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Stimaţi colegi, dragi copii
Ne bucurăm din suflet că am reuşit să
desfăşurăm prima ediţie a concursului de creaţie
plastică, literară şi virtuală “Crăciunul anului 2200”,
concurs care face parte din proiectul judeţean
“Crăciunul, sărbătoare nemuritoare”.
Concursul s-a desfăşurat în colaborare cu ISJ
Caraş-Severin, Primăria oraşului Anina, Casa Corpului
Didactic Caraş-Severin, Asociația Învăţătorilor Caraş Severineni şi Liceul Teoretic “Eftimie Murgu”
Bozovici. Organizatorii au urmărit descoperirea de
talente şi stimularea aptitudinilor creative ale
elevilor.
Cu toate că nu a fost un număr foarte mare de
participanţi, elevii care s-au prezentat la concurs în
secţiunile de creație plastică, literară şi virtuală au dat
dovadă de imaginaţie bogată, punându-şi în valoare
calităţile artistice şi literare.
Lucrările au fost expuse pe coridorul şcolii
pentru a putea fi admirate atât de elevi cât şi de
părinţii acestora. Juriul a apreciat originalitatea,
creativitatea lucrărilor, prin premiile I, II, III şi
menţiuni. Celelalte lucrări au primit diplomă de
participare.

Aş dori să felicit toţi participanţii la concurs,
elevi şi cadre didactice îndrumătoare, să le doresc
mult succes în continuare în toate activităţile şcolare
şi extraşcolare şi să le lansez invitaţia de a participa şi
la următoarele ediţii ale concursului.
Prof. înv. primar,
GABRIELA PLESTICI

Prof. BUZNEANU DORIANA FLAVIA
Prof. POPESCU ANA CRISTINA
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ATMOSFERA ANULUI 2200
Autorul: Mihai Bogdan
Clasa: a VII-a
Școala: Gimnazială Tirol
Cadru didactic: Buzneanu Doriana Flavia
Crăciunul este o sărbătoare de basm, copiii se pregătesc
de colindat, familiile se reîntregesc, iar oraşul îşi îmbracă ţinuta
de sărbătoare. Acest Crăciun pare cu totul diferit de anii
precedenţi. Au apărut săniile și renii mecanici, iar Moş Crăciun
şi-a abandonat sania trasă de reni, preferând una cu turbo jeet.
Tehnologia a avansat, iar 2200 pare să fie apogeul dezvoltării
tehnologice.
La şcoală este forfotă mare. Toată lumea se gândeşte la
crearea unor felicitări cât mai originale şi la scenetele specifice
sărbătorilor iernii. Bradul din clasa noastră este cel mai
interesant, crenguţele sunt formate din mii ce beculeţe
fosforescente care emană un parfum îmbietor. Cadourile de sub
brad dezvăluie trăsătura anului 2200, dezvoltarea tehnologică:
roboţi dotaţi cu o mulţime de funcţii, sănii mecanice de jucărie,
zâne care vorbesc și se mișcă, maşini zburătoare. Sunt bucuros
fiindcă știu că unul dintre aceste spectaculoase cadouri îmi va
reveni mie.
Profesoara ne distribuie rolurile pentru scenetă.
Acţiunea se petrece pe altă planetă, locul unde Moş Crăciun
trăieşte, iar personajele plutesc. Sunt nerăbdător să văd ce rol
voi avea și cum va fi posibilă plutirea noastră. Aflu că voi
interpreta rolul cercetătorului pasionat de viaţa planetelor. Toți
elevii sunt costumaţi straniu, hainele sunt argintii, în jurul
corpului au un cerc, iar fața le este pictată în alb, par cu
adevărat personaje ireale. Având rolul principal, mă deosebesc

de ei. Ținuta mea este alcătuită dintr-o mantie neagră cu zale,
iar la brâu aveam o mulţime de jucării gălăgioase. După ce neam revenit din uimirea produsă se hainele cele noi, o altă
întâmplare ne uimeşte, plutim cu adevărat! Profesoara ne
explică faptul că efectul de plutirea este dat de o maşinărie
complicată ce scoate aburi ce ne mențin deasupra solului.
Toate aceste noutăți ne fac să simțim că trăim cu adevărat pe
altă planetă. Prin fumul gros ne zărim colegul ce joacă rolul lui
Moş Crăciun. Suntem impresionaţi, barba îi sclipea puternic,
iar straiele aveau imprimate imagini 3D, era un moş adaptat
realităţii anului 2200.
Repetiţiile de la scenetă mi-au dat un sentiment ciudat,
doar ideea de Moş Crăciun se mai păstrează din trecut, restul sa schimbat. Jucăriile care prind viaţă, sania mecanică ghidată
cu ajutorul tabletei, renii mecanici, imaginile 3D au schimbat
faţa Crăciunului de odinioară.

„Moş Crăciun”

„Ghetuţa Moşului”

BUZDUG ANDREI CP B
LICEUL „M. HAMMER” ANINA
PIP. Andronescu Ramona

FLUŢAR SAMBRINA CP A
LICEUL „M. HAMMER” ANINA
PIP. Puşcă Gabriela

REVELAŢIA CRĂCIUNULUI 2200
VISUL
Cramer Valentina,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, NR.2, STEIERDORF
Prof. coordonator Mîţu Simona Petronela
Meditam. Deşi era foarte târziu nu puteam să dorm.
Îmi imaginam cum va fi Crăciunul anului 2200, acest eseu îl
aveam de făcut pentru un concurs de creaţie. Îmi veneau în
minte fel de fel de teme: încălzirea globală, invazia
extratereştrilor, schimbarea radicală a lumii, distrugerea
planetei, tot felul de idei văzute în filmele SF.
Dar de ce să nu fiu optimistă? De ce totul trebuie să
degenereze? De ce omul n-ar putea conştientiza că roboţii,
maşinăriile, tot felul de invenţii savante distrug şi ne
îndepărtează tot mai mult unii de ceilalţi?
Aş vrea ca în 2200 să fie „epoca luminii”, să nu mai fie
sărăcie, oameni bolnavi, tristeţe…
- Valentina, aud vocea mamei, ai un musafir, vino
repede!
Abia dezmeticindu-mă încerc să mă îmbrac, iar ochii
mi arunc fără să vreau în calendar. Eram în 24 decembrie 2200,
în Ajunul Crăciunului.
În cameră era o atmosfera de vis, un brad uriaş, multe
cadouri şi…Moş Crăciun…îmi spune să-i spun faptele bune, pe
care le-am făcut de-a lungul anului şi apoi îmi va îndeplini o
dorinţă.
Eu îi spun că tot ce îmi doresc este să nu mai fie copii
nefericiţi de Crăciun, care nu primesc niciodată cadouri. Moşul
se uită cu mirare şi-mi spune: „Acum nu mai este niciun copil

nefericit, lumea este bună şi generoasă, iar săracia este o
amintire de mult apusă.”
Doamne, parcă mă aflu pe altă planetă! Totul este
schimbat în bine. Când ies pe stradă totul este frumos, nimeni
nu se mai grăbeşte, toată lumea este fericită şi amabilă, cu
zâmbetul pe buze.
Ce bine! S-a împlinit visul meu, dar aud un zgomot ca
un ţârâit de ceas…
Ce este? Ceasornicul, care tocmai mă deşteaptă să merg
la şcoală. Ce păcat!
Aş vrea ca în anul 2200 Crăciunul să fie ca în visul
meu.

„Căldura Crăciunului”
ÖTVÖS ALEXANDRA Cls.a II-a A
Liceul „Mathias Hammer“ Anina
PIP. Focht Felicia Ramona

AMINTIRI DIN ANUL 2200
Elev: Ponoran Beatrice, cl.a VI-a A
Prof. Giulvezan Daniela
Şcoala Gimnazială Nr.7, Reşiţa

Numele meu este Beatrice. Am un nume cam ciudat, cel
puţin aşa spun unii. Ştiu că nu mai este la modă, dar părinţii
mei au hotărât să mă cheme ca pe vestita cântăreaţă de acum
două secole, care se înrudea cu noi. Acum fetele poartă nume
ce încep mai ales cu X şi Y..Ai mei însă nu vor să fie ca
ceilalţi. Respectă chiar şi obiceiurile din trecut. Consideră că e
foarte important ca trecutul să fie cunoscut. De aceea , m-am
hotărât să scriu într-un jurnal tot ce merită să fie ţinut minte
din copilăria mea, deoarece vreau să ştie toţi cum a fost . De
fapt şi “jurnalul”, ca şi scrisul de mână , sunt considerate
“învechite”şi doar iubitorii de antichităţi pot să le înţeleagă
frumuseţea. Aşa ca vă voi povesti la început despre iarna
anului 2200, fiindcă ea a fost foarte importantă pentru planeta
noastră şi pentru sufletul meu.
Îmi amintesc de săptămâna dinaintea Crăciunului. Vreau să
vă spun că această sărbătoare, a Crăciunului, este foarte veche.
Cu toate astea, a reuşit să fie cea mai iubită şi în zilele noastre.
Cu o săptămână înainte , ca de obicei, pe străzi era mare
agitaţie. Magicienii, cei care au rolul de a cumpăra pentru
fiecare familie cadourile ,umblau de colo până acolo, în
maşinile lor zburătoare. Aveau cu toţii montate cipurile cu
dorinţele fiecăruia şi adresele unde vor ajunge darurile. Pentru
a fi totul mai bine făcut, fiecare magician se ocupa de câte cinci
străzi. Asta pentru ca ceilalţi să nu mai piardă vremea cu
cumpărăturile. Da, în anul 2200 nimeni nu pierde vremea. E
adevărat, cumpărăturile pot fi teleportate direct in casa

fiecăruia, dar pentru că are mai mult farmec, sunt aduse de
magicieni costumaţi cu haine fosforescente.
Fiecare familie are şi obiceiuri specifice. De exemplu, în
zilele dinaintea Crăciunului, eu şi cu părinţii, obişnuim să ne
plimbăm cu caleaşca noastră zburătoare, trasă de patru reni cu
aripile ca argintul. Aşa am vrut noi să ne construim mijlocul de
transport, pentru că iubim lucrurile cu aspect vechi. Nu toţi
sunt ca noi. De exemplu, vecinii noştri se plimbă pe o sanierachetă, ce merge doar pe zăpadă artificială .
În preajma Crăciunului se organizează Festivalul iernii. Cu
această ocazie, toată lumea se strânge pe câmpia special
amenajată şi construieşte diferite lucruri din omăt artificial,
căci în timp, iarna a devenit mai caldă şi ninsorile sunt foarte
rare. Anul trecut câştigătorul a reuşit să facă un frumos castel
de nea, pe care apoi l-a decorat cu fulgi sclipitori de culoare
albastră. Toţi se bucurau de eveniment, când deodată, a apărut
Moş Crăciun. Avea o privire plină de răutate. A trecut pe
deasupra noastră cu pelerina lui zburătoare , a distrus
construcţiile din zăpadă şi a poruncit ca nimeni să nu mai
sărbătorească niciodată Crăciunul. Era,de fapt,.noul conducător
al planetei , un om fără suflet. Au urmat câteva luni grele. Toţi
au hotărât să lupte cu el şi cu răutatea pe care o risipea
pretutindeni..Lupta nu a fost uşoară. Nu puteam învinge decât
dacă, noi oamenii, dădeam dovadă de mută iubire şi înţelegere
unii faţă de ceilalţi. Dar, ce nu am fi făcut pentru a ne putea
recupera Crăciunul! Până la urmă, am învins. Crăciunul putea
fi din nou sărbătorit. Nimic nu ne-a bucurat mai mult. Tata nu a
mai folosit bradul hologramă pentru a împodobi sufrageria. Mia făcut o surpriză pe care n-o voi uita nicicând. M-a luat de
mână şi m-a dus în sera din spatele casei. Am rămas uimită ,
când am văzut un brad natural. Era crescut de tatăl meu pentru
a ne arăta cum se sărbătorea înainte acest eveniment. Nu l-a
tăiat, ar fi fost păcat. A spus că bradul e viu ca şi noi şi trebuie
ocrotit. L-a împodobit doar cu beteală albă şi globuleţe argintii.
În vârf am pus chiar eu o stea, căci părinţii m-au lăsat să zbor

până acolo cu mantia mea de Crăciuniţă. Sub pom erau
cadourile , pe care magul ni le adusese cu o zi înainte. Le-am
desfăcut şi am găsit,într-unul din ele,un clopoţel. L-am luat în
mână şi îndată s-a auzit un cântec nemaipomenit despre un
copil pe nume Iisus şi mămica lui. Atunci , ai mei mi-au vorbit
pentru prima dată despre adevărata semnificaţie a Crăciunului.
Ascultam cu atenţie şi simţeam că totul devine mai frumos şi
mai bun.
Tata a luat telecomanda şi a dat la o parte geamurile serei în
care se afla bradul. Aerul proaspăt m-a înviorat. Eram fericită.
Priveam cerul, dar altfel… Nu-l mai vedeam doar ca pe un loc
de plimbare cu caleaşca zburătoare, ci încercam să-mi
imaginez unde se află Cel a cărui naştere este şi astăzi un prilej
de bucurie şi recunoştinţă.

„Crăciun în cer şi pe pământ”
IACOB DEBORA cls.a II-a A
Liceul „Mathias Hammer“ Anina
PIP. Focht Felicia Ramona

SPERANŢA
Cserny Samira,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, NR. 2, STEIERDORF
Prof. Coordonator, Mîţu Simona Petronela
Calendarul de la bordul avionului indică data de 24
decembrie 2200. Mă gândeam, cu toţi cei din avion, să
încercăm să ne bucurăm de Sărbătoarea Naşterii Domnului,
Crăciunul.
Dar nimic nu ne putea alina durerea. Eram o mână de
oameni, care au supravieţuit calamităţilor ce se abătuseră
asupra pământului.
Eu eram o norocoasă. Eram împreună cu familia.
Un zgomot ciudat, of, avionul începe să se clatine în
zbor, suntem pierduţi şi noi.
Trec mai multe minute, îmi fac tot felul de gânduri
negre, vom pieri şi noi…
Pilotul încearcă zadarnic, dar în cele din
urmă…dezastru.
Simt că mă doare tot corpul, sunt pe pământ printre
rămăşite, totul este cenuşiu…
- Ce vom face? În depărtare licurea ca o rază de
speranţă ceva. Era o casă…Alergam ... În casă era o familie ce
cânta colinde.
- Mai sunt oameni! Pământul este salvat! Şi cel mai
important lucru, mai există Crăciun, mai există speranţă!

ROBOCIUNUL
MARTIN ANA, clasa a V-a
Liceul „ Mathias Hammer” Anina
Prof. RUVA VALENTINA ANCUŢA
În seara de Robociun a anului 2200 , toată țara era
împodobită de beculeţe cu laser care străluceau ca un brad
împodobit. Copiii zburau cu săniile de metal pe derdelușul
cerului, iar unii dintre ei își ajutau de pe computerul de bord,
părinții, să împodobească bradul argintiu care plutea agățat
de tavanul infinitului.
Atunci , ajutoarele Moșului Robociun s-au pus pe
treabă. Robo-renii se pregăteau de zbor , iar Moșul se uita
peste listele electronice ca să verifice dacă fiecare copil va
primi cadoul mult dorit , împachetat într-o cutie metalică cu
panglici argintii. Mașina zburătoare a Moșului era gata de un
zbor lung și fermecat , care va aduce un zâmbet pe fețele
copiilor din întreaga lume , iar robo-renii erau foarte fericiţi și
entuziasmați. Ajutoarele Moșului Robociun încărcau mașina
cu cadouri , iar Moșul și-a pus o căciulița pe cap spunând :
,,Sunteți gata de zbor?’’ .Atunci toți au răspuns cu un mare ,,
da ’’și au plecat în călătorie. Într-un sătuc îndepărtat o fetiță
aștepta cu nerăbdare venirea Moșului . Ea nici o secundă nu
și-a luat ochii de pe fereastră, ca să îl vadă pe Moș Robociun .
Când Moșul a ajuns , ea s-a ascuns după fotoliu , iar el a
intrat pe hornul casei cu un cadou mare și l-a pus sub brad.
Dimineață, când fata s-a trezit , s-a repezit la brad și a
desfăcut cadoul. În el se afla o păpușă mare , metalică cu o
rochiță splendidă multicoloră, care urma să-i aducă mamei

sale multă sănătate: „Mama o să trăiascăăă! Mulțumesc,
Moșule ”, spuse ea, sărind în sus de bucurie.
După ce s-a jucat cu ea puțin , i-a spus mamei ei că
anul următor de Robociun va fi mai cuminte de atât și ar vrea
foarte mult să primească păpușa de care i-a povestit bunica ei
că o avea când era mică, uitându-se la o poză cu ea,
întrebându-se oare cum era ,,Robociunul” în vremea aceea.
Poate o va primi chiar pe bunica, pierdută cândva
între amintiri, cu poalele fustei întinse, cu dragostea mare ce
miroase a trecut, cu iubirea trecutului, prezentă.

„Moş Crăciun - roboţel”
VLAD DARIA CP A
LICEUL „M. HAMMER” ANINA
PIP. Puşcă Gabriela

„Moş Crăciun aterizează”
BERCI GEORGIANA Cls. I B
LICEUL „M. HAMMER” ANINA
Înv. Ciuman Eleonora

CRĂCIUN _ 22 OOf
NOVĂCESCU ADINA clasa a V-a A
Liceul „Mathias Hammer” Anina
Prof. RUVA VALENTINA ANCUŢA
Univers,
S-au spart stelele călătoare în mii de răutăți, afectează
mintea sănătoasă a pământenilor.
Aș dori să trimiți pe pământ celor buni, milostenie pentru
sărbătoarea sufletelor.
Moș Ajun alege oamenii speciali, printr-o selecție a
computerelor pe care scrie IUBIRE. Știu, da, această substanță
ce poartă haina trecutului, a produs scurt circuit. A blocat
internetul.
Am o idee grozavă, Universule: să-l căutăm în trecut pe
Moș Crăciun. Va fi grozav!
Mii de pachete cadou ar pluti în direcții clar știute de
computerele SPERANȚE: pasiune, dorințe, adevăr, dreptate și
tot atâtea direcții noi, care nu mai pot fi atât de clare.
Orice poate fi posibil dar nimic nu mai poate fi sigur.
Ei, Universule,de câți ani nu te-ai mai bucurat de aceste
lucruri?
Îmi doresc să-l văd pe Moș Crăciun, nu să stau de vorbă cu
o hologramă.
Eu sunt poate ultima lacrimă a stelei căzătoare.
În cazul în care acest lucru ar putea fi posibil, voi lăsa
scrisoarea mea, la ușa oficiului
CRĂCIUN _22 OOf din ultimul ochi de cer.

CRĂCIUN - PESTE 2200 DE STELE
CAREBA DENISA, clasa a V-a A
Liceul „ Mathias Hammer” Anina
Prof. RUVA VALENTINA ANCUȚA
Crăciun peste 2200 de stele
și eu rătăcind printre ele,
Nu știu clar, cum va fi,
Acum din răsputeri mă voi strădui,
Să vă spun ce-i în mintea mea,
Și să presupun că, va fi așa:
În loc de Moș Crăciun, în Ajun,
Va veni, Robotul cel Bun,
Cu daruri inteligente, clar:
Hărți digitale, iubiri în chenar,
Sentimente desenate-n tablete.
Dispărute-s cele mărunte din cărțile mute.
Totul va fi uimitor, luminos, strălucitor,
Ca un labirint de gânduri vorbitor,
Laserele-n loc de stele și cuvinte plutitoare printre ele.
Brazi transformați în rachete, cu forme de vise sau
planete.
De Crăciun, tot mediul înconjurător va fi uluitor.
Peste 2200 de stele și eu rătăcind printre ele.

UN CRĂCIUN FANTASTIC
Elev: Lupu Andrada,Cl. A VI-a B
Prof. Giulvezan Daniela
Şcoala Gimnazială Nr.7, Reşiţa
Dis-de dimineaţă, din ceasul în formă de inimă, răsună
vocea caldă a mamei , care-mi spuse, ca de obicei, să mă
trezesc şi îmi aminti ce am de făcut în acea zi. Ceasul era un
cadou personalizat , pe care-l primisem de ziua mea şi care îmi
plăcea foarte mult. Aşa că, m-am ridicat din pat şi am hotărât
să fac totul cum trebuie, pentru că in seara ce urma , era Ajunul
Crăciunului. Al Crăciunului anului 2200.
Toată lumea era agitată ,pentru că ne aflam in pragul celei
mai iubite sărbători de pe Terra. În 2200, oamenii sunt foarte
generoşi şi de aceea obişnuiesc să-şi dăruiască multe lucruri la
astfel de ocazii. Asta e posibil pentru că nu mai există oameni
nevoiaşi, cum îmi spuneau părinţii că erau cu câtva timp în
urmă. De jumătate de secol planeta noastră a devenit cea mai
frumoasă şi paşnică din întreaga galaxie. Bunica povesteşte ca
acest lucru s-a putut întâmpla atunci când exemplul dat de Iisus
oamenilor, a fost înţeles cu toată inima de toţi locuitorii Terrei.
Mi-am dorit întotdeauna să fi putut vedea ceea ce s-a
întâmplat acum mai bine de 2200 de ani, în ajunul zilei de
Crăciun. De aceea m-am dus in micul holospaţiu, cumpărat de
ai mei, tocmai pentru a putea învăţa mai bine diferite lucruri.
L-am programat potrivit datelor , pe care cipul meu de cultură
generală, mi le-a transmis , în timp ce mă gândeam la
evenimentul sărbătorit. Deodată , în faţa ochilor , mi-a apărut o
stea care luneca parcă pe cerul întunecat al nopţii, în timp ce
trei magi o urmau fără să o scape din priviri. M-am apropiat de
ei ,încercând să aud ce vorbesc. Datorită cipului puteam

înţelege . Am auzit cât erau de fericiţi şi mi-am dat seama că
doar credinţa deosebită pe care o aveau, le-a dau puterea să
străbată un drum atât de lung pentru a ajunge la locul naşterii
Mântuitorului. Peste puţin timp , imaginile s-au schimbat şi iam văzut pe cei trei magi , ajunşi în Nazaret , închinându-i-se
lui Iisus şi punând lângă el darurile aduse: aur, smirnă şi
tămâie. M-am închinat şi eu , dar mi-am dat seama că de fapt
totul este o hologramă şi mi-a părut rău. Cu toate astea , aş fi
vrut să-i pot oferi şi eu ceva Mântuitorului.
Am ieşit din holospaţiu .Voiam să fac ceva deosebit şi nu
ştiam ce. Aşa că m-am decis s-o ajut pe mama la pregătirile
pentru Crăciun. Tot timpul , familia mea a sărbătorit acest
eveniment în mod tradiţional. Mama face nişte prăjituri
grozave, cu fructe aduse din diferite părţi ale galaxiei, iar tata
pregăteşte sania zburătoare cu care vom merge să vedem
bradul , aşezat in centrul oraşului. După ce am terminat
pregătirile, ne-am urcat în sanie şi am pornit. Când am ajuns,
deja se strânsese o mulţime de lume . Toţi aşteptau sosirea lui
Moş Crăciun., care nu s-a lăsat prea mult aşteptat. A coborât
dintr-o rachetă roşie , pe o scară din beteală strălucitoare,
făcută special pentru aşa o ocazie. Moşul le-a zâmbit tuturor şi
,ajutat de spiriduşi, a început să împartă cadourile. Nimeni nu a
rămas fără daruri, căci fiecare i-a trimis din timp scrisorile
virtuale cu ce şi-ar dori. Eu am primit o minirachetă cu care să
mă pot plimba singură, pe partea de cer pe care aveau voie
copiii. M-am bucurat mult, pentru că în noaptea de Crăciun se
organizează totdeauna un concurs de viteză la obiecte
zburătoare. M-am pregătit să particip. Au fost mulţi concurenţi,
unii pe săniuţe, alţii pe cai cu aripi ,alţii în rachete, ca mine,
toate obiectele având motoare de ultimă generaţie. La sfârşit
am ocupat locul al doilea, primul loc fiind câştigat de o maşină
pilotată de un prieten cu mai multă experienţă. Totul a fost
minunat, iar sentimentul pe care l-am avut toţi a fost cel de
bucurie.

Peste câtva timp, ne-am urat tot ce e mai bun şi am plecat
spre casă. Pe drum, am întâlnit grupuri de colindători, care în
săniuţe cu motor, frumos împodobite, cântau colinde despre
naşterea lui Iisus, iar în liniştea nopţii se auzeau doar cuvintele:
“ O, ce veste minunată !”

MAGIA CRĂCIUNULUI
Ciuculescu Bianca, clasa a VI-a,
Liceul „Mathias Hammer” Anina,
prof. Boboescu Claudia-Alina

ŢIPLEA ŞTEFAN GABRIEL Cls.a IV-a A
Cercul de pictura „Proart“ Caransebeş
Prof. Stoica Dorina

RĂDUŢI DAIANA Cls.a IV-a A
Cercul de pictura „Proart“ Caransebeş
Prof. Stoica Dorina

Vă mai aduceţi aminte de dimineţile de Crăciun şi de
mirosul acela special de portocale şi de cozonaci? Acea
perioada a anului în care vă trezeaţi noaptea din oră în oră să
vedeţi dacă ninge. Alergaţi foarte bucuroşi în sufragerie, unde
era bradul, şi găseaţi cadourile... le deschideaţi şi vă minunaţi
de faptul că Moş Crăciun v-a ghicit dorinţele.
De ar fi realitatea ca în poveşti...
Crăciunul în 2200... pare puţin bizar şi neobişnuit să ne
îndreptăm cu gândul atât de departe, multe lucruri se vor
schimba sau nu. Gândindu-ne la faptul că de atât de mulţi ani
tradiţiile au rămas aceleaşi, poate unele familii vor păstra
aceste obiceiuri, de a împodobi bradul, unul natural, cu mirosul
acela specific de puritate şi de curăţenie care ne gâdilă
simţurile; copiii vor merge la colindat, iar în seara de Ajun vor
primi cadourile mult aşteptate de la Moş Crăciun; familiile din
întreaga lume se vor reuni, bucurându-se de magia sărbătorilor
de iarnă.
Ştim că tuturor ne place „noul” şi ne place să ne
modernizăm viaţa.
Poate până atunci vom admira globuleţele de diferite
culori, beteala şi luminiţele care de care mai strălucitoare întrun brad hologramă.
Felicitările vor deveni un mod creativ de a face urările
de sărbători persoanelor dragi din viaţa noastră; de exemplu, o
felicitare de buzunar care va avea, atunci când se va deschide,
o colindă de Crăciun, lumini şi un mesaj special care se va

proiecta în aer.
Până atunci, sigur se vor mai scrie cărţi despre magia şi
farmecul Crăciunului, fiecare va spune o poveste.
În 2200 poate va fi posibilă teleportarea, astfel oameni
din diferite colţuri ale lumii vor putea ajunge acasă la Moş
Crăciun, în Laponia.
În serile de Crăciun, Moşul va călători peste tot,
împărţind cadourile mult dorite de copii. Dar de unde ştie Moş
Crăciun ce cadou îşi doreşte fiecare copil? Foarte simplu... cu o
lună înaintea Crăciunului, fiecare copil va trimite o scrisoare
Moşului, spunând ce îşi doreşte, iar Moşul va comanda de la
fabrica lui de jucării, unde lucrează spiriduşii.
Dar Crăciunul nu înseamnă doar să primeşti, ci să
dăruieşti... să faci o bucurie, să vezi că cel căruia i-ai făcut un
cadou zâmbeşte, asta înseamnă de fapt Crăciunul... bucuria că
poţi aduce un zâmbet pe faţa cuiva.
Indiferent că aceste lucruri se vor schimba sau nu, Moş
Crăciun va ocupa un loc special în sufletele noastre.

„Moş Crăciun la noi soseşte”
TUCULIA BOGDAN Cls. I A
Liceul „Mathias Hammer“ Anina
PIP. Imbrea Floarea

CRĂCIUNUL PRINTRE STELE
Raica Bianca, clasa a VI-a,
Liceul „Mathias Hammer” Anina,
prof. Boboescu Claudia-Alina
E zăpadă și gheață; pulbere albă și sclipiri de argint
acoperă copacii, mașinile, absolut totul, iar, odată cu ea,
aduce și preaiubitul Crăciun.
Din înaltul cerului, stelele se coboară și împodobesc
copacii, străzile și geamurile caselor. În vârful brazilor din case
luminează frumos și strălucitor câte un luceafăr, iar ghirlande
de stele îl împodobesc.
Crăiasa zăpezii coboară din palatul de cleştar și
risipeşte, pe geamurile caselor şi pe ferestrele magazinelor,
flori de gheață, de o frumusețe izbitoare.
Copii cu năsucul roșu și obrăjori de culoarea bujorului
aleargă derdelușurile cu boburile și își fac oameni de zăpadă
care prind viață intrând în acel joc inocent, cristalin și plin de
viață al copiilor. Fulgi de nea și stele se contopesc unele cu
altele în adevărate ghirlande magice.
Copiii colindă, adulții colindă, totul în lume se îmbracă
în magia colindelor străbune care vestesc Nașterea Domnului.
Seara se lasă, iar luna, ca o regină elegantă, la fel peste
lumea adormită. Cerul e plin de steluțe luminoase de parcă ele
așteaptă venirea moșului cu ale sale cadouri. Și Moșul privește
cu bucurie pacea și liniștea ce domnește în ochii și pe chipurile
acestora. Când seara coboară și liniștea se așează peste oraș,
doar stelele mai aleargă în goana lor neoprită, luminând
drumul Moșului spre fiecare casă în care un suflet de copil
așteaptă darurile mult dorite de la el. Moșul așează pe hârtie

cu praf de stele faptele bune și mai puțin bune ale fiecărui
copil, pe care o învelește într-o perlă, punând-o sub perinile
copiilor.
Totul rămâne în liniște și pace, iar Crăciunul fericit, scris
cu litere de stele în înaltul cerului de către Moș, luminează
orașul și visele oamenilor. Spre dimineață, vraja nopții dispare,
dar Crăciunul ne îmbracă pe toți în alb, dându-ne aripa
sfințeniei și bunătății, indiferent de timp și loc.

„Moş Crăciun în concediu”
TIVODOR SONIA MARIA Cls. a II-a
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Steierdorf
PIP. Rusu Adriana

„Călătoria lui Moş Crăciun”
LINCA DARIUS Cls. I B
Liceul „M. Hammer” Anina
Înv. Ciuman Eleonora

CRĂCIUNUL SUFLETULUI MEU
Praţa Medeea, clasa a VI-a,
Liceul „Mathias Hammer” Anina,
prof. Boboescu Claudia-Alina
O adiere blândă și caldă îmi umple sufletul de bucurie.
Este un amestec de proaspăt și dulce, precum privirea albastră
a mamei.
Deschid ochii și lumina desenează în fereastră un înger
în rochie de stele albe. Ascult liniștea dimineții, iar mirosul de
cozonac și scorțișoară mă poartă spre locul unde mâini dibace
plămădesc dulceața acestei zile minunate. Mă întâmpină două
priviri ca două zâmbete largi, iar brațele mă învăluie cu atâta
iubire, încât mă simt stăpâna planetei. E atâta pace și bucurie...
este Crăciunul anului 2200.
Sub brăduțul verde, plin de ochi multicolori, funda
roșie păstrează o taină anume. O ating și, pe loc, aceasta se
deschide lăsându-mă să privesc într-o altă lume.
Un bătrân și un copil împărțeau daruri oamenilor:
credință, milostenie, iubire, speranță și blândețe. ,,Darurile
sunt pentru toți cei care le primesc cu inima curată!” , spuse
copilul, privind cu ochii veșnicei copilării. Întind mâna spre el
și, deodată, un sărut muzical îmi șoptește la ureche: ,,Moș
Crăciun, cu plete dalbe…”
Fug la fereastră. Șterg cu mâneca pijamalei căldura
proiectată de nasul și gura mea. O vrăbiuță gri, cu penele
lucioase, moțăie precum bunicul atunci când își citește ziarul.
Parcă așteaptă ceva.

Deodată, o horă de fulgi în rochii de mătase o
înconjoară, cântând un dulce colind. Vrăbiuță deschide
pleoapele mici, iar ochii de acuarelă îmi amintesc de primul
meu desen.
Brusc, infinitul albastru cerne argint însuflețit, iar fiecare
crenguță de brad devine scenă a colindelor.
Un bătrân și un copil trec agale, parcă obosiți de atâta
alb ce pare nesfârșit. Se opresc în dreptul ferestrei mele.
Bătrânul are o bucată de cozonac, pe care o împarte cu
tovarășul său de drum. Firimiturile se rostogolesc la picioarele
lor, colorând laptele zăpezii. Vrăbiuța mea li se alătură,
ciugulind din belșugul dimineții.
Bătrânul mă observă. Mă rușinez și vreau să mă retrag,
dar îmi face semn cu mâna ce iese timid dintr-o mănușă ruptă.
Deschid cu emoție fereastra. ,,Crăciun fericit!” îmi urează cei
doi în cor, apoi se îndepărtează.
Îi pierd din priviri. O lacrimă o ia la goană pe față și-mi
cade pe gulerul alb din fereastră. Căldura ei își face loc în
zăpadă, lăsând la vedere un bob de culoare verde. Privesc cum
albul și verdele din fereastra mea se îmbrățișează așa cum se
îmbrățișează albul și verdele din zări, vestind Sărbătoarea
Sfântă. Iubesc aceste două culori ce se țin de mână asemenea
bătrânului și copilului.
Azi bucuria mea stă în verde și alb. Și în colind. Și în
miros de cozonac. Și într-o lacrimă vărsată pentru ceilalți.
Crăciunul meu este veșnic. Crăciunul meu este în
fiecare dimineață, când ființele dragi îmi sunt alături. Vreau să
miros o floare, iar sufletul să-mi cânte un colind al anului 2200.
Crăciunul 2200 este Crăciunul sărbătorit în fiecare lună a
anului, chiar dacă nu ninge, căci Sfânta Sărbătoare trebuie să o
purtăm în suflete, în fiecare clipă a vieții noastre.
Crăciunul anului 2200 va fi Crăciunul fiecărei zile, pe
care să o sărbătorim cu bucurie, credință și speranță.

A VENIT MOŞ CRĂCIUN
TEATRU SCURT
OPRUŢ NICOLETA CASIANA, clasa a VIII-a A
Şcoala Gimnazială Nr. 3, Oţelu Roşu, jud. Caraş-Severin
prof. coord. Ana-Cristina Popescu
Personajele: mama, tata, Moş Crăciun, Irina, Izabela, Cristi,
Andrada.
Decorul: O sufragerie aranjată festiv pentru Crăciun.
ACTUL I
SCENA I
Mama: Copii, vreau să vă prezint pe cineva!
Tata: Este foarte obosit că a venit de departe.
Copiii: Cine?
Mama: Moşule, pofteşte pe la noi!
Moş Crăciun: (Intră entuziasmat.) Ho, ho, ho! Ce faceţi
dragii moşului? (Îşi lasă sacul într-un colţ, pe urmă se aşează
pe un scaun.)
Cristi: (alergând la Moş Crăciun) Moşule, moşule, mi-ai
adus maşinuţa?
Tata: Cristi, nu fi nepoliticos!
Cristi: Dar dacă nu el ne aduce cadouri, atunci cine?
Moşul: Ho, ho, dragă Cristi, da, ţi-am adus cadoul dar o să
ţi-l dau mai încolo.
(Cristi se depărtează de moş şi merge lângă fraţii săi.)
Cristi: A ştiut cum mă cheamă.
Andrada: I-a spus tata. Eu tot nu cred că el este moşul.
Cristi: Bine că şti tu tot.

Moş Crăciun: Cum să nu crezi că eu sunt Moşul? ... Hai
lângă mine Andrada şi o să îţi demonstrez.
Cristi: A ştiut şi numele tău.
Andrada: De unde?
Cristi: Pentru că el este Moşul.
(Andrada merge lângă Moş Crăciun.)
Izabela: Moşule, doar pe ea o chemi lângă tine?
Moşul: Sigur că nu, vino şi tu Izabela.
(Izabela merge şi ea la Moş Crăciun.)
Irina: Tata i-a spus numele noastre înainte ca să ni-l
prezinte.
Cristi: Să acceptăm acest lucru dar cum ne-a identificat?
Irina: Probabil i-a arătat poza de familie.
Mama: Copii, vă lăsăm cu moşul. Să fiţi cuminţi!
Copiii: O să fim cuminţi!
(Mama şi tata se retrag în culise.)
(Cristi şi Irina merg într-un colţ lângă sacul moşului. Se uită
în sac şi văd multe jucării.)
Irina: Ce de jucării!
Cristi: Ce avion frumos!
Irina: Ce păpuşă drăguţă!
Cristi: Şi maşinuţa mea?
Irina: Nu ştiu.
(Cristi şi Irina fură jucăriile şi pun în sacul moşului haine
vechi.)
Andrada: Moşule ai facebook?
Moşul: Feis ... ce?
Izabela: Facebook moşule. Cum să nu şti de el?
Moşul: Când o să ajungi la vârsta mea ...
Izabela: Ce se întâmpla atunci?
Moşul: Nu vei mai înţelege tot ceea ce este nou.
Andrada: Ai intrat vreodată pe internet Moşule?
Moşul: Nu.
Izabela: Nici măcar pe Thembarl?
Andrada: Nici pe istagram.

Izabela: Sau Ast. Fm.
Andrada: Ori Twitter?
Izabela: Sau Skipe?
Moşul: Dragele mele, eu sunt un om foarte bătrân, am foarte
puţin timp liber şi nu ştiu ce înseamnă internetul.
Andrada: Cele mai multe informaţii le găseşti pe internet.
Moşul: Eu am spiriduşii mei care mă informează.
(Cristi şi Irina se întorc din culise cu sacul plin de haine
vechi.)
Izabela: Moşule, aşa-i că pe mine mă iubeşti mai mult?
Andrada: Nu-i adevărat, pe mine mă iubeşte mai mult!
Moşul: Dragele mele, vă iubesc pe amândouă la fel.
(Cristi se apropie de moş.)
Cristi: Moşule ne dai cadourile?
Moşul: Haideţi, să vă dau cadourile.
(Moşul merge să ia sacul din colţul unde-l lăsase. Irina a pus
pe jos o coajă de banană. Moşul a călcat pe ea, a alunecat şi a
căzut. S-a ridicat supărat, a luat sacul în spate şi s-a adresat
copiilor.)
Moşul: Aşa m-aţi aşteptat? Coji de banane în drumul meu?
(Moşul pleacă în culise. Copiii se uită la jucăriile furate.)
Scena II
(În câteva clipe moşul se întoarce. Ajunge în mijlocul scenei
şi scoate hainele din sac.)
Cristi: Vine Moşul, Vine Moşul, ascundeţi jucăriile!
Moşul: Ce aţi făcut cu cadourile? Sunteţi copii răi. Eu nu
iubesc viclenia şi furtul. Nu meritaţi niciun cadou.
(Cristi şi Irina o iau la fugă spre culise speriaţi.)
Andrada: Moşule, spiriduşii tăi ce ţi-au spus?
Moşul: Şi obraznici.
(Andrada şi Izabela pleacă şi ele speriate în culise.)
(Mama şi tata vin pe scenă.)
Mama: Sunt copii. Te rugăm să-i ierţi.

Moşul: Aceşti copii au înţeles oare că a venit şi pe la ei Moş
Crăciun?
Tata: Copii, a venit Moş Crăciun!
Copiii din culise: Da.
(Pe scenă vin şi copiii aducând jucăriile din sac.)
Cristi: Am glumit moşule.
Irina: Te rugăm să ne ierţi.
Moşul: V-am iertat demult.
Copiii: A venit Moş Crăciun!

ILUCĂ DAIANA ALICIA Cls. a III-a B
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa
PIP. Tistu Cristina

POPESCU RALUCA DIANA Cls. a III-a B
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa
PIP. Tistu Cristina

„Magia Crăciunului în anul 2200”
SCURTU LORENA Cls. a III-a B
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa
PIP. Tistu Cristina

BOBOŞ PAULA Cls. I C
Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Reşiţa
Înv. Surulescu Floarea

„Veselie, veselie”
COCA AMALIA Cls. a III-a C
Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Reşiţa
Prof. Bribete Cornelia

„Aşteptându-l pe Moş Crăciun”
VUCEA IRINA Cls. a III-a C
Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Reşiţa
Prof. Bribete Cornelia

TOMOIAGĂ IOANA Cls. I C
Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Reşiţa
Înv. Surulescu Floarea

„Crăciunul la extratereştri”
ZEVEDEANU ELISABETA Cls. a II-a
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Steierdorf
PIP. Rusu Adriana

„OZN-ul Moşului aduce cadouri”
RETEZAN ABEL Cls. a III-a
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Steierdorf
PIP. Muntean Mirela

„Moşul în pană cu OZN-ul”
SÎRBU DIANA MIHAELA Cls. a II-a
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Steierdorf
PIP. Rusu Adriana

„ROBO-Moş Crăciun la munte”
OBREJA ROXANA Cls. a III-a
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Steierdorf
PIP. Muntean Mirela

„Spiriduşii Moşului”
KOVACS MARIA Cls. a III-a
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Steierdorf
PIP. Muntean Mirela

„ Vine, vine, Moş Crăciun”
COHAI GABRIEL ALEXANDRU Cls. a III-a B
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Tismănariu Mihaela

„Ninge cu cadouri”
SCHINTEIE IOAN AL. FELICITAS Cls. a III-a B
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Tismănariu Mihaela

„Crăciunul”
TRIŞCĂ VLĂDUŢ Cls. a III-a B
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Tismănariu Mihaela

„Lumânare de Crăciun”
MURGU EMILIA CP B
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Andronescu Ramona

„Crăciunul în spaţiu”
VELICH CLAUDIA ROXANA Cls. a IV-a B
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Costea Rodica

„Omul de zăpadă”
TRIŞCĂ ALEXANDRA CP B
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Andronescu Ramona

„Crăciunul viitorului”
FAJI ANDREEA Cls. a IV-a B
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Costea Rodica

„Bucuria bradului împodobit”
RUVA MARIA Cls. a II-a
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Focht Felicia Ramona

„Globuleţe”
VLĂDIA LAURA Cls. a IV-a A
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Românu Daniela

„Lumină”
GHERALIE DARIUS Cls. a IV-a A
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Românu Daniela

„Naşterea”
MILEA RADU Cls. a IV-a A
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Românu Daniela

„Mos Crăciun cu spiriduşi”
BADESCU RADU Cls. a III-a A
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Plestici Gabriela

„Uriaşul Mos Crăciun”
PREOŢESCU ALESSIA MARIA Cls. a III-a A
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Plestici Gabriela

„Atenţie, aterizează Mos Crăciun”
FOMITESCU RAUL Cls. a III-a A
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Plestici Gabriela

„Bradul de Crăciun”
BALAUSAC ADELIN CP A
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Puşcă Gabriela

„La joacă”
PITARU MARIUS Cls. a III-a C
Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Reşiţa
Prof. Bribete Cornelia

„Mosul anului 2200”
COPOCEAN IOANA Cls. I A
Liceul „Mathias Hammer” Anina
PIP. Imbrea Floarea

