
     

     

  

 La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, a avut loc Marea Adunare Naţională, care prin 

rezoluţia sa a consfinţit unirea Transilvaniei cu Ţara Mamă, România. Acest măreţ act 

înseamnă recunoaşterea deplină a drepturilor naţionale ale românilor, trăitori în pământurile 

vechii Dacii. 

              În anul 1997 Sfântul Andrei a fost proclamat "Ocrotitorul României". Ziua de 30 

noiembrie a fost declarată sărbătoare bisericească naţională.  

              În această perioadă românii se pregătesc sărbătoresc 1 Decembrie,Ziua Naţională a 

României. Este datoria fiecărui român de a cinsti această zi, de a-şi aminti că este român. 

            Întrucât ne apropiem de ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României”, o zi de mare 

sărbătoare, m-am gândit să ne pregătim şi noi astăzi pentru această zi. Așa că am vorbit despre ce 

înseamna ziua de 1 Decembrie si culorile drapelul si despre stema si imn,am decupat o insignă 

cu conturul și steagul țării și apoi am completat pe o foaie cu un text din care lipsesc 

cuvinte.Completând cuvintele lipsă, copiii vor afla cum s-a realizat Marea Unire de la 1 

Decembrie: 

          “La 1 Dembrie 1918 a avut loc la Alba-Iulia, Marea Adunare Naţională cu participare a 

peste 100.000 de români 

veniţi din toate ţinuturile 

Transilvaniei şi Banatului, 

fiind decretată Unirea 

Transilvaniei cu România, 

formându-se astfel Statul 

Naţional Român – 

România cea Mare. 

          Le-am vorbit 

copiilor despre culorile 

drapelului: “Roşu 



simbolizeaza 

sângele vărsat de 

strămoşii noştri 

pentru libertatea şi 

unitatea ţării. 

Culoarea galben  

reprezinta bogatiile 

ţării, granele din 

care se face painea 

pe care noi o 

mancam. Culoare 

albastru reprezinta 

cerului senin si  

râurile limpezi ale 

tarii noastre. Culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, 

galben, roșu. Apoi împreună cu elevii clasei a II-a C (prof. înv. primar Oșlobanu) am încins o 

horă în holul școlii. 

 

                                                Prof. înv. primar Negre Simona şi elevii clasei a II-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


