice ar 

urma, azi e adevărat – ne-am întors triumfători! (...)Orașul pur și simplu înnebunise. Mi se 

părea că până și casele, străzile și pietrele de pavaj strigau, aclamau, se bucurau împreună 

cu mulțimea. Am trecut călare printr-o mare de urale asurzitoare. Steaguri peste tot, 

oameni înghesuiți la fiecare fereastră, pe fiecare acoperiș, ca să nu mai vorbesc de stradă. 

Eu călăream la stânga lui Nando, Nicolae era de cealaltă parte a mea, iar Berthelot era în 

dreapta lui Nando. 

 Carol era în fruntea regimentului lui, fetele mele trecuseră mai înainte, într-o 

trăsură deschisă, cu patru cai negri rusești.  

 Tot orașul era în delir. Lipsiserăm doi ani, cunoscuseră toate ororile ocupației, cu 

tot ce aduce ea, iar acum ne întorceam victorioși, în ciuda nefericirilor, ne întorceam după 

ce îndepliniserăm Visul de Veacuri, Visul de Aur al României. Ne întorceam cu România 
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Mare – ne întorceam ca regele și regina tuturor românilor! E aproape de necrezut, dar e 

adevărat! 

 Procesiunea noastră a înaintat până la piața clasică de lângă statuia lui Mihai 

Viteazul, unde, în fiecare an, de 10 mai, se țineau parade;acolo ne-am oprit și toate trupele 

au trecut prin fața noastră. 

 E greu de descris încântarea frenetică a întregii populații. Erau de-a dreptul 

înnebuniți de fericire și dădeau glas bucuriei atât de zgomotos, încât mi se făcea teamă să 

nu moară de efort. 

 După paradă am descălecat și am mers cu trăsura la Mitropolie – eu și Nando am 

fost într-o trăsură deschisă. La Mitropolie, în timp ce așteptam să ajungă și ceilalți, am 

avut zece minute la dispoziție să ies din echipamentul militar și să mă schimb într-o rochie 

regală, din catifea ruginie, cu broderie de aur și samur, cu o tocă mică din dantelă de aur.  

Extrase din Regina Maria, Jurnal de război (1918), Editura Humanitas, București, 2015 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                   1 DECEMBRIE 

2018- COMARNIC 
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Scriitorul Charles Dickens este considerat 

reinventatorul Crăciunului, iar „O poveste de 

Crăciun” a devenit o operă reprezentativă de citit 

sub brad de sărbători. Povestea lui Ebenezer 

Scrooge, un bătrân zgârcit și singur, care este 

vizitat de spiritul partenerului sau mort, pune 

accent pe importanța acestei sărbători. Ebenezer 

călătorește în trecut, prezent și viitor de trei spirite 

care vor să îi arate ce înseamnă cu adevărat 

Crăciunul, trezindu-se din vis un persoană total 

schimbată. 

Grinch, ţâfnosul 

monstruleţ, 

trăieşte izolat 

peşteră din vârful într-o 

muntelui, departe 

de oamenii 

cumsecade din 

Cineşti. Fără alt 

prieten în afară 

de câinele Max, 

Grinch urmăreşte 

an de an, înciudat, 

pregătirile celor din vale pentru marea sărbătoare a 

Crăciunului. Dar sătul de-atâta „tărăboi“, 

morocănosul e hotărât să-i vină de hac sărbătorii. 
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Însă oricât „se opune“, Crăciunul vine, iar 

monstruleţul cu inima din piept „două numere prea 

mică“ înţelege până la urmă că nu doar cadourile 

aduc fericirea şi că bucuria poate veni de unde te 

aştepţi mai puţin. 

 În Ajunul Crăciunului” de 

Anton Cehov este o piesă 

luminoasă despre visul unor copii 

de a pleca în America. Anton 

Pavlovici Cehov(in rusă: Анто́н 

Па́влович Че́хов, n. 17 ianuarie 1860 

(S.N. 29 ianuarie), d. 2 iulie 1904 

(S.N. 15 iulie)) a fost un medic, 

prozator si dramaturg rus. 

 

  

POLAR 

EXPRES de  

Chris Van 

Allsburg 

 ,,Polar 

Express” este 

povestea unui 

băiețel care 

începe să pună la îndoială existența lui Moș Crăciun. 

Astfel, în noaptea de Ajun, încearcă să pândească, 
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din patul său, momentul în care Moș Crăciun avea să 

apară cu sania sa. Însă, surpriză: în loc de sanie, în 

fața casei apare un tren magic care îl duce într-o 

călătorie la Polul Nord 

 „Un altfel de 

Crăciun” este povestea 

soților Luther și Nora 

Krank, care s-au săturat 

de reclamele de Crăciun, 

de febra cumpărăturilor, 

de decorații și cadouri, de 

felicitări și zâmbete, dar, 

mai ales, de cheltuieli. 

Morocănosul Luther și 

simpatica lui soție, Nora, 

se hotărăsc să nu 

serbeze anul acesta și să-și cheltuiască economiile 

pe o croazieră de zece zile în Caraibe. 

Grisham descrie cu mult umor agitația specifică 
acestui moment al anului, cât și încercările mai 
mult sau mai putin reușite ale nonconformistului 
cuplu de a scapă de asalturile cunoscuților și, în 
special, ale vecinilor care nu pot înțelege cum e 
posibil să nu vrei să-ți decorezi acoperișul cu un om 
de zăpadă uriaș, ca orice american care se respectă. 

https://locals.md/2015/7-povestiri-de-iarna-de-citit-sub-brad/ 
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 „Crăciunul este și 

sunt sigur că va fi și în cel 

mai îndepărtat viitor o 

sărbătoare memorabilă. 

Nu îmi sunt pe plac 

formalitățile religioase ale 

acestei sărbători, dar, din 

respect pentru familia mea, 

le accept. Din punctul meu 

de vedere Crăciunul nu 

este despre ele, ci despre momentele plăcute petrecute în familie. 

Îmi este dor de naivitatea mea de copil. Adoram să-l aștept pe 

Moș Crăciun, pentru că acest personaj magic aducea cu sine multe 

cadouri. Cele mai importante momente erau acelea în care stăteam 

seara la geam 

și mă uitam 

fermecat la 

zăpadă, iar 

luminile 

intermitente 

ale bradului 

amplificau 

magia.   

Chiar dacă 

azi nu mai sunt susceptibil farmecului, acea bucățică de copil dinlăuntrul 

meu încă mai speră că moșul îi va aduce fericirea.”  
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 „Îmi aduc aminte cât de diferite erau sărbătorile de iarnă 

când eu eram mică. Până și zăpada era altfel. Era mult mai 

frumoasă, mult mai imaculată. Pe strada mea erau mulți copii și 

mergeam cu toții la săniuș cât era ziua de lungă, spre disperarea 

părinților care ne chemau în casă. Refuzam să o facem chiar și 

atunci când trebuia să ne schimbăm hainele. 

Număram zilele până când Moșul trebuia să ne lase cadourile 

sub brad și simțeam cum bucuria crește pe zi ce trece, ca să atingă 

apogeul în seara de Ajun. Cadourile nu erau imense, dar pentru 

mine însemnau enorm. 

Eram un copil fericit și trăiam fiecare moment cu intensitate, știind 

că viața mea este frumoasă. 

Azi, mi-aș dori să mai trăiesc măcar puțin din acea fericire. Unde-s 

timpurile de altădată?” 

 

 

 

 

Cosmin și Andreea  

Clasa a XII-a  
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Dragă Moș Crăciun,  

Este deja luna decembrie, Crăciunul se apropie cu pași repezi. Mă 

bucură gândul că peste câteva zile o să petrecem momente minunate alături 

de familie și de oamenii dragi nouă, colectând amintiri memorabile. 

Încep prin a-ți spune că îți mulțumesc pentru toate zilele de Crăciun, 

care cu ajutorul tău au devenit magice, pentru toate cadourile pe care mi le-

ai adus și pentru toate dorințele împlinite. 

În acest an, nu îmi mai doresc cadouri. Îmi doresc să am aproape familia 

și prietenii, să ne bucurăm împreună. Pentru mine acesta ar fi cel mai 

frumos cadou. Pe cele materiale le poți oferi copiilor care au într-adevăr 

nevoie de ele, ca să aibă și ei un Crăciun frumos. 

Îți mulțumesc încă o dată pentru fiecare Crăciun transformat în 

poveste! Sper ca și tu să ai un Crăciun așa cum îți dorești! 

Te iubesc! 

Cu drag,  

Alexandra 

Alexandra Savu 

Clasa a VIII-a A 
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....şi pentru cei mai mari ..... 

Oameni de zăpadă 

ADRIAN PĂUNESCU  

  

   Ninge sfânt şi păgân 

Numai ochii ne rămân 

Despărţirea s-o mai vadă 

Că, în rest, noi ne-am stins 

Şi-am ajuns de-atâta nins 

Nişte oameni de zăpadă. 

 

 

Ninge fără milă, ninge şi ne doare,  

ninge cu fărâme albe de pian, 

ninge cu tristeţe şi cu felinare                                                                

ninge ca la moartea încă unui an. 

Câţi au fost de gardă –voie cer să doarmă 

câţi au fost cu somnul rătăcesc pe străzi, 

ne aflăm în lume ca în ţevi de armă 

când sugrumă lupii fragedele prăzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninge fără milă, cu vinovăţie, 

ca o inculpare, ca un martor mut, 

ninge cu o nuntă, ninge şi sfâşie, 

se fărîmiţează ultimul salut 

 

Vai de noi, femeie, ninge-a despărţire, 

vom pleca departe, unde-avem de mers, 

ninge să despartă gheaţă şi iubire, 

oarbe felinare cad din univers. 

Câţi au fost de gardă –voie cer să doarmă 

câţi au fost cu somnul rătăcesc pe străzi, 

ne aflăm în lume ca în ţevi de armă 

când sugrumă lupii fragedele prăzi. 

Ninge fără milă, cu vinovăţie, 

ca o inculpare, ca un martor mut, 

ninge cu o nuntă, ninge şi sfâşie, 

se fărîmiţează ultimul salut 

 

Vai de noi, femeie, ninge-a despărţire, 

vom pleca departe, unde-avem de mers, 

ninge să despartă gheaţă şi iubire, 

oarbe felinare cad din univers. 

 

 

 

 

 

http://poeziisiversuri.com/adrian-paunescu/oameni-de-zapada/
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Ninge peste buze, ninge peste pleoape, 

ninge peste îngeri, ninge peste văi, 

ninge peste clopot, ninge peste ape, 

ninge incredibil peste ochii tăi. 

Ninge în neştire, otova, aiurea, 

ninge ca-n porecle, ninge ca-n blestem 

ninge ca un trăsnet, ninge ca pădurea, 

ninge să se stingă vocea când te chem. 

Ninge ca-n Esenin şi-n poema rusă, 

ninge fantomatic şi bacovian, 

 ninge că sunt rece, ninge că eşti dusă, 

ninge ca la moartea ultimului an. 

 

(Manifest pentru mileniul trei, Ed. 

Eminescu,1984) 

Colindul colindelor  

 
Mai e vreme de colinde, 

Se mai poate, se mai poate, 

Dacă sufletul rămâne 

Cel mai mare dintre toate. 

 

Dar colinda din colinde, 

N-are roluri, n-are mască, 

Şi pe ea tot omul lumii 

E chemat să o rostească. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steaua, Sorcova şi Capra, 

Pluguşorul şi Ajunul, 

Le vor învăţa copiii, 

Nu le va uita niciunul. 

 

În colindă, cel puternic 

Şi cel sfînt este Cuvântul, 

Cum uneşte într-o noapte 

Omul, cerul şi pământul. 

 

Noi prea multe ale noastre 

Le-am pierdut la cotitură, 

Prin colindele acestea 

Revenim la starea pură. 

 

 

Ca-ntr-o stampă din strătimpuri 

Pe la geamuri sunt copiii, 

Şi ies oamenii la ceruri, 

Cu toţi morţii şi toţi viii. 

 

N-am murit ca neam al lumii 

În vreo clipă viforoasă, 

Cât colindele colindă 

Şi copiii sunt acasă. 

 

Cum şi astăzi ne întoarcem 

Şi pe prunci îi vom deprinde 

Să nu uite niciodată 

Oameni, ţară şi colinde. 

 

Vin copiii să dezlege 

Din obraji fantasme roşii, 

Hei, primiţi-i cu colindul, 

Că tresar în ei strămoşii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şi-i colindul semn heraldic 

Şi-i cultură în mişcare, 

Că prin el deschidem firea 

Şi că spiritul nu moare. 

 

Şi în sufletul prielnic 

Pentru fapte osebite 

Clopoţeii pun ninsoare, 

Cerul, florile-şi trimite. 

 

N-a murit colindul nostru, 
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Se mai poate, se mai poate, 

Leru-i ler, florile dalbe, 

La mulţi ani cu sănătate. 

 

 

Colindul gutuii din geam 

 

 

 
 

 

 

 

 

Galbenă gutuie 

Dulce, amăruie 

Lampă la fereastră 

Toată iarna noastră! 

 

Dulce, galbenă lumină 

Cum şi eu bălaie-eram 

Mi-a pus mama o gutuie 

Ce se coace-ncet la geam... 

Aş muşca-o dar mă doare 

Mă cuprinde-un fel de jind 

Şi acum când trece anul 

Parc-o simt îmbătrânind. 

 

 
Galbenă gutuie 

 

 

 

 

 

 

 

Dulce, amăruie 

Lampă la fereastră 

Toată iarna noastră! 

 

Mama mea n-avea nici globuri 

Nici beteală şi nici stea 

Sărbătorile de iarnă 

Cu gutui le-mpodobea... 

Mi-a pus mama o gutuie 

La fereastra dinspre drum 

Şi o văd cum luminează 

N-am puterea s-o consum. 

 

Galbenă gutuie 

Dulce, amăruie 

Lampă la fereastră 

Toată iarna noastră! 

 

De-a copilăria 

Afară-i iarnă grea, 

Ninsoarea e albastră, 

Iar noi ne vom juca 

De-a toată viaţa noastră. 

Pe geamuri mâini de sloi 

Îşi ţes în gheaţă ia, 

Noi ne jucăm de-a noi 

Şi de-a copilăria. 

  

 Când dulci colinde cad 

Simţim nevoia vie 

De-o casă, de un brad 

Şi de copilărie. 
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Ninsori pe case bat 

Şi focul mai tresare 

Şi am adus un brad 

Şi i-am cerut iertare 

Ne aşezăm pe jos 

Un fel de plâns ne pierde 

O brad, o brad frumos 

Cu cetina tot verde. 

 

 

  

 Atâtea-nstrăinări 

Şi inutile toate, 

Ni-i dor de adevăr 

Şi de intimitate, 

Copii, copii frumoşi 

Prefaceţi-vă bine 

Că-l aşteptaţi pe Moş 

Şi credeţi că şi vine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hai, Moşule, apari, 

Să-ţi cânte vechiul nume 

Copii cu ochii mari 

Privind în altă lume, 

Se-arată timpul când, 

Din epica săracă, 

Un om pe Moş jucând 

Devine ce se joacă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Şi pentru cei mai mici ... 

LEGENDA IERNII  

 

 

 

 

 

 A fost odată, ca niciodată, în vremuri 
de mult trecute o preafrumoasă zână pe 
nume Iarna. Ea locuia în Ţinutul Zăpezii 
împreună cu surorile ei, Primăvara, Vara şi 
Toamna. Zâna Iarnă era cea mai frumoasă 
dintre ele, avea părul alb ca neaua şi 
strălucitor ca argintul în bătaia soarelui şi 
aripile ei erau albe şi delicate ca ale unei 
lebede. Era  frumoasă ca un înger. Era 
îmbrăcată 
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într-o rochie albă şi moale ca mătasea. 

Cele trei surori, Primăvara, Vara şi 

Toamna erau tare mândre de ea şi aveau 

mereu zâmbetul pe buze. Ţinutul lor era  

 

acoperit de zăpada strălucitoare şi aici 

trăiau doar zânele şi prietenii lor. 

 Dar în vecinătatea lor mai era un 

ţinut, ţinutul Întunericului, unde domnea o 

zână rea. Aici erau doar fulgere şi creaturi 

groteşti. Zâna aceasta avea părul negru, 

aripi de foc şi îi plăcea tare mult să 

chinuiască oamenii. Trimitea mereu asupra 

lor frig, ploi, necazuri şi suferinţe. 

             Cele patru zâne, milostive din fire, 

erau tare triste văzând cum asuprea zâna 

cea rea oamenii nevinovaţi. Ele s-au sfătuit 

ce şi cum să facă să o alunge pe zâna cea 

rea. 

         Iarna, mai isteaţă din fire le-a propus 

să lumineze Ţinutul  Întunericului cu raze 

de lumină pentru a alunga bezna care 

domnea aici. În momentul în care Ţinutul 

Întunericului s-a luminat zâna cea rea a 

murit. Şi toate cele câte era în acel ţinut s-

au trezit la viaţă. Dintr-un tărâm al fricii 

acest tărâm a devenit un tărâm al bucuriei. 

Tărâmul a fost numit Pământ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zâna Iarna a fost cea care a propus să 

unească acum cele 2 regate. Şi pentru că 

zâna Iarna îşi iubea foarte mult surorile a 

mai propus ca fiecare dintre ele să 

domnească peste noul ţinut câte 3 luni pe 

an. Astfel, oamenii se pot bucura de cele 

patru anotimpuri, fiecare special în felul 

său. 

 

         Doar la Poli în semn de mulţumire 

pentru înţelepciunea Iernii zânele au 

hotărât să domnească Iarna tot timpul 

anului. Şi tot aici, în ţinuturile îngheţate, 

au stabilit să locuiască Moş Crăciun cu 

ajutoarele lui: Crăciuniţa – soţia sa, 

spiriduşii şi renii zburători. În fiecare an, 

în ajunul Crăciunului, ei pornesc într-o 

călătorie în jurul lumii pentru a aduce 

cadouri, bucurie şi speranţă oamenilor. 

 

 

 

 

 

Poveste de iarna 
de Mircea Sântimbreanu  
 
 
 
 Când se trezi din somn, fetiţa auzi 

un zgomot prelung. Goniţi din urmă de un 

bici şuierător, pe acoperiş alergau parcă 

toţi elefanţii circului căutându-şi 

înnebuniţi scăparea, undeva, în podul 

casei. Fetiţa se repezi la fereastră dar nu 

văzu nimic afara. Iarna îşi lipise de geam 

faţa ei de gheaţă. «Aha, e viscol, gândi ea. 

Îşi face Baba-larna de cap».  

În aceeaşi clipă vântul zgâlţâi ferestrele şi 

azvârli înciudat spre fetiţă un vârtej de 

zăpadă.  

 — Babă, zici? Ei bine, lasă c-o să-

şi arate baba puterea ei. Când o sa ieşi din 

casă o sa te iau pe sus ca pe un fulg sau o 

sa te îngrop într-unul din troienele mele.  
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— Până atunci o sa se facă poteci. Uite, 

oamenii au ieşit cu lopeţile.! .  

 Iarna făcu un salt peste casă şi 

porni în vârtejuri iuţi rumegând un alt 

plan. «Cu nămeţii n-am putut-o opri în 

casa dar am sa vâr peste ea gerul. Găsesc 

eu o crăpătură, o gaură ceva şi o sa îngheţ 

totul bocnă, n-am sa mai plec de acolo».  

 Izbutise tocmai să strecoare un 

firicel de ger pe sub uşă când o văzu pe 

fetiţă urcând din pivniţă cu braţul plin de 

lemne.  

 — Aha, şuieră iarna către ger, vrea 

să ne alunge cu căldura sobei. Nu-i nimic, 

tot o pedepsim noi. A uitat muşcatele între 

geamuri. Dacă ne punem pe treabă intr-un 

ceas le degerăm pe toate. Până la ele nu 

răzbate căldura.  

 Vântul şi gerul ocoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ră de câteva ori casa luându-şi parcă avânt 

dar când să se năpustească asupra ferestrei 

rămaseră încremeniţi. Fetiţa luase 

muşcatele din fereastră le aşezase pe o 

etajeră, departe de frig.  

 — Nu, Babă-larnă, n-ai să intri 

aici! Şi nici împrejurul casei n-am să te las 

multa vreme. Şi nici pe trotuar căci o să 

presar cenuşă.  

 — Aşaaa? Atunci o să vin şi mâine 

şi poimâine, mereu! Lupta noastră nu s-a 

sfârşit, urla ameninţătoare iarna. O sa 

vedem noi care pe care, mai zise şi luând  

 

gerul de mână şi câteva braţe de fulgi se 

îndepărtă. Dar nu prea departe. Venea în 

fiecare zi, dădea târcoale casei ba uneori 

chiar încerca să se strecoare înăuntru. 

Fetiţa însă veghea... până într-o buna zi 

când, de la geam, zări în curtea casei doar 

câteva petece de zăpadă. Pământul scotea 

aburi iar streşinile picurau voioase.  

 — S-a dus Baba-larna, zâmbi 

fetiţa, apoi aduse muscatele pe pervaz. O 

pală de vânt rece se năpusti asupra lor dar 

nu le ajunse căci se prăbuşi într-o băltoaca 

trăgând după sine şi gerul.  

Şi astfel, ultimul vânt al iernii ramase 

acolo sub ultima pojghiţa de gheaţă.  
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Gigele, ai citit ,,Iarna pe uliţă?" 

- Doamna profesoară, eu nu citesc 

nici vara pe terasă şi vreţi să citesc 

iarna pe uliţă??? 

 

 

 

 

Doi oameni de zăpadă discutau: 

- Tu ce ai de gând să faci când vine 

primăvara ? 

- Las`o baltă !!! 

 

 

 

Mama ii zice fiului ei răcit: 

- Îţi fac imediat o supă de pui! 

Găina aude cele zise de mama şi spune: 

- Nu mai bine îi dai un Fervex? 
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Un copil plângea pe hol. Profesoara îl vede. 

– Copile, de ce plângi? 

– Un copil mi-a furat plăcinta! 

– A fost cu intenţie? 

– Nu, cu brânză…..  

Eu copiez, tu copiezi, el copiază. Ce timp 

este acesta, Georgescule? 

- Timpul tezelor, domnu` profesor! 
 

 

 

 

O fetiţă de 5 anişori şi-a întrebat fratele mai mare: 

- Ce e iubirea ? 

El i-a răspuns: 

- Iubirea e atunci când tu îmi furi ciocolata din ghiozdan 

în fiecare zi şi totuşi o ţin în acelaşi loc mereu. 

La ora de gramatică, învățătoarea îl întreabă pe Gigel: 

– Care este viitorul verbului ,,eu casc”? 

Gigel răspunde: 

                                     – “Eu dorm”, doamna învățătoare! 

Familia merge într-un parc de distracţii şi la un concurs câştigă un ursuleţ de 

pluş. Tatăl îi strânge pe copii şi îi întreabă: 

– Ia să vedem… cine este cel mai cuminte şi ascultător, cine nu face mofturi 

niciodată, cine nu iese din cuvântul mamei? 

Copiii, fără să stea prea mult pe gânduri, răspund în cor: 

– Bine, tati… ia tu ursuleţul! 
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– Aş dori, tăticule, să ajut un om în vârstă. Îmi dai nişte bani, măcar trei, patru 

mii de lei? 

– Da, băiatule, bravo, e un gest foarte frumos.  Uite, ia zece mii de lei.  Unde e 

omul acela sărman ? 

– Pe trotuar, la colţ. Vinde îngheţată. 

 

 

  Întrebare la un post de radio: – 

Cum pot să-mi învăț copilul cât 

înseamnă TVA-ul? 

Răspuns: – 

Mâncându-i un sfert din înghețată. 

 

 

  Bunico, mâine avem ședință cu părinții. Poți să 

ajungi? 

– De ce mă chemi întotdeauna pe mine la ședință? 

– Pentru că tu nu auzi așa bine.  

 

  

 – Doamnă învăţătoare, să ştiţi că fiul meu nu poate veni azi la şcoală!!! 

– Dar cu cine vorbesc ? 

– Cu tatăl meu!  

 

  – Tată, poți să scrii pe întuneric? 

– Hai să încercăm! 

– Bine tată, am stins lumina, acum 

semnează-mi carnetul de note. 
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 Cel mai mare fulg de nea care a căzut 

vreodată pe pământ a măsurat, potrivit 

Guinnes World Records, 38 cm în lățime și 

20 cm în grosime. Acesta a căzut în 28 

ianuarie, 1887, în Fort Keogh, Montana din 

Statele Unite ale Americii. 

 fulg de nea cade în mod normal cu o viteză de 

aproape 5 km pe oră. 

 Zăpada pare albă pentru că este formată din cristale de gheață așezate una lângă 

cealaltă. Acestea reflectă și refractă lumina soarelui, iar „culoarea” albă este 

provocată de lumina refractată în cristale. Albul nu este nimic mai mult decât 

combinația tuturor nuanțelor vizibile de pe spectru, în egală măsură. În realitate însă, 

fiecare cristal de gheață este translucid. 

 În emisfera sudică, iarna este mai blândă, datorită faptului că există mai mult larg 

maritim și mai puțin pământ decât în emisfera nordică. 

 

 

 Prima olimpiadă a jocurilor de iarnă a avut loc în 

Franța în 1924. Țările din emisfera sudică nu au fost 

gazdă și nu au aplicat niciodată pentru a fi gazda 

jocurilor olimpice de iarnă. 

 

 

 

 Aproximativ 12% din 

suprafața planetei este 

acoperită în permanență cu 

gheață și zăpadă. 

  

 Iarna este un anotimp cauzat 

de înclinarea emisferei 

(nordice sau sudice) în 

direcția opusă soarelui. De 

aceea anotimpul poate fi 

observat în decembrie – 

februarie în emisfera nordică și în iunie – august în emisfera sudică. 
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În Noua Zeelandă există o insectă, numită 

Weta, care îngheață iarna, când temperaturile 

scad sub 0 grade. Când temperaturile încep să 

crească din nou, insecta se decongelează și 

revine la viață. 

 

 

 

 Prunul chinezesc este una dintre 

puținele plante care au perioada 

de înflorire iarna. Parfumul 

florilor de prun vine din 

amărăciune și frigul iernii, spune 

poetul. Pentru că înflorește în 

plină iarnă, floarea de prun este 

simbolul îndurării și al 

perseverenței, al puterii de a nu 

renunța niciodată. În acest mod, 

sufletele sunt alinate prin 

suferință și își întăresc voința, 

forța, spiritul de neclintit în fața 

greutăților. 

 https://howandwhy.ro/ 

 

 Cea mai joasă temperatura care s-a 

înregistrat vreodată a fost la Stația 

Vostok din Antarctica. Pe 21 iulie 

1983 s-au înregistrat -98.2 grade 

Celsius. Stația Vostok, locul marelui 

foraj, se găsește la polul sudic al 

frigului, la aproximativ 1 287 km 

sud-est de Polul Sud.    

 

 

Sub ghețurile pe care se află stația 

rusească de cercetare Vostok, la peste 3 

km adâncime, există un lac ferecat, 

vechi de aproximativ 15 milioane de 

ani, conform estimărilor. 
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 Având 258 km lungime și 48 m lățime, Lacul Vostok este cel mai mare dintre 

„lacurile fantomă” subglaciare ale Antarcticii. Existența sa a fost confirmată în anul 1993, cu 

ajutorul informațiilor unui radar altimetru de pe un satelit de scanare la distanță. 

 

 Temperatura aerului de pe lac a ajuns la -88,8°C, cea mai scăzută temperatură 

înregistrată vreodată pe Terra. Prin comparație, temperatura apei lacului este mult mai 

blândă, adică -2,7°C. Cu toate că este sub limita înghețului, apa lacului rămâne în stare 

lichidă datorită presiunii exercitate de gheața de deasupra, care asigură izolarea apei. Este 

posibil ca și căldura geotermală de sub apă să joace un rol în acest sens. 

 

 Căutările eventualelor semne de viață din lac au început la sfârșitul anilor 1990, când 

oamenii de știință au forat în gheață pentru a recolta mostre din apă. Pe măsură ce sondele se 

apropiau de apă, au apărut și primele îngrijorări legate de lichidele folosite în forare, freon și 

petrol, existând riscul ca acestea să contamineze probele. Cu 91 m înainte de înțeparea 

lacului, echipa a decis să oprească operațiunile de forare. 

 

 Cercetătorii ruși au ajuns la apa lacului în 2012, folosind de data asta ulei siliconic. 

Analiza mostrelor recoltate a identificat ADN de la peste 3 500 de organisme. Faptul că într-

un mediu atât de ostil poate exista viață la un nivel atât de complex le dă speranțe oamenilor 

de știință că într-o zi vom găsi viață dincolo de Terra. 

 

locuriextraordinare.com/antarctica/lacul-vostok-statia-vostok-pamantul-printesei-

elisabeta/amp/ 

 La -40 de grade Celsius condensația din respirație îngheață. 

 

 

 În funcție de anotimp, unele animale își 
schimbă culoarea blănii. De exemplu, vulpea 
polară își schimbă culoarea blănii în alb pe 
perioada iernii pentru a se putea camufla în 
zăpadă. 
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 Satul Colibița dela poalele Munților 

Călimani se află pe malul lacului cu același 

nume, fiind zona cu cel mai pur aer din țară. 

În ultimii ani tot mai mulți turiști au fost 

fermecați de frumusețea acestui loc, astfel 

că micuțul sat Colibița s-a transformat într-o 

superbă stațiune turistică. Pe timp de iarnă, 

Colibița primește ceva mai puțini vizitatori, 

ceea ce înseamnă că te vei putea bucura de 

peisajele extraordinare de unul singur. 

 

Una dintre cele mai frumoase stațiuni din 

Banatul montan, Văliug te va surprinde cu 

panoramele sale fabuloase. Localitatea se află în 

apropiere de două lacuri de acumulare, ce 

completează peisajul pitoresc. Dacă pe timp de 

vară, Văliug este o destinație dragă celor care 

iubesc natura, dar și distracția, iarna, pârtiile de 

schi atrag dependenții de adrenalină. Văliug se 

află la poalele munților Semenic, iar pârtia care 

pornește din vârful Semenic spre Văliug are o 

lungime de 5,8 kilometri. 

 

Deși pe timp de iarnă 

șoseaua Transalpina este închisă, asta nu 

înseamnă că nu poți ajunge până la 

stațiunea Rânca. În sezonul rece, se poate 

urca la Rânca dinspre localitatea Novaci, 

aflată la 45 de kilometri de Târgu Jiu. Rânca 

este o stațiune montană la 1.700 metri 

altitudine, pe versantul sudic al Munților 

Parâng. Aici vei găsi mai multe pârtii de schi, 

unele dotate cu nocturne, iar domeniul de 



27 
 

off-piste este perfect pentru dependenții de adrenalină care adoră snowboarding-ul. 

 Statiunea Poiana Braşov    se afla la poalele Postavarului la o altitudine de 1030 m, 

iar cel mai inalt varf de munte la altitudinea de 1799 m (vf. Cristianul Mare), ceea ce 

inseamna o diferenta de altitudine de aproape 800 m. Poiana Braşov  a fost din vechi timpuri 

destinația drumețiilor și a practicării sporturilor de iarnă. Prima mențiune documentară a 

acestui loc datează din 1427, în 

contextul activităților de oierit ce 

aveau loc aici. Schiorii au urcat 

Postăvaru încă din 1895, iar în 

1906 în Poiană a avut loc primul 

concurs de schi. Până în preajma 

lui 1950, stațiunea s-a menținut în 

limitele dotărilor naturale. Doar 

câteva vilișoare sau cabane puteau 

fi zărite ici-colo. În 1951, la Poiana 

Brașov, au loc Jocurile Mondiale 

Universitare de iarnă. Cu această 

ocazie, se dă în folosință un modern 

hotel al sporturilor și primul 

teleferic - Poiana-Postăvarul - pe o lungime de 2.150m. Urmează apoi alte și alte amenajări și 

dotări, care au adus Poiana la înfățișarea pe care o cunoaștem astăzi. Este cel mai mare 

domeniu schiabil din România, cu un total de 22km, și este deschis în perioada decembrie-

aprilie. Pârtiile sunt variate ca grad de dificultate&teren, oferind condiții potrivite pentru toate 

nivelele tehnice. Întreținere domeniului este, conform expresiei pe trend, la „standarde 

europene”: instalație de făcut zăpada cu numeroase tunuri, lănci și ratrace de ultimă 

generație.  

 

Complexul de iarnă Arena Platoş este situat în munții Cindrel, la o altitudine de 1400 m, pe 

platoul Poiana Poplăcii, la 30 km de oraşul Sibiu şi 1 km de intrarea în staţiunea Păltiniş.  

Păltiniș este cea mai veche stațiune 

montană din țară, întemeiată în 1894 de 

către Societatea Carpatină Ardeleană a 

Turiștilor.  Complexul Arena Platoș - 

Păltiniș și-a deschis pentru prima dată 

porțile în 2010, devenind în acest 

interval cea mai titrată destinație de 

familie pe timp de iarnă. Pârtiile, care 

însumează 2.6km (nivel mediu & ușor), 

sunt deservite de 5 instalații pe cablu, au 

în dotare instalație de făcut zăpadă și 

nocturnă. Iar snowpark-ul din Arena 

Platoș poate fi folosit și pe-nserat!  

   

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1427
https://ro.wikipedia.org/wiki/Post%C4%83varu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1895
https://ro.wikipedia.org/wiki/1906
https://ro.wikipedia.org/wiki/1950
https://ro.wikipedia.org/wiki/1951
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E bine de știut că la Arena veți găsi nu numai o grădiniță destinată primilor pași pe schiuri 

pentru cei mici, dar și Aleea cu Povești, o promenadă pe care copiii se pot întâlni cu figurine 

din desenele animate preferate.  

 

 Situat în Munții 

Șureanu, cu baza la 1650m, 

iar vîrful la 2010m altitudine, 

Domeniul Schiabil Șureanu 
este, parcă, decupat dintr-o 

poveste.  

Paznicii zăpezii în zonă sunt 

cele patru vărfuri care 

înconjoară pârtiile din 

Șureanu: Vf. Șureanu 

(2059m), Vf. Pătru (2130m), 

Vf. Aușel (2009m) și Vf. Curmătura (1908m). Iar treaba și-o fac bine paznicii: grosimea 

medie a stratului de zăpadă este de cca. 150cm în perioada ianuarie-aprilie.  

Cu un total de 10 pârtii care însumează aproape 11.5km, Domeniul Schiabil Șureanu este în 

top 3 domenii schiabile din România.  

 

 

Sinaia are la dispoziție 16 

pârtii gata să fie încercate, 

fie că vorbim despre 

începători, cei de nivel 

mediu sau profesioniști. 

Din cele 16 pârtii, 9 sunt 

de experiență medie, 

4 pentru începători și 3 

pentru utilizatorii 

experimentați. Pârtiile 

sunt deservite de 

telecabine, telescaun/teleschi sau telegondolă, iar dacă vremea nu ține cu tine ești asigurat: pârtiile 

au instalate și tunuri de zăpadă artificială pentru a asigura un strat bun pentru schiat. 
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