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A FOST ODATĂ, ÎNTR-O PĂDURE... 

Rovența Adriana, clasa a XII-a A 



O FI IARNĂ? 

Fotografie realizată de elevul Rusu Alin, clasa a XII-a A 



CERBUL SINGURATIC 

Rovența Adriana, clasa a XII-a A 



REFLEXIA PRIMEI ZĂPEZI 

Fotografie realizată de elevul Rusu Alin, clasa a XII-a A 



CLOPOȚEI ÎN SĂRBĂTOARE 

Silitră Cosmin, clasa a IX-a A 



IARNA PE BULEVARD 

Fotografie realizată de eleva Niculae Narcisa, clasa a X- a C 



 
Rovența Adriana, clasa  a XII- a A 

 

 
SEARA  

 
În seara de-astă seară,  

În seara-i foarte mare, 

În seara lui Ajun și a lui Crăciun 

pe Dânsa se ceartă două zile mari: 

una-i Sfânta Vinerea și alta-i Duminica 

Căci Ea e mai mare și mai născătoare 

Născând pe Hristos, 

Lumi-i norocos. 

       



BĂTRÂNUL LUP 

Rovența Adriana, clasa a XII-a A 



PRIMA NINSOARE ÎN BUCUREȘTI, DECEMBRIE 2020 

Fotografie realizată de elevul Rusu Alin, clasa a XII-a A 



Colindatul  

 Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Crăciun 

este mersul cu colindul.  

 În prima zi de Crăciun, colindătorii merg din casă în 

casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor 

nașterea lui Iisus prin cântece și poezii. Se spune 

că acela care nu le deschide poarta colindătorilor 

va avea parte de un an neroditor și de ghinioane în 

casă, cauzate de zgârcenia de care a dat dovadă. 

 În Maramureș, la colindat merg și adulții, nu numai 

copiii. Ei sunt primiți de gazde și cinstiți cu cozonac, 

sărmăluțe, preparate din carne de porc, colaci și 

vin. 

PPT executat de eleva Suhățeanu Cristina-Gabriela, clasa  a X- a B 



GLOBUL MAGIC 

Rovența Adriana, clasa a XII-a A 



                                

Masa de Ajun  

O altă tradiție importantă este chiar masa de 
Crăciun. 

 În data de 25 decembrie ia sfârșit postul Crăciunului, 
care durează aproximativ șase săptămâni.  

 În această zi, oamenii se pot desfăta cu bucatele 
tradiționale de Crăciun: tobă, lebăr, sarmale, 
caltaboși, colaci, cozonaci, pită, prăjituri, salate, 
cârnați sau friptură.  

 Carnea folosită pentru prepararea bucatelor de 
Crăciun este proaspătă, întrucât de Ignat, în data de 
20 decembrie, are loc un alt obicei: tăierea porcului. 

PPT executat de eleva Suhățeanu Cristina-Gabriela, clasa  a X- a B 



IARNA  AȘTERNUTĂ PESTE TÂRGU JIU 

Fotografie realizată de eleva Rovența Adriana, clasa a XII-a A 



OMUL DE ZĂPADĂ 

Iosif  Maria, clasa a XII-a C 



 În dimineața de Crăciun prietenii se vizitează reciproc și se 

servesc cafea, lichioruri si migdale zaharisite.  

 Masa de prânz de Crăciun este cea mai importantă masă a 

sarbătorii și se pune, de obicei, în casa bunicilor sau acasă la cel 

mai în vârstă membru al familiei. De la masa de Craciun nu 

lipsesc orezul si carnea de pui, grâul fiert zdrobit (bulghur) în 

amestec cu carne, sare și piper (Kubbeh).  

 O tradiție libaneză impune ca de fiecare dată când un copil vine 

pe lume la acest moment al anului, mai ales atunci când acesta 

este un băiat să se pregătească un fel unic de budincă. Acest tip 

de budincă este numit Mughly și se prepară din făină de orez, 

chimen, zahăr și alte mirodenii, și se servește în vase mici, 

acoperit cu nucă de cocos, stafide, migdale, alune zdrobite și 

nuci. Această budincă este oferită tuturor celor care intră in casă, 

membri ai familiei și prieteni. 

PPT executat de eleva Kerbaj Antonia, clasa  a XI- a A 

Crăciunul în Liban 



 La sate, se fac focuri mari pe ulițe si în piețe, ca o 

modalitate de a repara toate neînțelegerile avute cu 

prietenii de-a lungul anului. Libanezii cântă și se 

dansează în jurul focului.  

 În perioada Crăciunului se dansează dansuri 

speciale numite Dabkeh: femei și bărbați tineri se țin 

de mâini în semicercuri și dansează pe o muzică 

specifică. Dansatorii poartă haine în culori vibrante si 

își acoperă capetele. 

 

 

PPT executat de eleva Kerbaj Antonia, clasa  a XI- a A 



CULORI RECI PE LACUL MORII 

Fotografie realizată de elevul Poleac Florin, clasa a X-a C 



VINE CRĂCIUNUL! 

 

Silitră Cosmin, clasa a IX-a C 

 

         

    Cine va veni oare, 

Cu sacul în spinare, 

Fără să te scoale, 

Având cadouri pentru fiecare ? 

 

Moș Crăciun, Moș Crăciun ! 

Ești atat de bun, 

Cu toții așteptăm seara de Crăciun. 

Tu vei veni cu un dar bun. 

Te primim cu brațele deschise 

Si cu mare bucurie 

Pentru iarna ce-o să vie 

Fără ca să dea de știre. 

 

O dată cu tine  

Vine-o mare bucurie, 

Pentru copii - chiar o minune 

Familia adunată, cu multă iubire! 

       

      



MOȘ CU BARBA  ALBĂ 

Rovența Adriana, clasa a XII-a A 



   

 

 

 În multe sate din județul Vâlcea bătrânii freacă cu usturoi pragurile casei, 

ale grajdurilor și șurilor. Apoi merg la animale și membrii casei și îi ung pe 

frunte în forma crucii. Ei cred astfel că vor fi feriți de strigoi și duhuri rele tot 

anul viitor.  

 Mare parte dintre obiceiurile din județul Vâlcea se regăsesc și în alte 

zone ale țării: de la proviziile cu cele necesare, în special cu lemne, făină, 

un porc bun de tăiat, câteva vedre de țuică și vin și cât mai mult mărunțis 

pentru colindători, la curățenia casei și prepararea bucatelor alese. 

 În satele vâlcene pregătirea pentru sărbătorirea zilelor sfintelor sărbători 

ale Nașterii Domnului, ale Anului Nou și Bobotezei încep cu Postul 

Crăciunului. Copii și tineri, fete și băieți, se organizează din vreme în cete 

de colindători. Repertoriul vast a fost preluat și transmis din generație în 

generație.  

 În județul Vâlcea s-au născut multe drații frumoase, acest „ținut” este 

bogat de tradiție și cultură, unele tradiții sunt moștenite din generație în 

generație. Oamenii gospodari primesc cu drag colindătorii pentru ai încânta 

cu bucatele lor tradiționale, iar pentru gospodarii singuri, colindătorii sunt o 

alinare sufletească și un motiv de bucurie. 

PPT executat de elevul Pietreanu Rareș, clasa  a IX- a A 

Obiceiuri și tradiții din județul Vâlcea 



GINGAȘE PETALE, SURPRINSE DE IARNĂ 

Fotografie realizată de elevul Rusu Alin, clasa a XII-a A 



Poleac Florin 

Iosif Maria 
Silitră Cosmin 

Rovența Adriana 

Niculae Narcisa 

Prof. Popescu Elinor  

Danusia 

Suhățeanu Cristina 

Rusu Alin 
Pietreanu Rareș 

Kerbaj  Antonia 

Cercul de istorie CĂLĂTORI ÎN TIMP 

 

Colegiul Tehnic CAROL I, București 



Crăciun fericit! 

 

 

Feliz Navidad! 

Fröhliche Weihnachten ! 

Joyeux Noel! 

Merry Christmas ! 


