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TRINOM
SCOALA MONTESSORI "ACOPERAMANTUL MAICII DOMNULUI"

UN LOC DRAG NOUA
Daniela Craciun

OCTOMBRIE 2021

- Hramul scolii "Acoperamantul
Maicii Domnului"
-Sf. Parascheva
- Zile de nastere
- Targ de carte
(s-a putut)
-Mic dejun cu colegii
NOIEMBRIE 2021

-Vacanta
- Slujba SfintilorArhangheli
Mihail si Gavriil

Luna octombrie ne-a oferit multe bucurii. In primul rand am sarbatorit
hramul scolii prin participarea la slujba inchinata Acoperamantului Maicii
Domnului, iar pe data de 14 octombrie am sarbatorit-o pe Sfanta Parascheva
de la Iasi, ocrotitoarea tarii noatre. Catedrala orasului ne primeste de fiecare
data cu zambete si saluturi discrete din partea preotilor slujitori. De fiecare
data cand ne vad asezati in fata lor, pe covor, simti ca-i cuprinde bucuria. Parca
ne asteapta, si apoi, prin zambetele lor ardresate copiilor le spun "Bine ati
venit si de data aceasta! Va asteptam!" E un sentiment placut care te face sa te
simti acasa.
Tot in aceasta luna am organizat un targ de carte , caci ne era dor de astfel de
evenimente. Copiii au ajutat cu mult entuziasm. Bucuria cea mai mare a fost sa
vezi copii dorindu-si carti, bucurandu-se de ele, punand carti "de-o parte "
pana vine mama sa mi-o cumpere, suparandu-se ca nu sunt toate cartile pe
care si le doresc... Copiii sunt minunati si cartile pe care Corina Pusca le-a adus
pentru ei sunt minunate. Multumim Corina!
Ultima saptamana de scoala le-a oferit copiilor un alt moment placut "Mic
dejun cu colegii". A fost poate singura masa la care nu s-a auzit:" Te rog sa mai
mananci putin!" A fost o masa pe cinste!!! (asa am auzit)
Speram sa avem si pe viitor astfel de evenimente ...
Doamne ajuta!
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PICTAM ICOANE
artistii
Din experienta anilor trecuti, copiilor le place mult sa picteze icoane, motiv pentru care am hotarat sa initiem un
atelier de icoane pe sticla. Desigur ca toti copiii au dorit sa participe, desi era optional. Tema lunii octombrie a fost sa
realizam o icoana cu sfantul al carui nume il purtam.
Atelierul de icoane pe sticla presupune multa rabdare pe care o exersam cu totii: copii si adulti. Intrebarea zilei
era: "Daniela, cand le ducem acasa?" Raspunsul: "Cand sunt gata!"
Au fost extrem de nerabdatori sa le vada terminate. Rezultatele au fost pe masura muncii. Toate icoanele au fost
minunate! Drept urmare, pregatim deja proiectul pentru luna noiembrie!!!
!
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