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POIANA SIBIULUI
– obiceiuri –
A venit toamna şi odată cu ea sezonul
nunţilor. Pe tot cuprinsul ţării ritualul
desfăşurării nunţii are, în mare, multe puncte
comune, în schimb, continuarea ei este diferită.
Nunta este un moment important din ciclul
vieţii. Dar nu despre nuntă mi-am propus să
scriu în cele ce urmează, ci despre momentele
imediat următoare. Se zice că nunta ţine trei zile
şi trei nopţi... şi în unele regiuni ale României
chiar aşa este, dar nu şi în Poiana Sibiului unde
oamenii (în marea lor majoritate oieri) au multă
treaba aproape tot timpul anului. Aici, toamna
au loc cele mai multe nunţi pentru că munca la
oi începe să fie mai puţină.

mai nou, se prepară doar în cadrul manifestărilor legate de nuntă. (Tehnologia de preparare
o vom prezenta într-un număr viitor.)

Nuntaşii sunt întâmpinaţi de naş cu rachiu
sau vin (în funcţie de preferinţele fiecăruia), iar
naşa mestecă de zor la balmoş ajutată atât de
femei cât şi de bărbaţi pentru omogenizarea
ingredientelor aflate într-un ceaun uriaş. De
obicei mesteca câte două persoane care sunt
schimbate de alte două şi tot aşa până ce
balmoşul e gata.

În satul nostru, din moşi-strămoşi, există
obiceiul ca după terminarea nunţii propriu-zise
nuntaşii (câţi mai rezistă dintre ei, şi rezistă
destul de mulţi) să mai poposească şi pe la
casele eroilor principali ai festivităţii şi anume:
naşi, mireasă şi mire.
A doua zi după nuntă, dis de dimineaţă
(mai nou pe la amiază pentru ca nuntaşii să se
poată odihni) naşii aşteaptă mesenii la balmoş.
Balmoşul este un produs tradiţional ciobănesc,
sau mai bine zis o mămăligă îmbunătăţită, care,
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Naşa – împreună cu femeile mai în vârstă
şi cu experienţă – degustă din preparat pentru a
nu fi lăsat prea mult pe foc şi a nu se afuma sau
prinde. Există un anumit moment în care
imensul ceaun se ia de pe foc şi se introduce
brânza (actual, brânza fiind înlocuită cu
caşcavalul) mestecându-se în continuare până la
omogenizarea parţială.
Odată terminat, balmoşul este pus în
castroane şi dus pe masă pentru ca fiecare dintre
cei aflaţi la casa naşilor să poată servi. Se
serveşte împreună cu lapte gros. În acest timp
naşul îmbie mesenii cu vin, iar muzica populară
face ca atmosfera să fie de sărbătoare.
După terminarea balmoşului petrecăreţii
se mută la clătite. Aceasta are loc în casa
unde a copilărit mireasa pentru că aici ea îi
aşteaptă cu clătite umplute cu diverse
dulceţuri. Şi aici, nuntașii sunt întâmpinaţi cu
rachiu sau vin, dar de data aceasta de
amfitrionul casei.
Se pregătesc cel puţin două sute de
clătite pentru că nu se ştie preferinţele
fiecăruia, astfel încât mireasa să nu se facă de
râs că nu au mai rămas clatite. Mireasa însăşi
participă la prepararea lor (în momentul de
faţă ele sunt preparate şi coapte de anumite
persoane plătite). Şi chiar dacă se întâmplă să
se consume toate, mama miresei ajutată de
vrednice gospodine coc în continuu la
clătite...
Şi aici muzica populară cântă a veselie,
iar dacă vreo pereche vrea să joace, nimeni nu
are nimic împotrivă.
Socrul mic, pe poziţie, îmbie mesenii cu
băuturi pentru ca petrecerea să fie şi mai
frumoasă.
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După clătite, soarele (dacă nu este
înnorat) străluceşte de mult pe cerul Poienii,
iar nuntaşilor începe a li se face foame...
Următorul popas, dar şi ultimul, este la
casa unde a copilărit mirele. (Tinerii însurăţei,
după nuntă – în funcţie de situaţie – pot locui
la mire acasă, la mireasă sau într-o casă a lor
proprie.)
Aici sunt întâmpinaţi cu băutură,
muzică şi voie bună pentru că mirele dă
grătarul.
Din uliţă se simte mirosul de grătar
încins şi carne prăjită.
Tradiţia era ca mirele să taie un miel şi
să-l pună la grătar. Carnea pentru grătar era
exclusivă de miel. Apoi, cu trecerea timpului
grătarul a început să se facă şi din carne de
porc, iar în ultimul timp exclusiv din ceafă de
porc.

Şi astfel se încheie petrecerea
ocazionată de nuntă. Nuntaşii se retrag pe la
casele lor (pentru a se odihni şi a începe ziua
următoare cu forţe proaspete), iar tinerii
însurăţei încep o viaţă nouă împreuna.
Nouă nu ne rămâne decât să le urăm
tradiţionalul „Casă de piatră!“.
Prof. ciclul primar Lenuţa Nela Şufană
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VARA
E un anotimp în an
Când căldura ne topeşte
Şi soarele încălzeşte
Iar şcoala se sfârşeşte
Şi copiii plâng de-amar
Că se-ntorc din nou la stână.
Unde oile împung
Cu-ale lor corniţe albe.
Şi plec iară la păscut
Pe câmpia însorită.
Mitică Ban, cls. a IV-a A

PROMISIUNE
Şcoala a început acum
Vom porni din nou la drum
El e lung şi anevoios
Cu teste grele şi multe
Şi cu note-n carnet puse
Noi vrem ca să fie mari
Fiind că suntem mici şcolari
Promitem să învăţăm
Numai FB să luăm
Pe Doamna s-o bucurăm
Munca ei s-o arătăm.
Denisa Vonica, cls. a IV-a A
PODUL DORULUI
(compusă în 24.04.2011)
O, dor, ce greu e podul tău!
Să-l treci tu singur, este foarte greu.
Să nu fii pus la încercare
Să treci podul, că inima te doare
Îţi curg din ochi prea multe zări albastre
Ce se-mpletesc sub o bărbie fină
Uşor nu trece şi inima suspină.
Dar, pân’ la urmă, piciorul calcă,
Malul ce te-a făcut să plângi odată
Şi dup-o clipă totul trece,
De parcă te-ai trezit dintr-un coşmar.
Mădălina Vonica, cls. a VI-a

Diana Vonica, cls. a IV-a A
POEZIA…
Eu mi-am pus condeiu-n mână,
Şi am început să scriu.
Şi de-o săptămână-n coace,
Scriu şi scriu şi iarăşi scriu.
Poezie dulce-amară,
Pentr-o inimă pustie
Care ştie să iubească,
Şi un fir de poezie.
Mădălina Vonica, cls. a VI-a

RUGĂCIUNE
Maică Preacurată
Pururea Fecioară
Sufletul din mine
Nu-l lăsa să moară.
Şi revarsă sfânta
Peste el de sus
Mila ta cea mare
Mila lui Iisus.
Diana Vonica, cls. a IV-a A
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ALBINUŢA PLEACĂ ÎN VACANŢĂ

TOAMNA

Albinuţă zum-zum-zum
Pleacă la plimbare acum
Treaba ei şi-a terminat
Şi-o vacanţă şi-a luat.

Galbene şi roşii frunze
Din copac s-au desfrunzit
Joacă-n aer obosite
La pământ toate-au căzut.

Vrea să zboare drept spre mare
Să stea întinsă fix la soare
Bagajul l-a aranjat
De nimeni n-a uitat.

Păsărele prin crânguri
Ciufulite sunt de vânt
Stoluri pleacă spre ţări calde
Aripioare fluturând.

Grebla, sita, lopăţica
Găletuşa mititică, pălăria, ochelarii
Cei rotunzi făcuţi din floare
Papucii şi un colac,
Sunt puse bine în ruscac.

Noi cu coşuri din pădure
Ciupercuţe adunăm
Şi cu toamna pe cărare
Ne-ntâlnim, ne salutăm.
Florian Marta, cls. a IV-a A

Albinuţă zum-zum-zum,
Îţi doresc drum bun, drum bun!
Florian Marta, cls. a IV-a A

Alex Dobrotă, cls. a IV-a A

TOAMNA

Diana Vonica, cls. a IV-a A

Frunzele s-au îngălbenit
Toamna iarăşi a venit
Din grădini am adunat
Mere, pere şi gutui
Pentru voi iubiţi copii.
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Dragă toamnă, eşti vestită
Pentru roadele bogate
Ce mereu le dăruieşti
Oamenilor ce muncesc.
Diana Răchită, cls. a IV-a A

Florian Marta, cls. a IV-a A

Maria Roxana Opriţoiu, cls. a IV-a A
TOAMNA
Vara cu căldura ei,
A trecut ca azi, ca ieri
A venit drăguţa, Toamnă,
Care ne umple cămara
A sosit cu vreme rea,
Cu bruma, cu chiciura
A ofilit florile,
Şi-a golit pădurile.
A lăsat ţara pustie
Pân’ la vara care vine.
Denisa Vonica, cls. a IV-a A

Alex Dobrotă, cls. a IV-a A

Maria Roxana Opriţoiu, cls. a IV-a A

Corina Mihon, cls. a IV-a A
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1. Într-un bazin sunt 319 hl de apă, în al doilea bazin sunt 2690 dal de apă, iar în al treilea bazin cât
în cele două la un loc.
Câţi litri (l) de apă sunt în cele trei bazine?
Rezolvare:
Aflăm câţi litri de apă sunt în primul bazin.
319 hl × 100 = 31.900 l
Aflăm cîţi litri de apă sunt în al doilea bazin.
2.690 dal × 10 = 26.900 l
Aflăm cîţi litri de apă sunt în al treilea bazin.
31.900 l + 26.900 l = 58.800 l
Aflăm cîţi litri de apă sunt în cele trei bazine.
31.900 l + 26.900 l + 58.800 l = 117.600 l
R: 117.600 l
Andreea Maniţiu, cls. a IV-a A

2. Andreea are 3 mere, de două ori mai multe pere, iar nuci cât mere şi pere la un loc.
Câte fructe are Andreea?
Eu am rezolvat, tu o poţi rezolva?
DA
sau NU
.

Andreea Elena Şufană, cls. a IV-a A

3. Bunica are 10 mere, pere 15, iar nuci cu zece mai multe decât merele şi perele la un loc.
Câte fructe sunt în total?
Rezolv-o!

Ramona Simion, cls. a IV-a A
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an nou de şcoală. Am ajuns acasă şi le-am
povestit părinţilor prima zi de şcoală.
Suntem bucuroşi că a început şcoala.
Corina Mihon, cls. a IV-a A
ŞCOALA
E toamnă. Se apropie cu paşi repezi
începerea şcolii. Copiii sunt nerăbdători să
ajungă la şcoală, iar de pe toate străzile se văd
grupuri mici şi gălăgioase de copii care, cu
ghiozdanele în spate, aleargă spre şcoală.
Şcoala noastră este locul unde
descoperim lucruri noi şi minunate, care apoi
în viaţă, ne vor ajuta foarte mult. La şcoală
învăţăm să socotim, să scriem, să desenăm.
Apoi, în clasele mai mari, şcoala ne învaţă
istoria poporului nostru, ştiinţele naturii,
geografia ţării noastre şi multe alte lucruri
minunate. Şcoala este o etapă foarte
importantă din viaţa fiecărui om, de aceea nici
un copil nu trebuie să piardă această
oportunitate de a învăţa şi de a se pregăti
pentru a face faţă în viaţă. De pe băncile şcolii
noastre au ieşit elevi foarte buni care au făcut
cinste şcolii de unde au plecat.
Şcoala este o instituţie unde se învaţă
multe lucruri interesante şi folositoare în
viaţă.
Diana Răchită, cls. a IV-a A

PRIMA ZI DE ŞCOALĂ
Toamna a venit iarăşi, vacanţa s-a
terminat. Copiii încep iar şcoala, ei sunt
bucuroşi.
Noi aşteptăm cu nerăbdare intrarea în
clasa noastră, a IV-a A, frumoasa noastră
clasă.
Ascultând de vorbele Domnului
Director noi ne-am aşezat după mărime. Am
intrat în clasă, dar nu era aceeaşi. Ne-am ales
băncile în care o să stăm pănă o să vină alţi
copii. Doamna ne-a explicat şi apoi ne-a dat
cărţile şi am plecat cu ghiozdanele în spate.
Am plecat voioşi spre casă că am început un

Rebeca Lidia Cârneală, cls. a IV-a A

TOAMNA ŞI TAINELE NATURII
Păsările călătoare pleacă nu atât din
cauza frigului, cât pentru că nu mai au cu ce
se hrăni. Iarna, insectele se ascund adânc în
pământ, în scoarţa copacilor sau în crăpături,
şi numai păsările care sunt adaptate (cioc
ascuţit, limbă lungă etc.) le pot găsi şi rămân
la noi peste iarnă (ciocănitoarea, vrabia,
piţigoiul, sticletele etc.).
Albinele se retrag toamna în stup. După
ce a scos mierea, apicultorul le pregăteşte
albinelor o soluţie concentrată cu zahăr.
Albinele o amestecă cu sucurile din corpul lor
şi cu nectarul ultimelor flori. Această hrană o
depozitează ca rezervă de iarnă în fagurii goi
şi ele pot supravieţui chiar în timpul unei ierni
lungi şi aspre.
Florile se ofilesc, dar nu mor, pentru că
rădăcina lor rămâne în pământ. Primăvara
următoare rădăcina va face din nou tulpină,
frunze şi flori.
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La 21 septembrie ziua este egală cu
noaptea, după care începe să scadă.
Bruma se produce prin transformarea
vaporilor de apă din aer în gheaţă şise depune
atât pe suprafaţa solului, pe plante, cât şi pe
acoperişurile caselor.apariţia ei se datorează
coborârii temperaturii în timpul nopţii.
Multe animale îşi strâng vara provizii
pentru iarnă. Astfel, într-un plop bătrân şi
scorburos a fost descoperită o adevărată
cămară a unei nevăstuici. Scorbura era plină:
înăuntru se aflau o mulţime de şoareci, o
broască, o vrabie, separate între ele prin
straturi de pământ.
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Şi veveriţele strâng hrană în magaziile
lor de alimente. Însă ele nu adună numai
alune, ci şi ciuperci. Şi pentru că ciupercile
crude s-ar strica în scorbură, isteaţa veveriţă
le pune la uscat afară, între crengile copacilor.
Ursul ştie şi el că va veni iarna şi nu se
va mai găsi de mâncare, dar nu adună nimic
în vizuină, ci se îndoapă vara cât poate. Toată
iarna el va dormi, iar „hrana“ lui vor fi
rezervele de grăsime strânse în timpul verii.
Toamna este anotimpul cel mai bogat al
anului.
Maria Roxana Opriţoiu, cls. a IV-a A

Denisa Vonica, cls. a IV-a A
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În luna mai 2011 Revista „Micii
Creatori“ a participat la Concursul Naţional
de Reviste Şcolare – Faza Judeţeană unde a
primit un punctaj de 100 puncte din 120
posibile şi a luat menţiune.
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Denisa Vonica, cls. a IV-a A

Diana Răchită, cls. a IV-a A

Mitică Ban, cls. a IV-a A

Andreea Maria Maniţiu, cls. a IV-a A

Maria Mădălina Radu, cls. a IV-a A

Andreea Şufană, cls. a IV-a A
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Minte sănătoasă în corp sănătos
(Mens sana in corpore sano)
Ajuns la a doua ediţie, concursul „Mens
sana in corpore sano” găzduieşte în acest an
pe data de 29 octombrie mai multe şcoli din
judeţ. Printre şcolile invitate se numără:
– Colegiul naţional „Octavian Goga” Sibiu
– Colegiul naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu
– Şcoala cu clasele I – VIII nr. 13 Sibiu
– Şcoala cu clasele I – VIII nr. 18 Sibiu
– Şcoala cu clasele I – VIII Tilişca
– Şcoala cu clasele I – VIII Jina
– Grup Şcolar Economic „Ioan Lupaş” Sălişte
– Colegiul National „S von Brukenthal“ Sibiu
– Şcoala cu clasele I – VIII Cristian
– Grup Şcolar „Ilie Măcelariu ”Miercurea
Sibiului
– Şcoala cu clasele I – VIII Poplaca
– Şcoala cu clasele I – VIII „Ion Pop
Reteganul” Orlat
– Şcoala cu clasele I – VIII „A Decei” Gura
Râului
– Şcoala cu clasele I – VIII Apoldu de Jos
– Şcoala cu clasele I – VIII „O. Goga”
Răşinari
Concursul e adresat elevilor de clasele
V – VI şi se va desfăşura după următorul
program:
– ora 900 primirea invitaţilor;
– ora 1000 concurs de orientare sportivă
pe traseu marcat cu ajutorul hărţii contra
cronometru;
– ora 1100 concurs de matematică
distractivă (gen „Cangurul”) se extrag 3
probleme din urnă/echipă;
– ora 1300 premierea.
Concursul se desfăşoară pe echipe de
câte doi elevi la care le dorim mult, mult
succes!
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Regulamentul concursului
“Mens sana in corpore sano”
Ediţia a II-a – 29 octombrie 2011
1. echipele sunt formate din 2 elevi ai claselor
V – VI;
2. ordinea de plecare se va stabili prin tragere
la sorţi;
3. echipele vor pleca la interval de 5 – 10
minute în funcţie de numărul de
participanţi;
4. elevii vor primi înainte cu 5 – 10 minute de
start harta zonei pe care trebuie să o
parcurgă;
5. la fiecare din cele 6 posturi elevii vor găsi o
cutie în care vor introduce bileţelul
inscripţionat cu numărul echipei din care
fac parte;
6. în caz că va „sări” un post echipa va fi
sancţionată cu 4 puncte;
7. echivalentul a 30 de minute e 30 de puncte.
(pentru 29 minute 31 puncte, pentru 31 de
minute 29 de puncte;
8. după traseul de orientare sportivă elevii vor
extrage dintr-o urnă biletul cu 5 probleme
de matematică (gen „Cangurul”);
9. pentru fiecare problemă rezolvată corect
echipa primeşte 6 puncte;
10. nu se va face nici un însemn pe foaia de
probleme;
11. echipa câştigătoare este cea care
cumulează cele mai multe puncte;
12. vor fi premiate şi acele echipe care
acumulează cele mai multe puncte doar la
traseu respectiv care rezolvă corect cele
mai multe probleme.
Organizatori:
prof. Axentea Mihai
prof. Radu Mircea
prof. Bozdog Elena
prof. Stoian Iliana
Director:
prof. Fântână Radu
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