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POAINA SIBIULUI
scurt istoric
Mica localitate (aparent, daca se
merge doar pe drumul principal spre Jina) este
situată la 45 km de Sibiu (pe ruta Sibiu –
Cristian – Săcel – Sălişte – Galeş – Rod –
Poiana Sibiului – Jina). Pe o suprafaŃă de
2.350 ha trăieşte o populaŃie de aproximativ
2.800 locuitori.
Poiana Sibiului este un sat păstoresc,
unul dintre cele mai pitoreşti aşezări din
Mărginime, aşezat pe versantul nordic al
CarpaŃilor Meridionali, pe piciorul Vârfului
Pietriceaua (1019 m), din MunŃii Cindrel la o
altitudine ce variază între 800 şi 1.000 metri.
Poiana Sibiului comunică spre est cu
localitatea de munte Rod, spre nord cu
localitatea Dobârca, iar peste dealuri şi văi cu
Gârbova şi Cărpiniş, la vest cu o altă
localitate de oieri, Jina, iar la sud se ridică
munŃii din ce în ce mai înalŃi ai Sibiului, care
prin vârful Cindrel ating înălŃimea de 2.245
metri.
Comuna dă impresia unei caracatiŃe ce
se agaŃă anevoie cu lungile ei braŃe, pe cele
şapte dealuri, pe care omul a tăiat drumuri şi
a zidit case: Vlaşin, Ghilghiu, Handor, Cârnu
la sud şi ca o jumătate de centură de apărare
spre câmpie: După łarini, Deal şi Capu’
Dealului de nord.
Valea Vlaşinului şi Valea Arinii adună
apele izvoarelor şi ale ploilor şi după ce-şi
dau întâlnire în sat, în Vadu, formează Valea
Radei care primeşte afluent VăliŃa şi apoi se
varsă în Secaş → Mureş. Pe hotar curg alte
două pâraie: DumbrăviŃa şi Valea Mare, care
se varsă în Valea Gărbovii → Secaş →
Mureş.
La sud, apa Luncii sau Răul Negru
face hotar între Poiana şi proprietăŃile
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muntoase ale satelor învecinate Jina şi Tilişca
care se varsă în Cibin → Olt.
Se poate spune deci, că Poiana
Sibiului este o adevărată „cumpănă de ape“ în
MunŃii CarpaŃi.
Atestările documentare te trimite cu
multe sute de ani în urmă (1537, plus
descoperirea unei monede de bronz din epoca
mijlocie a bronzului, circa 1.000 ani înainte
de Hristos) şi ne demonstrează că pe aceste
meleaguri viaŃa a dăinuit parcă dintotdeauna.
Despre Poiana Sibiului se zvonea, în
anii ’80 ai secolul XX, că ar fii cea mai
bogată comună din Ńară. Că o fi sau nu aşa nu
putem ştii, dar ceea ce este cert e faptul că
hărnicia şi bogăŃia locuitorilor se vede la tot
pasul: case frumoase şi arătoare, cu interioare
cum nici în Sibiu nu găseşti, te atrag, măcar
din curiozitate, să păşeşti pe aceste meleaguri
milenare.
OcupaŃia de baza, dintotdeauna, a fost
oieritul. În anii regimului comunist în această
zonă montană nu a avut loc colectivizarea,
fapt ce a ajutat oierul să îşi continue munca
moştenită din moşi-strămoşi: creşterea oilor şi
valorificarea produselor acesteia. Se spune că
de la oaie nu se arunca nimic. Şi aşa şi este:
lâna şi blana merg spre industria de confecŃii
iar laptele spre industria alimentară. Din
laptele de oaie, harnicii ciobani, prelucrează
renumita brânză de Poiana.
În Poiana Sibiului a avut sediul, până
nu demult, Uniunea Oierilor din întreaga Ńară.
Cea mai mare densitate de locuitori este
întâlnită de sărbători, când, de prin toate
colŃurile Ńării unde îşi pasc oile, vin acasă
poienarii şi poienăriŃele cu familiile ca sa
sărbătoreasca împreună. Pe timpul verii
localitatea e mai puŃin populată.

înv. Şufană LenuŃa Nela
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SOSIREA PRIMĂVERII
Primăvara, fiica cea mai tânără a
bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi
voie bună a sosit şi la noi cu alaiul ei de flori,
lumină şi culoare.
Totul e învăluit în mantia de lumină a
soarelui care mângâie blând pământul şi toate
vietăŃile. Bolta albastră se oglindeşte în apele
limpezi ale râurilor. Zilele sunt mai blânde şi
mai lungi, iar nopŃile mai scurte.
Primăvara a aşternut peste tot un covor
multicolor. Câmpurile şi dealurile au înverzit,
iar livezile se pregătesc să dea în floare.
Fluturii zboară, albinele harnice încep
dulcele zumzet printre flori. Gândaci şi
cărăbuşii dorm la soare, dezgăŃându-şi
aripioarele şi picioruşele. Rândunica cea
veselă, sturzul ciripesc în deschiderea marelui
concert al primăverii.
Oamenii se bucură de această
renaştere a naturii. Ogoarele răsună de
duduitul tractoarelor şi zumzetul hărniciei. În
livezi oamenii curăŃă pomii, iar în grădină sap
pământul să pună răsaduri.
Primăvara a trezit întreaga natură la
viaŃă.

FETIłA ŞI FLORICICA
Floricică frumuşică
Cine-Ńi de-te viaŃă oare
Şi culori strălucitoare?
Spune-mi cine te-a făcut
Cine haina Ńi-a Ńesut
Ce-l ce-Ńi de-te zile Ńie
Tot el îmi dădu şi mie
Că el e tatăl tău şi-al meu
Şi se cheamă Dumnezeu.
Mihon Corina

PRIMĂVARA
Câmpurile înverzesc
Pomii toŃi înfloresc
Păsările ciripesc
Semn că vine primăvara.
Afară e cald şi bine
ToŃi copii merg la joacă,
Oamenii muncesc de zor
Prin livezi şi prin grădini.
Diana Răchită

Maria Roxana OpriŃoiu
PRIMĂVARĂ

Primăvară, primăvară
Ai venit cu bucurie
Zile calde, zile bune
Ghiocei şi viorele.
Copilaşii toŃi se joacă
Soarele a răsărit
ToŃi se bucură şi cântă
Primăvară, bine ai venit!
Ramona Simion
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Mădălina Radu

VACANłA MARE
Vine vara, bine-mi pare
Vine şi vacanŃa mare
Mă voi duce şi la mare
Unde este mult soare.
În vacanŃă ne jucăm
Mai şi scriem mai şi stăm
Mai citim mai colorăm
Lucrurile bune să nu le uităm.
Pe părinŃi îi ajutăm
Prin grădină noi semănăm
Şi pe câmp cu oile
Ne petrecem verile.
Colectivul clasei a II-a A

CIOCĂNITOAREA
Cine merge în pădure
Cu ciocan şi cu secure
Toată ziua bate-n lemn
Până scoate untdelemn.
Este singura ciocănitoare
Doctor mare, doctor mare
Ce-n lume pereche n-are
Şi e mare salvatoare.
Ea se duce în pădure
Cu ciocan şi cu secure
Ca să salveze pe loc
Pomul cel fără noroc.
Denisa Vonica
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PUNCTUL NEGRU
Vine Alex supărat
Fiindcă punct negru a luat
La citit, căci n-învăŃat
Ieri afară s-a jucat
Şi de citit a uitat.

RÂNDUNICA TRISTĂ
Rândunica a sosit
Cuibul nu l-a mai găsit
Supărată rândunica
Că n-a mai găsit nimica.
Diana Răchită

Alexandru Dobrotă

Andreea ManiŃiu şi Mădălina Radu
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Rugăciune
Doamne, Dumnezeul meu
Eu fricos am fost mereu
Vino tu cu crucea ta
Şi ascultă-mi ruga mea.
În lumină să mă scalzi,
Întunericul să-l arzi
De mânuŃe să mă Ńii
Curajul să mi-l învii,
Eu de acum îŃi mulŃumesc
Doamne, tare te iubesc!
Andreea-Elena Şufană

Rugăciune
Doamne łie îŃi mulŃumesc
Pentru ca m-ai ajutat să cresc
łine-mi familia sănătoasă
Să avem fericire în casă!
Amin!

Rugăciune către Dumnezeu
Doamne, Ńine-i fericiŃi
Pe părinŃii mei iubiŃi
Să ne poată creşte bine
Să aibă grijă de mine
Şi la rău ca şi la bine
Şi să ne dai sănătate
Că-i mai bună decât toate.
Diana Vonica

Rugăciune
Doamne, Tu eşti bun cu mine,
Iar eu fără voie mai greşesc,
Şi mă rog acum la Tine
Ca părinŃi mei să fie bine.
Iar eu şi fratele meu
Doamne, să ne ajuŃi mereu.
Amin!
Florian Marta

Roxana-Maria OpriŃoiu
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1.
În ograda lui cea mare
Vecinul Ilie are:
2 gâşte, 2 cocoşi
Şi încă 3 porci frumoşi.
CalculaŃi, dacă puteŃi
Câte picioare vedeŃi?

Aflăm câte picioare au cele 4 gâşte: 2 + 2 = 4 picioare.
Aflăm câte picioare au cei doi cocoşi: 2 + 2 = 4 picioare.
Aflăm câte picioare au cei trei porci: 4+4+4 = 8 + 4 = 12 picioare.
Aflăm câte picioare sunt în total: 4 + 4 + 12 = 8 + 12 = 20 picioare.

R: 20 picioare.
Denisa Vonica

2.
Pe un lac stăteau trei broscuŃe, au venit patru şi au plecat două.
Câte broscuŃe sunt pe lac?

Aflăm câte broscuŃe stau pe lac: 3 + 4 – 2 = 5.

R: 5 broscuŃe.
Mitică Ban
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3.
Într-un acvariu sunt 10 peşti, iar în altul cu 6 mai mulŃi.
CâŃi peşti sunt în cele două acvarii?

Aflăm câŃi peşti sunt în total: 10 + 16 + = 26.

R. 26 peşti.
Corina Mihon

4.
Dis de dimineaŃă pe lac erau 11 gâşte, au mai venit încă 7 gâşte şi 3 boboci.
Câte gâşte şi boboci sunt în total?

Aflăm câte gâşte şi boboci sunt în total: 11 + 7 + 3 = 21.

R. 21 gâşte şi boboci
Andreea ManiŃiu
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5.
Aniversarea
De ziua mea mama îmi face un tort cu 2 mere, 2 prune, 3 căpşuni şi 2 cireşe.
Câte fructe foloseşte mama?

Aflăm câte fructe foloseşte mama:
2 + 2 + 3 + 2 = 9.

R = 9 fructe.
Mitică Ban

6.
E duminică, e soare
Noi am ieşit la plimbare
În pădure am intrat
Şi ciuperci am adunat
Două mari şi două mici
Câte ciuperci am găsit?

Aflăm câte ciuperci am găsit: 2 + 2 = 4.

R: 4 ciuperci.
Marius Şufană
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7.
Într-o zi de vară am desenat 9 nori.
În altă zi eu am desenat 14 inimioare.
Câte inimioare şi nori am desenat?

Aflăm câŃi nori şi câte inimioare am desenat:
9 + 14 = 23.

R = 23 nori şi inimioare.
Rebeca Cârneală

Dani MăniguŃiu
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