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REVISTĂ EDITATĂ DE LICEUL PEDAGOGIC „D. P. PERPESSICIUS” BRĂILA
DESPRE ÎNCEPUTURI
Există o lege a firii care spune că orice lucru trebuie să aibă un început.
Și aceeași lege vorbește la fel de tranșant despre sfârșitul a tot ce începe.
În calendarul nostru, luna septembrie este luna începuturilor. Acum începe anul bisericesc și tot acum începe școala. Nimic mai firesc și nimic
mai normal ca aceste două începuturi să fie rânduite în aceeași lună.
Pentru că școala și biserica fac același lucru: formează oameni. Biserica
mizând pe valorile ei tradiționale, școala – pe ale sale, dar fiecare cerând
smerenie, modestie, disciplină, încredere în om și în puterile lui, responsabilitate, într-un cuvânt frumusețe morală, spirituală și intelectuală.
Nu se putea întâlnire mai fericită în calendar ca aceasta.
În perioada dintre cele două războaie mondiale, un pedagog, astăzi din
păcate aproape uitat, și nu din cauza lui, ci din cauza micimii intelectuale a
vremurilor în care trăim și din cauza desconsiderării unei instituții care nu
prea funcționează la români – instituția recunoștinței, pe numele lui G. G.
Antonescu, făcea afirmația că religia nu trebuie să fie disciplină de studiu
într-un plan de învățământ sau altul, ci principiu de organizare a educației.
Antonescu, se pare, simțea că timpurile care vor veni vor fi grozav de
neașezate, smintite de-a dreptul.
Din nenorocire pentru om, ca ființă generică, presimțirea pedagogului G.
G. Antonescu a devenit realitate.
În marea lui mândrie, în orgoliul că este centrul universului, fapt care
debutează cu umanismul Renașterii, omul a uitat de Dumnezeu și, mai întâi,

Perpessicius-inedit
Astăzi, scrisoarea nu mai are farmecul vremurilor trecute, caligrafia
caldă, mirosul, uneori parfumat, al hârtiei, dar, mai ales, emoția întâlnirii
cu poștașul care-ți aducea vești de departe. Toate acestea, învechite, dar
atât de importante, au fost înlocuite de rapiditatea și sărăcia sms-urilor, de
emoticoane și de bizare prescurtări... Din fericire, epistolele scriitorilor
păstrate în colecții private ori în vitrine de muzee readuc la viață lumi
pierdute. Un astfel de demers realizează Mircea Handoca, la Fundația
”România Literară”, sin18.10.2016,, scoțând la iveală trei scrisori adresate
lui Mircea Eliade de nu mai puțin celebrii săi contemporani: Perpessicius,
patronul liceului nostru, Ionel Teodoreanu și Alice Voinescu, scriitori pe
nedrept socotiți de raftul al doilea și uitați de manualele școlare...
Scrisorile lor, deși, aparent, surprind detalii neimportante, nu fac decât să
ajute la reconstiuirea imaginii unei lumi pline de intensitate culturală, numite deloc întâmplător, ” al doilea clasicism românesc”. Fără să fie senzationale, misivele alăturate nu comunică totuși niște banalități convenționale.
Perpessicius, cel a cărui naștere o onorăm, nu a fost numai un delicat
critic impresionist, sprijinul noilor scriitori, lentila atentă asupra manuscriselor eminesciene sau poetul nu întotdeauna genial al excursiuni sentimentale, ci și un interesant reprezentant al stilului epistolar. Perpessicius îi
face propuneri lui Eliade pentru sumarul unei viitoare ediții critice, după ce
l--a invitat pe să colaboreze la Universul literar, aflat sub conducerea sa în
1927. În aceeași perioadă (și în anii următori), cei doi au fost colegi de redacție la revista ”Cuvântul”. Autorul ”Mențiunilor critice” a elogiat de câteva ori eseistica lui Mircea Eliade, fiind impresionat în mod deosebit de
articolul acestuia Anno Domini. Perpessicius a făcut parte, alături de
Șerban Cioculescu și de G. Călinescu din juriul Editurii Cultura Natională
care a atribuit marele premiu romanului ”Maitreyi”. Recenziile lui despre
scrierile lui Eliade nu sunt doar o înșiruire de superlative. Ele demonstrează concret timbrul unic al talentului autorului ”Huliganilor” și locul
ocupat de acesta în literatura română.
………………………………………………………………………………

a avut îndrăzneala să anunțe moartea lui Dumnezeu, apoi să creadă, timid la
început, că poate să stea el pe locul rămas gol în univers, apoi chiar să
susțină, obraznic, dreptul său de a fi Dumnezeu.
Sminteala filosofică a cuprins treptat școala. La început, timid, cu discuția lâncedă despre drepturile actorilor educației, apoi din ce în ce mai imperativ, mai agresiv, cu instituirea altei ordini în școală, cu ignorarea valorilor tradiționale și cu introducerea unor valori noi, nu toate sănătoase. Astăzi,
în școală, nu se mai știe cine este subiect și cine este obiect al educației, nu
se mai știu valori fundamentale cum ar fi respectul, disciplina, patriotismul,
munca, bunul simț.
Și, nemaiștiindu-se aceste repere, nu se mai știe nimic despre om care s-a
rătăcit în hățișul zis democratic al noilor orânduieli.
Iată de ce luna septembrie, această lună a Începuturilor fundamentale –
noul an bisericesc și începerea școlii, este luna speranței.
Luna speranței că lucrurile vor reintra pe drumul firescului și al umanului, al respectului față de valorile formatoare pentru om, al smereniei,
modestiei, al acordării unui loc în inimile noastre acestui personaj urgisit
care este Dumnezeu și care este oricare dintre noi.
Director, prof. Constantin Gherghinoiu

………………………………………………………………………………
/1937/
Dragă Mircea Eliade,
După o lună de recluziune reumatică făcui primul drum la Fundație. Mi--a
făcut o deosebită plăcere să aflu noi și entuziaste vești despre iminentul
Hasdeu. Profesorul e cucerit întrutotul. Din parte--mi, abia--l aștept. Am
străbătut împreună tabla de materii. Extraordinară, desigur. Vast cum e, e
cert că nu putea fi turnat chiar tot. Dar n--ai fi de părere că la Teatru, dacă
nu si presa, cel putin prefața de la ”Răposatul postelnic”, tipărită în ”Din
Moldova” și reprodusă în ”Universul literar” din 1927 (la care ai colaborat) închinat lui Hasdeu, ar merita o desmormântare? Am rămas cu impresia că e o pagină inspirată și moment în cultura noastră. După cum, personal, n--aș nesocoti ”Cei trei Crai de la Răsărit”. În lupta anti-latiniștilor,
după Alecsandri, creația lui (...) stăruie si azi. Desigur, nu sfaturi, cât
sugestii dintr--o convorbire cu directorul, în urma îndemnului căruia mi-am luat îndrăzneala să-ți scriu. Aș fi încîntat dacă ai privi această intervenție în justa ei lumină, dacă ai scoate--o de pe rol și m--ai lăsa să--ți
împărtășesc sentimentele mele de perpetuă iubire.
Al D-tale Perpessicius
Prof. Marioara Novac
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A asculta, a înțelege, a comunica…în impas
,,Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult
timp cu el!”. Așa sună un mesaj promovat de mass-media, venit, parcă, în completarea celui care ne avertizează în legătură cu efectul nociv al unor alimente. Impactul psihologic al unui astfel de avertisment este cel puțin șocant în măsura în
care ne trezește, cu amărăciune, la o realitate pe care, de multe ori, refuzăm să o
acceptăm. Se naște firesc întrebarea: Oare am ajuns în stadiul în care noi, ca părinți
și adulți formatori de viitori adulți să fim atenționați pentru a înțelege importanța
timpului petrecut alături de copiii noștri?
La o evaluare personală a ,,cantității” acestui timp, admit că mă încearcă sentimentul culpabilității, dar nu despre mine vreau să vorbesc. Astăzi este vorba
despre copii, despre cei, în ochii cărora privind, descoperi dorul pentru părinții
plecați departe, regretul față de tăvălugul de probleme zilnice care le răpesc timpul
petrecut alături de cei dragi, sau revolta împotriva a tot ceea ce le trasează margini.
Știu, risc să repet un clișeu al zilelor noastre, conform căruia ,,nu mai avem timp”
…de nimic. De statistici, tipuri de situații, măsuri la această problemă se ocupă
specialiștii, pedagogi, sociologi, psihologi și alți…logi. Dar noi, care îi vedem
zilnic, fie că sunt copiii noștri, fie că sunt elevii care au așteptări de la noi, ne
întrebăm ce putem face pentru a vindeca o rană deschisă, căreia îi schimbi din când
în când pansamentele pentru a nu se agrava. Dincolo de postura de elevi în care îi
cunoaștem, ar trebui să nu uităm că ei sunt, de fapt, suflete pe care, nu de puține
ori, le lăsăm în așteptare și cerem dreptul să se deschidă când vrem. Și atunci ne
mirăm că ei își găsesc refugiul într-un univers compensatoriu populat de personaje
on-line, tastatură și mouse care le oferă temporar iluzoria libertate de a fi cine își
doresc și aparenta stare de bine. Indiferent de evoluția tehnologică care le creează
impresia că sunt conectați cu restul universului, copiii noștri au nevoie de aceleași
valori dintotdeauna: încredere, iubire necondiționată, acceptare, siguranță. Și toate
acestea vin, cu timpul, din petrecerea unui timp de calitate alături de ei, căci, indiferent de cantitatea acestui timp, copiii simt nevoia să fie iubiți, acceptați,
susținuți, ascultați. Literatura ne oferă exemple despre lipsa de comunicare dintre
părinți/adulți- copii, cauză care frânează formarea tânărului pentru viață. Cel care
îmi vine în minte este al personajului din Moromeții de Marin Preda. Părinții, preocupați de grijile zilnice, nu au timp să vadă sau să înțeleagă nevoile mezinului,
Niculae și acesta își va urma destinul, nu lipsit de zbateri, până își va împlini visul,
acela de a merge la școală.
Un copil sănătos din punct de vedere emoțional este un copil sociabil, îndrăzneț
în a-și susține ideile, ambițios în realizarea visurilor și, nu în ultimul rând, sincer în
a-și recunoaște greșelile firești ale vârstei. Acesta e un câștig neprețuit doar
aplecându-ne, fiecare după priceperea sa, asupra nevoilor lui.
Prof. Florentina Gabriela Vasile

Singur printre singurătăți
Fronda e semnul incompatibilității cu un tipar. Ea se definește printr-o energie specială care izbește, râcâie, mușcă
gratiile doar-doar se va produce eliberarea. Când captivitatea e intr-un spațiu rupt de transcendent (sau suficient de
îndepărtat, încât ecourile să fie mai stinse decât rămășițele
luminii călătoare de mii de ani!), discursul capătă torsiuni
agresive, de ură zvârlită pentru a provoca o reacție.
”Acedia”1 este un astfel de volum, în care țesătura inadaptării într-o dimensiune lipsită de magia naturii protectoare se multiplică în straturi ale suferinței. Contextul e cel contemporan, cu o poeticitate cvasicoerentă, cu mituri răbufnind mai greu, pentru că există prea multă
obiectualitate și tehnologie. Eul liric, în ipostaza unei călăuze spre sine și spre concretețe, se lasă cîntărit, recunoaște că e doar ”0,5” din vastitatea Creației oferite ca
spațiu ludic, ”completarea” lui fiind sinonimă cu refacerea, reclădirea existențială,
pe care doar cuvântul o poate realiza.Lumea artistului e o groapă, o cameră cu
becul spart sau pântecele unui cal troian din care ies fantasmele lui copleșitoare,
precum: singurătatea, dublul adormit, școala-labirint ori revenirea acasă a fiului
rătăcitor. La nivel intertextual, lecturile diverse sunt reinterpretate prin construirea
unui alt fel de a le spune, integrându-le în texte acide, pline de spuma esteticii
urâtului ( cu secvențe voit cam prea bolovănoase, cum ar spune Arghezi). Ele
spun povestea unei sensibilități excesive și nelămurite care curge într-un timp inaderent contingentului, lipsit de bariere, de marginile blânde ale unui estuar.

Ele se rostogolesc, îndurerate de reproșuri și de neputințe, într-un somn bâjbâitor
și într-o trezie confuză, reinterpretând gestualitatea sacră. Pe alocuri, fronda e manieristă, dar ea vine din răni multiple, nevindecate de prezent și reactivate prin
spunere. În esență, volumul impune un fel ironic, parodic și ludic de reinterpretare
a umanității staționar-comode care caută doar un soi de lirică de budoar. Pentru că
lumea ”n-a fost făcută din turtă dulce”, remediul nu apare decât prin confesiunea
unui revoltat, a unui cvasiînvins care așteaptă -și el!- protecția divină și remodelarea posttehnologizare și depoleire de sensuri. Dar, după deschiderea pungii durerii, artistul pare că nu își va canaliza energia către un sine luminat, ci către o revoltă continuă și iscoditoare. Este un volum scris iute, ca dintr-o suflare, prin
coborâri concentrice în concretul gestual-prezent și în sinele inadaptat care nu-și
găsește locul cald, pentru că refugiul în cuvinte se dovedește fragil. Pe de altă
parte, este o carte plină de avertizări adresate brutal lumii ce intră, pe neștiute, în
letargie.
_________________________________________________
1

Mititelu, Valeriu, Acedia, Editura Brumar, Timișoara, 2016

Prof. Marioara Novac

Mişcarea Shoefiti - o nouă tendinţă urbană
Dacă aţi mers vreodată pe stradă şi aţi privit în sus observând
brusc o pereche de pantofi sport agăţaţi pe cablurile de înalta
tensiune, cu certitudine v-aţi întrebat ce semnificaţie ar putea
avea acest gest. Veţi rămâne probabil surprinşi aşa cum am
fost şi eu când am descoperit misterul pantofilor suspendaţi
pe cabluri cu vreo patru ani în urmă, în timp ce mă aflam într
-un stagiu de formare la Lyon în Franţa. Mă tot gândeam
cum era posibil ca într-un oraş european civilizat, ce conservă un important patrimoniu cultural, de la vestigii din
epoca romană până la construcții din secolul XX, ce are o infrastructura ultramodernă cu metrou fără conductor, mă întrebam, aşadar, cum era posibil să zăresc
o pereche de adidaşi ponosiţi azvârliţi pe cablurile de electricitate. Scopul acestui
gest îmi scăpa pur si simplu.
Fenomenul în sine poartă denumirea de “shoefiti”, termen ce derivă din îmbinarea cuvintelor “shoe =pantof” şi “graffiti”, avându-şi originea în suburbiile din
SUA. Ed Koehler, un entuziast al acestui curent a inventat termenul în 2005, deşi
încălţămintea a început să fie atârnată cu mult timp înainte. Chiar dacă pare
neverosimilă, această practică are rădăcini destul de vechi în alte ţări şi are mai
multe semnificaţii. De pildă, in New Jersey (SUA) pantofii sport atârnaţi pe cablurile electrice reprezintă un cod care indică faptul că în zonă se comercializează
droguri. Tot la americani, de unde a şi fost preluat curentul, ar mai reprezenta şi un
mod de comemorare a unei persoane decedate în încăierările dintre găştile de
stradă. Prin urmare, încălţămintea decedatului era aruncată cât mai sus, simbolizând astfel desprinderea de pământ şi apropierea de cer a respectivei persoane.
Britanicii au făcut din aruncarea pantofilor un sport aşa- numitul “Wellie
Wanging”. Ei au inventat o competiţie pentru a vedea cine poate arunca o cizmă
Wellington – aşa-numitele “Wellies” – cât mai departe.
Ȋn tradiţia arabă, aruncarea pantofilor este o formă prin care îţi manifeşti lipsa
de respect faţă de cineva. Expunerea piciorului (cea mai joasă parte a corpului) în
orice fel, chiar şi pentru câteva secunde, echivalează cu dispreţul sau desconsiderarea totală a acelei persoane.
Ȋn Scoţia, băieţii îşi aruncă pantofii pe cablurile de tensiune pentru a sărbători
(sau mai degrabă, a anunţa) ca şi-au pierdut virginitatea, pe când în Cuba pantofii
sunt atârnaţi în semn de protest şi reprezintă votul pe care îl primesc oamenii care
nu contează în politică.
La nivel mondial, mulţi soldaţi îşi aruncă cizmele de combatant pentru a
sărbători ultimele zile ale serviciului militar. Fenomenul
marchează astfel terminarea stagiului militar.
Indiferent de semnificaţii (formă de artă urbană, mod de
exprimare a emoţiilor, infracţionalitate, teribilism), fenomenul
aruncării pantofilor - shoefiti sau flying shoes - capătă
amploare inclusiv în ţara noastră câştigând din ce în ce mai
mulţi adepţi. Ȋl putem observa chiar şi la Brăila, pe Aleea
Ȋnvăţătorilor, în apropierea liceului nostru. Ce coincidenţă, am
spune, oare ce-o fi însemnând ?
Prof. Gabriela-Otilia Ilie
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CULTIVAREA INTERESULUI PENTRU LECTURĂ
Lectura este o formă a fericirii, ultima la care vom renunţa.
(Fernando Savater)
FORMAREA CAPACITĂŢILOR ŞI COMPETENŢELOR
PENTRU LECTURĂ
Obiectivul central al studiului limbii şi al literaturii române în învăţământul
primar este dezvoltarea competenţelor elementare de comunicare orală şi scrisă ale
copiilor, precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare, semnificative din punctul de vedere al vârstei. Se urmăreşte totodată structurarea la elevi a
unui ansamblu de atitudini şi de motivaţii care vor încuraja şi sprijini ulterior
studiul limbii şi al literaturii române.
În scopul formării capacităţilor şi competenţelor elevilor pentru lectură, se va
proiecta, organiza şi desfăşura un demers didactic structurat pe obiective, strategii
şi criterii de evaluare în trei etape:
Etapa I
 consolidarea mecanismelor citirii corecte deprinse de copii în cadrul lecţiilor
de limba română;
 primele achiziţii pentru lectura individuală;
Etapa a II-a
 achiziţia metodelor şi cunoştinţelor specifice pentru lectura metodică a unui
text;
Etapa a III-a
 practicarea independentă şi individuală a muncii propuse în clasă.
În domeniul citirii, obiectivul de bază rămâne consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă.
Citirea corectă înseamnă citirea care se face fără omisiuni, înlocuiri sau inversări de silabe ori litere, fără repetări sau sunete – parazite ce umplu pauzele mari dintre cuvinte. Citirea corectă este clară şi poate fi urmărită şi înţeleasă de cei
care ascultă.
Citirea fluentă este o citire care curge continuu, fără sacadări, poticneli sau
întreruperi. Viteza citirii trebuie să se dezvolte paralel cu viteza înţelegerii. Este
necesar ca, pe bază de exerciţii, să se ajungă la situaţia ca viteza normală a citirii
elevilor claselor a III- a şi a IV- a să corespundă cu ritmul vorbirii lor.
Citirea conştientă presupune înţelegerea celor citite, lucru demonstrat de
putinţa reproducerii conţinutului citit, pe baza unor întrebări. Înţelegerea sensului
cuvintelor este o condiţie importantă a realizării citirii conştiente.
Metodologia lecţiilor de citire urmăreşte nu numai formarea deprinderilor de
citire ci şi consolidarea acestora până la citirea expresivă. Citirea expresivă se
bazează pe însuşirea tehnicilor de citire ca urmare a unor exerciţii susţinute. Realizarea unei citiri expresive implică toate celelalte calităţi ale citirii: corectă,
conştientă, fluentă. Ea se bazează, în primul rând pe modelul oferit de învăţător şi
pe alte surse de influenţare.
Pentru a- i familiariza pe elevi cu instrumente ale muncii cu cartea, trebuie
apelat la o metodă ce urmează calea parcursă de cititorul cu experienţă atunci când
citeşte. Această metodă este lectura explicativă. Ea este o îmbinare a lecturii ( a
cititului ) cu explicaţiile necesare, împreună ducând la înţelegerea mesajului textului.
Lectura explicativă constituie pentru şcolarii mici un mijloc de a-i pune în contact direct cu cartea, de a-i învăţa să descopere şi chiar să aprecieze valenţele multiple ale expresiei tipărite.
 Prin însăşi denumirea ei, atrage atenţia asupra faptului că reprezintă lectura
însoţită de explicaţiile de rigoare, care permit dezvăluirea mesajului transmis de text. Nu este vorba doar de simple explicaţii date de învăţător, ci de
angajarea efortului intelectual al elevilor în acest proces.
 Lectura explicativă nu e doar un scop în sine; ea constituie, în primul rând
o modalitate de lucru utilizată de învăţător pentru a-i ajuta pe elevi să recepteze mesajul unui text.
Lectura interpretativă urmăreşte în egală măsură analiza fondului unui text
(idei, sentimente) şi a formei acestuia.
 Aceste două laturi ale ei sunt inseparabile. Analiza formei nu poate fi un
scop în sine, ci este subordonată înţelegerii mesajului textului. Prin studierea
mijloacelor de expresie, deci a formei, se asigură o mai bună înţelegere a
semnificaţiei conţinutului.
Etapele de folosire a celor două metode sunt următoarele:
LECTURA
EXPLICATIVĂ

LECTURA
INTERPRETATIVĂ

Citirea lecţiei
citire model (în gând)
citire în lanţ
citire selectivă
citire pe roluri
citire integrală
Identificarea cuvintelor noi
Explicarea cuvintelor noi
Integrarea cuvintelor noi în enunţuri
proprii
Selectarea expresiilor artistice
Comentarea expresiilor artistice
Alcătuirea de enunţuri originale cu aceste
expresii artistice
Delimitarea lecturii în fragmente (sau
tablouri)
Analizarea fragmentelor sau comentarea
tablourilor
Elaborarea ideilor principale
Alcătuirea planului de idei
Povestirea lecturii după plan
Desprinderea mesajului lecturii

Reproducerea unor date din viaţa
unui scriitor
Enumerarea unor lecturi din
tematica operei scriitorului
Integrarea lecturii genului literar
şi speciei corespunzătoare
Deducerea structurii
compoziţionale
Identificarea momentelor acţiunii
şi a tablourilor descrierii
Caracterizarea unor personaje
Povestirea lecturii
Comentarea limbajului artistic şi
a stilului
Analizarea elementelor prozodice
Desprinderea mesajului lecturii
literare

FORME DE ÎNDRUMARE A LECTURII ÎN AFARA CLASEI
În practica şcolară se folosesc diverse forme de îndrumare a lecturii în afara clasei. Cele
mai importante sunt:
 Expunerea prin povestire - se poate desfăşura pe baza povestirii model,

expresiv, nuanţat, de către învăţător sau elevi a cuprinsului unei cărţi, al unei
lecturi pusă în discuţie în ora respectivă; poate fi însoţită de imagini, fotografii. Învăţătorul recomandă elevilor la ora anterioară să citească în timpul
liber, în scopul de a le putea povesti în clasă. Dacă povestirea nu este cunoscută de toţi elevii, învăţătorul povesteşte conţinutul, dându-le ca sarcină,
în cel mai scurt timp să o citească.
 Conversaţia sau dezbaterea – efectul educativ constă în schimbul viu de
păreri, în dezvăluirea mai largă şi mai adâncă a conţinutului cărţii, în mărirea
emotivităţii perceperii ei, în intensificarea influenţei ei asupra elevilor. Discuţiile colective educă la elevi deprinderea citirii atente, deprinderea exprimării frumoase, corecte, capacitatea de a-şi susţine părerea, de a justifica.
 Convorbirea sau dialogul – are importante valenţe educative:
• activează starea generală a elevilor, stimulându-i o participare activă;
• solicită procesele intelectuale creând o stare tensională propice unei activităţi eficiente;
• este mai eficace pentru actualizarea fondului de cunoştinţe şi, implicit,
pentru activizarea vocabularului;
• sporeşte mult capacitatea de concentrare a atenţiei;
• cultivă vorbirea dialogată.
MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE ÎN MUNCA CU CARTEA

 Munca cu cartea-citirea expresivă – Citirea expresivă a învăţătorului con-

stituie un puternic imbold în perfecţionarea citirii elevilor. Încă din clasa I se
pun bazele dragostei pentru lectură, apare dorinţa de a începe cât mai repede
să citească.
 Recenzia unor cărţi- elevii pot fi solicitaţi să-şi formuleze păreri asupra
operei, după un plan dat de învăţător, care poate cuprinde:
• autorul, titlul cărţii
• conţinutul foarte pe scurt
• episodul sau fragmentul care i-a atras atenţia în mod deosebit
 Lecţii de popularizare a cărţilor – o carte nou apărută se citeşte mai întâi
de învăţător şi apoi se prezintă elevilor; în final se poartă o discuţie generalizatoare despre scriitorul şi operele respective.
 Organizarea expoziţiilor de carte – se pot desfăşura pe baza unei tematici
(„Din viaţa elevilor”, „Povestiri istorice”) sau se expun cărţile nou apărute.
Cărţile noi sunt însoţite de scurte prezentări sau se extrag unele fragmnete
mai interesante.
 Şezătorile literare – se organizează în cadrul clasei sau cu clase diferite. În
cadrul acestei activităţi se recită poezii, se dramatizează povestiri, se
povestesc episoade mai interesante din opera unui scriitor, se cântă în cor
unele melodii pe versuri ale unor poeţi. De obicei se organizează la anumite
intervale de timp, ceea ce permite acumularea unor cunoştinţe pe baza cărora
elevii să poată participa la desfăşurarea acesteia. Stimulează şi educă atenţia,
contribuie la realizarea laturii estetice a personalităţii elevului. Organizarea
unei astfel de activităţi presupune mai multe momente:
• comunicarea din timp a datei la care va avea loc şezătoarea;
• comunicarea temei (tematicii);
• desfăşurarea şezătorii, care cuprinde: pregătirea cadrului corespunzător,
amenajarea unei mici expoziţii de carte care creşte valoarea educativă a
ambianţei, deschiderea şezătorii printr-un cuvânt al învăţătorului, prin
care se precizează scopul şezătorii şi subliniază importanţa momentului,
participarea efectivă a elevilor, conform rolului pe care l-a avut de
îndeplinit fiecare, încheierea şezătorii prin care învăţătorul apreciază în
termeni laudativi comportarea elevilor, calitatea contribuţiei fiecăruia,
eventual, distribuind anumite recompense, diplome, premii.
 Medalion literar consacrat aniversării unui scriitor – se organizează din
timp, ştiindu-se precis ce se prezintă: cine recită, cine cântă, cine prezintă
informaţiile despre viaţa şi opera scriitorului sărbătorit.
 Concursuri literare – se organizează în cadrul clasei sau cu elevii din serii
paralele sau cu elevi din clase apropiate. Trebuie luate măsuri organizatorice
care să aibă în vedere aportul familiei alături de şcoală, de a supraveghea şi
îndruma lectura elevilor.
Elevii vor fi îndrumaţi spre biblioteca şcolii, vor fi învăţaţi cum să solicite o
carte de lectură. Ei pot nota în caiete sau fişe de lectură câteva date cu privire la
autorul şi titlul cărţii, conţinutul foarte pe scurt, momente sau fragmente care le-au
plăcut în mod deosebit; expresii cu mare valoare artistică.
Întreaga activitate desfăşurată pentru îndrumarea lecturii elevilor urmăreşte cultivarea interesului, a gustului elevului pentru a citi, pentru folosirea corectă a cărţii
în mod independent, din proprie iniţiativă.
Bibliografie:
♦ Matei, Nicolae, Constantin – Educarea capacităţilor creatoare în clasele I-IV,

Bucureşti, 1992

♦ Molan, Vasile – Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” și

„Limba și literatura română” din învățământul primar, București, 2014

♦ Nuţă, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Ara-

mis, Bucureşti, 2000.

♦ Şincan, Eugenia, Îndrumător pentru învăţători, părinţi şi copii, Editura

„Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1993

Prof. înv. primar Mariana Mircioi
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ROLUL EDUCATIV AL ICOANEI ÎN VIAŢA TINERILOR

Omul vremurilor noastre a devenit dependent de
imagine. Obsesia imaginii l-a subjugat totalmente. Această patimă a dependenței de imagine, ca
orice altă patimă, crește gradual și poate ajunge
să te distrugă sufletește, iar dacă provoacă păcate
trupești, îți distruge și sănătatea. Imaginea bună,
în sensul absolut al cuvântului este icoana. Icoana este o fereastră înspre Raiul Învierii. „Icoana
Maica
Mântuitorul
este Împărăţia lui Dumnezeu deschisă lumii, şi
Iisus Hristos
Domnului
lumea îndreptată spre Împărăţia lui Dumnezeu”.
cu Pruncul
Sfântul Ioan Teologul, intrând pe uşa cea deschisă în cer, l-a
văzut pe Domnul Hristos cel înviat îmbrăcat în toată splendoarea Lui, Care i-a zis:
„Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi cel ce sunt viu. Am fost mort,
şi, iată, sunt viu în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului" (Apocalipsa I,
17-18).
Icoana, ca fereastră înspre Raiul Învierii, dă sufletului posibilitatea de a intra în
legătură cu Împărăția lui Dumnezeu. Imaginea păcătoasă, ca fereastră spre iadul
morții veșnice, ne pângărește și ne distruge spiritual.
Educaţia religioasă are la bază un ansamblu de acţiuni orientate nemijlocit spre
formarea conştiinţei şi conduitei morale. Ea influenţează, prin importanţă, toate
celelalte obiecte de învăţământ şi mai ales celelalte componente ale educaţiei în
şcoală. Dacă celelalte obiecte de învăţământ se axează mai mult pe aspectul cognitiv, învăţământul religios, educaţia religios-morală pune mai mult accentul pe latura afectivă.
Şcoala şi Biserica urmăresc desăvârşirea persoanei, fiecare însă cu metodele ei.
Biserica însă are un ascendent asupra Şcolii deoarece ea desăvârşeşte ceea ce începe Şcoala, – prin aportul Sfântului Duh în Sfintele Taine – dând astfel şi dimensiunea duhovnicească a educaţiei.
Icoana, din perspectivă educaţională, este o carte de credinţă. Prin limbajul
liniilor şi culorilor ea descoperă învăţătura dogmatică, morală şi liturgică a Bisericii.
Limbajul icoanei este la fel ca şi cunoaşterea citirii cărţii. Copilul este învăţat
pentru început să scrie literele separat, apoi i se dă să copieze din carte, mai apoi să
scrie ceea ce a citit şi, în sfârşit, să alcătuiască o compunere. Asemenea şi în iconografie, cunoaşterea îşi are treptele sale prin care ucenicului, în ale credinţei, i se
dau cunoştinţe deosebite, o pregătire deosebită şi o educaţie deosebită. Tocmai de
aceea ora de religie, realizată prin coparticiparea profesorului şi a elevilor, are o
dimensiune care trece dincolo de spaţiul didactic, o dimensiune iniţiatică.
Icoana nu poate fi povestită, ea trebuie privită. Ea „ne priveşte pe noi mai mult
decât o privim noi pe ea. Şi ea este o expresie completă şi cuprinzătoare a ceea ce
nu poate fi văzut…”.
Pentru vremurile noastre pline de rătăcire, icoana este un dar, ce ne poate ajuta
să găsim un înţeles vieţii. Ea ne oferă o altă viziune asupra lumii. Redescoperirea
contemporană a icoanei ne călăuzeşte către sensuri noi – pentru noi cei de acum.
Icoana ne grăieşte nu numai despre dragostea dintre oameni şi despre restaurarea
lumii, ci şi, mai ales, despre vocaţia fără de pereche a omului. Mai presus de timpuri, amestec al tuturor timpurilor şi spaţiilor, ea se adresează tuturor vârstelor şi
tuturor neamurilor.
Contemplată cu ochii sufletului, icoana se vădeşte a fi spaţiu de întâlnire, de
dialog, de împărtăşanie. Ea sfinţeşte locul care o adăposteşte; preacinstită, ea preschimbă fiecare locuinţă – fie ea şi şcoala – într-o biserică domestică.
Care este efectul drepturilor omului asupra educaţiei copilului în şcoli? O totală indisciplină, că a ajuns copilul să ordone profesorului, care abia reuşeşte să
mai facă linişte în clasă. Putem observa cu uşurinţă diferenţa între un copil educat
în faţa icoanei şi unul educat după formele acestei civilizaţii.
Icoana este cea mai bună formă de educaţie, este o învăţare a iubirii.
Civilizaţia betonului nu poate oferi o soluţie de educaţie pentru tineret. Numai
credinţa îl poate ajuta în viaţă, îl poate dumiri pe tânăr. Iar icoana este o expresie a
credinţei. Şi nimeni nu are dreptul să ne-o ia. Este ca şi cum ne-ar lua ochii.
În absenţa credinţei, o icoană pe un perete nu stârneşte nimic în sufletul omului.
Biserica nici nu pierde credincioşi, dacă dispar icoanele din clase, nici nu câştigă
alţii, dacă icoanele sunt păstrate în şcoală.
A desfiinţa icoana, a o scoate din şcoală sabotează unitatea comunităţii care
trebuie să aleagă democratic şi politic corect ceea ce este de cuviinţă pentru membrii ei. Eliminarea icoanei amputează identitatea spaţiului comunitar, instituindu-se
anarhia, sciziunea, anihilându-se coeziunea şi coerenţa ansamblului social. Icoana
e un semn al adunării-împreună a corpului social.
Icoana ajută deopotrivă profesorul şi elevul, devenind un liant între cei doi în
procesul educaţional.
Pentru profesor icoana devine un suport material, în instrumentarul de lucru
didactic, dar în acelaşi timp pentru că el îndeplineşte şi rolul de liant între Biserică
şi Şcoala, icoana este pentru el şi un obiect de cateheză al Bisericii pe care o reprezintă.
În schimb, pentru elev, icoana are valoare de simbol devenind în acelaşi timp şi
un ghid de lucru alături de, şi împreună cu manualul de religie, fiind utilizate la
susţinerea informaţiei oferite de textul de bază, pentru rezolvarea cerinţelor unor
aplicaţii sau putând oferi noi perspective de abordare a conţinuturilor.
Modalităţile prin care, în şcoala noastră, identificăm posibile talente iconografice sunt diferitele concursuri şcolare tematice de iconografie creştină, cum ar
fi: concursul dedicat zilei şcolii, în data de 26 octombrie, cu ocazia sărbătoririi
patronului spiritual al şcolii, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir,
concursul dedicat patronului spiritual al oraşului Brăila, Sfântul Ierarh Nicolae,

concursul din „Duminica Ortodoxiei”, ş.a., când elevii au ocazia să participe cu
lucrări proprii fiind recompensaţi cu diplome şi astfel noi, cadrele didactice, descoperim tineri talentaţi în arta iconografică creştină, care mai târziu ar putea să
îmbrăţişeze o carieră în acest domeniu.
Crucea şi icoana, pe care tot creştinul le are la piept, aici e puterea Bisericii şi a
neamului!
__________________________________________________________________
___
1
QUENOT, Michel, Sfidările icoanei - o altă viziune asupra lumii, Traducere din
limba franceza de Dora Mezdrea, Editura Sofia, Bucureşti, 2004, p. 52.
Prof. Victoria Ferescu

Puterea Cuvântului
„...la început a fost Cuvântul...”

• Cuvântul reprezintă verbalizarea interiorului nostru: cuvântul constructiv /
pozitiv ne induce o stare de bine, cel distructiv ne aduce stres.

• Gândul te afectează doar pe tine; cuvântul îl afectează şi pe celălalt. Este necesar să generezi 3-5 cuvinte pozitive (benefice), pentru a anihila unul negativ.

• Dacă vorbim de rău pe cineva, în creierul ascultătorului se secretă hormonii
stresului, datorită neuronilor oglindă şi preluăm starea celuilalt.

„Fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor fii cuvinte;
Fii atent la cuvintele tale, pentru că ele vor fii fapte;
Fii atent la faptele tale, pentru că ele vor fii obiceiuri,
Fii atent la obiceiurile tale, pentru că ele vor fii caracterul tău,
Fii atent la caracterul tău, pentru că el va fii destinul tău!”

• Dacă te concentrezi pe un cuvânt benefic (ex: pace, bucurie etc), centrii
emoţionali ai creierului se liniştesc; mediul înconjurător nu se schimbă cu
nimic, dar se schimbă starea ta interioară; creierul se simte în siguranţă. Poţi
schimba modul de exprimare al genelor, în creier şi în corp !!!

Cuvintele pot distruge / vindeca. Ele pot schimba lumea, dacă conţin ADEVAR şi
BUNATATE

• Dacă tu emiţi un cuvânt de frecvenţă înaltă (pace, bucurie), creierul secretă

•

dopamină, serotonină, neurotransmiţători care-ţi dau starea de bine. Vei lua o
decizie constructivă. Sub influenţa hormonului stressului, vei lua o decizie cât
să nu mori tu, să fii tu în siguranţă, fără să te mai intereseze de restul lumii...
Creierul nostru nu face diferenţa între ceea ce tu trăieşti real şi ceea ce tu îţi
imaginezi că trăieşti. Dacă îţi imaginezi un scenariu apocaliptic, creierul începe să secrete hormonii stressului, rezultând o stare dizarmonică, în care iei
decizii bune doar pentru a te apăra de ceva iluzoriu, inexistent.
Fără a cunoaşte puterea cuvintelor este imposibil să cunoşti oamenii!

• Cel care rosteşte frecvent cuvinte negative, e clar că aşa e şi-n interiorul lui...

Cum ne influenţează gândurile / cuvintele negative ce vin din partea celorlalţi ?
• Să ne întrebăm: cât din ce spune omul acesta este adevărat / pentru mine distructiv ?
• Dacă persoana respectivă vorbeşte negativ permanent, mai
bine ne retragem!
• Cuvântul distructiv determină stress şi pentru audient.
Exemple de cuvinte cu:
♦ frecvenţă
foarte înaltă: iubire, pace, bucurie,
Dumnezeu, curaj;
♦ frecvenţă coborâtă: frică, ură, negativitate (ex: NU)
• Cuvintele cu frecvenţă înaltă te ajută în viaţă să treci uşor peste situaţiile dificile, să-ţi controlezi foarte uşor emoţiile, să fii în echilibru.
• Dacă reuşim să ne schimbăm limbajul interior, îl vom schimba şi pe cel exterior.
Cuvintele sunt o alegere: în momentul în care exprimi un cuvânt, să încerci să o
faci conştient! Înainte să vorbeşti, gândeşte-te, formulează astfel încât cuvântul exprimat să fie de o frecvenţă înaltă, care ajută pe celălalt; de fapt, în primul rând te ajuţi
pe tine!
• În loc să stau să bârfesc pe cineva, mai bine vorbesc despre lucrurile minunate care – mi plac la acel cineva.
Cine spune, acela este!

Creierul secretă neurotransmiţătorii care te fac să fii precum zici inclusiv despre
altul;
Înţelepciunea veni prin 10 porţii: 9 de tăcere şi una prin cuvânt!

Vorbele bune sunt scurte şi uşor de zis, dar ecourile lor sunt fără de sfârşit...
Cuvintele pătrund în corp; dacă este de frecvenţă coborâtă/ridicată, cuvântul va
pătrunde în corp şi va aduce boala/starea de bine.
Când suntem într-o starea de conştienţă / prezenţă, alegem cuvintele constructive.
Cuvintele pot schimba în 8 săptămâni structura genetică a creierului.
Orice compliment / încurajare ne induce o stare de bine.
Ideile despre puterea cuvintelor au fost extrase dintr-un interviu acordat de doamna psiholog clinician principal, Niculina Gheorghită (în emisiunea „Braşovul Actual”, din 22.05.2017) şi consemnate de
Prof. Lucia-Doina Lăzărescu
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EDUCAŢIA COPIILOR ÎN FAMILIILE ROMANE
Familia romană a păstrat tradiţia ca mama să-şi alăpteze pruncul, tradiţie
moştenită şi de români, care în ultima perioadă accentuează acest obicei străvechi
foarte sănătos şi benefic pentru nou-născut. Cu certitudine, educaţia începea de la
sânul mamei, fapt certificat de mame care au jucat un rol important în viaţa fiilor
lor, deveniţi celebri oameni de stat, precum: Cornelia, mama Gracchilor, Aurelia,
mama lui Cezar, sau Attia, mama lui Augustus. Aşadar, mama îşi punea amprenta
asupra întregii vieţi viitoare a copilului, ca educatoare a acestuia, copilul fiind crescut într-o atmosferă de severitate şi înaltă ţinută morală. După vârsta de 7 ani,
băieţii, ieşeau de sub autoritatea mamei trecând sub aceea a tatălui, care era considerat adevăratul educator, cel care îi supraveghea şi îndruma în diferite direcţii,
creându-le o anumită experienţă de viaţă, prin iniţierea în viaţa cotidiană a familiei.
Cu siguranţă, atât familiile sărace cât şi cele patriciene urmăreau să ofere o educaţie corespunzătoare, chiar conservatoare copiilor lor, ferindu-i de inovaţiile distructive. Practic, taţii îi iniţiau în variate aspecte al vieţii, oferindu-le lecţii vii pe
care să le utilizeze în propria viaţă cu înţelepciune şi chibzuinţă. Fetele, în schimb,
rămâneau în jurul mamei, deprinzând de la aceasta treburile gospodăreşti, pe care
trebuiau mai târziu să le îndeplinească cu succes, când deveneau soţii şi mame la
rândul lor.
Romanii nu accentuau latura fizico-morală a educaţiei, ca grecii, ci considerau
că tânărul mai degrabă ar trebui integrat în viaţa colectivităţii, în ideea de a şti cum
să-şi exercite atât drepturile cât şi datoriile. Ca urmare, exerciţiile fizice nu deţineau un loc fruntaş în programul de educaţie roman, fortificarea organismului
făcându-se prin punerea copiilor la treabă pe ogor cu sapa şi cu plugul, apoi încredinţându-i oştirii, care îi restituia după mulţi ani, căliţi şi tari ca fierul.
Analfabetismul era redus, mai ales că aproape fiecare cetăţean ştia să scrie, să
socotească şi să citească. Cetăţeanul obişnuit devenea primul dascăl al copiilor lui
şi probabil şi singurul, când nu existau resurse financiare spre a-l da la şcoală. De
obicei, copiii învăţau mecanic, neraţional, fără a se pune accentul pe formarea unui
sistem complex de valori. Familiile bogate recurgeau la un pedagog-unul din
sclavii cei mai instruiţi ai casei, care să se ocupe temeinic de deprinderea unor
noţiuni elementare, dar cu aplicabilitate în practică.
În concluzie, consider că este necesar să cercetăm cu pasiune şi obiectivitate
trecutul pentru că ne oferă lecţii vii pe care să le însuşim cu plăcere şi să le aplicăm
cu înţelepciune în cadrul existenţei noastre sau să le împărtăşim celorlalţi, mai ales
în domeniul educaţiei.

„EXCURSIA DIDACTICĂ – ACTIVITATE INTERDISCIPLINARĂ”
(aplicaţii)
Elevii clasei a III-a A şi B, conduşi de doamnele prof. înv. primar, Sasu Iuliana
şi Ene Ecaterina, au realizat aplicaţii pe această temă ( afişe, rebusuri, aritmogrife
şi un regulament).
Elevii au realizat afişe folosind competenţele digitale sau scrisul de mână.Pentru inserarea unor imagini găsite pe internet au folosit diferite aplicaţii, au
aflat informaţii noi despre obiectivele turistice. Scopul acestora a fost promovarea
turismului, punându-se accent pe educaţia financiară şi antreprenoriat. Elevii au „
înfiinţat” firme de turism, au stabilit preţuri pentru pachete turistice. Cei care au
realizat afişele de mână şi-au dezvoltat şi competeţele artistice realizând desene
sugestive, îmbinând culorile în mod corect şi plăcut.

Aplicând cunoştinţele însuşite la ed. civică, au realizat un poster în care au îmbinat reguli de bună purtare, într-o excursie, cu imagini sugestive.
Jocurile de cuvinte au fost realizate de profesori. Prin rezolvarea lor, elevii au
aflat informaţii noi despre obiective turistice, oraşe, plante din zona Mării Negre.

Prof. Manuela Mirela Bertescu
PLATFORMA E-LEARNING EDMODO – INSTRUMENT UTIL ÎN
EDUCAŢIE
În secolul al XXI-lea, influența
tehnologiei digitale are un impact
puternic, atât din punctul de vedere al
comunicării, al interacțiunii sociale, cât
și al repercusiunilor evidente în
procesul instructiv-educativ.
Utilizarea platformelor e-learning în
procesul de predare - învăţare
reprezintă pentru profesori o modalitate
eficientă de a se adresa elevilor cu
stiluri de învăţare diferite – kinestezic,
Pictură - Alexandra Cubic, clasa a VI-a B vizual, auditiv. De asemenea, prin
încurajarea colaborării oferă elevilor
posibilitatea de a interacţiona mai eficient cu profesorii şi cu colegii.
Cu funcții intuitive și spațiu de stocare nelimitat, platforma educaţionala
Edmodo oferă profesorilor, elevilor și părinților o rețea privată de învățare,
profesorii putând utiliza platforma pentru: evaluare, propunerea unor proiecte,
aplicarea unor chestionare, gestionarea progresului elevilor, verificarea temelor,
comunicare eficientă cu părinţii şi ceilalţi profesori.
Pentru utilizarea platformei Edmodo nu este necesară decât o conexiune la
internet, nefiind nevoie ca utilizatorii să instaleze vreun program. Astfel, serviciul
este accesibil de pe orice fel de dispozitiv în mod gratuit, reprezentând metoda
ideală de a complementa activitatea desfășurată în clasă. Utilizatorii au, de
asemenea, opțiuni nelimitate în ceea ce privește partajarea conținutului digital.
Profesorii pot încorpora videoclipuri instructive, pot crea grupuri de învățare
pentru studenți și pot gestiona evenimente desfăşurate în şcoală.
De asemenea, platforma Edmodo prezintă o serie de protecţii de
confidențialitate, foarte importante:
elevii nu îşi pot crea singuri un cont; ei pot face acest lucru numai dacă sunt
invitați de către profesor și li se acordă un cod unic de grup.
singurele informații personale de identificare pe care elevii trebuie să le
furnizeze pentru a crea un cont sunt numele și prenumele lor.
Edmodo nu închiriază sau comercializează informațiile elevilor către terți în
scopuri de marketing sau publicitate.
părinții pot crea conturi pentru a vedea activitatea propriului copil.
elevii nu pot comunica privat între ei. profesorul este întotdeauna prezent și
capabil să vadă tot ce apare pe edmodo.
Asemănarea dintre platforma Edmodo şi populară reţea Facebook apropie
mediul şcolar de generaţia mai tânără, desăvârşindu-se procesul de învățare prin
mijloace extrem de moderne, pe placul elevilor, exact în mediul în care aceștia se
simt cel mai bine.
Prof. Bondei Ionica

Prof. înv. primar Iuliana Sasu
Prof. înv. primar Ecaterina Ene
Lectura – hrana sufletului
Motto: „O carte adevărată nu este una pe care o citim ci una care ne citește!”
(W.H.Anden)
Adevărul acestor cuvinte se ascunde în fiecare dintre noi, adevăr care poate fi
descoperit, doar atunci când îți potolești setea cu un pahar de apă rece din acel
izvor care este CARTEA. O carte o citești când vrei, cum vrei și de câte ori vrei.
Acest prieten tăcut îți oferă, ori de câte ori ai nevoie, un răspuns bun la orice
întrebare și îl repetă cu nesfârșită răbdare până ce l-ai înțeles. Cartea este cel mai
bun și înțelept educator al omului, dacă el știe să o aleagă. O carte bună îți poate
schimba destinul. Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o
nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. Cartea este profesorul care te
conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. O carte te trimite la alte
cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre.
Lectura unei cărți bune este hrana sufletului. Ea îți dă mângâiere, bucuria de a
trăi, alungă supărările și plictiseala. Dragostea pentru lectură își are probabil
originea în mica bibliotecă a căminului părintesc, în exemplul demn de urmat al
primului dascăl sau în dorința sinceră și permanentă de a cunoaște și a studia.
Oricât s-ar înmulți și s-ar perfecționa mijloacele electronice, cel care vrea să învețe
temeinic, și mai ales tinerii, vor trebui să citească.
Lectura cărţilor este un proces complex, care se însuşeşte treptat, într-o
perioadă de timp relativ îndelungată, începând cu primele săptămâni ale perioadei
de şcolarizare, când se învaţă literele alfabetului şi continuând apoi cu exersarea
deprinderilor de a citi curent, corect, conştient şi expresiv.
Lectura necesită timp. Ea ne ajută să-l câștigăm și nu să-l pierdem. Iar dacă
proverbul latin „Deschide cartea ca să înveți ce au gândit alții, închide cartea ca să
gândești tu însuți” este adevărat, atunci drumul către carte, frumoasa carte cu aerul
ei modest, ne este deschis toată viața. Așadar....CITIȚI!!!
Arta lecturii în citate!
 Cărţile sunt profesori muţi - maximă latină
 Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii, închide cartea ca să gândeşti tu

însuţi” - Heide .T

 Cartea e lumina ce călăuzeşte civilizaţia - T. Roosevelt
 Cartea îţi aduce mângâiere, din ea culegi multă înţelepciune - Ion Creangă
 O cameră fără cărţi, e ca un trup fără suflet – Cicero

Prof. Carmen Lăcrămioara Aldea
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Agresivitatea în școală

PARIS

Eric Debarbieux,specialist în problematica violenței în mediul școlar,dă o
definiție a fenomenului:,,violența este dezorganizarea brutală sau continuă a unui
sistem personal,colectiv sau social si care se traduce printr-o pierdere a integrității
ce poate fi fizică,materială sau psihică”.În mediul școlar,violența la nivel conștient
sau inconștient derivă din provenirea dintr-un mediu conflictual,familii dezorganizate,monoparentale,lipsa de comunicare sau afecțiune,consumul de alcool,lipsa
unei minime exigențe parentale,inegalitați sociale sau situație economică precară.
Se poate manifesta prin agresiuni fizice directe,agresiuni verbale
(înjură,amenință),calomnie,refuzul de a realiza o sarcină,refuzul de a
vorbi,negativism.
Este foarte importantă prevenirea violenței. Strategiile implică training,promovarea unei culturi a nonviolenței,încurajarea și stimularea rezultatelor
bune și a comportamentului exemplar al elevului,identificarea unor activități extrașcolare care să stimuleze spiritul de echipă și comunicarea între tineri,activitați
care să fie alternative de petrecere a timpului liber.
Ziua Internațională a Nonviolenței este marcată pe 30 ianuarie,în mai multe
țări,cu scopul de a promova educarea copiilor în armonie,solidaritate și respect.
Creștinismul imprimă copiiilor,acolo unde este primit,încă de la varste
fragede,respectul și iubirea pentru cei din jur,nonviolența,elemente care îi vor face
sa devină echilibrați,binevoitori și generoși.
Mahtma Gandhi ,părintele independenței Indiei,spunea și el :,,nonviolența este
arma celor puternici”.
Pentru a evita conflictele trebuie să învațăm atitudinile necesare aprofundării
nonviolenței precum:iubirea,mulțumirea,înțelegerea celorlalți,rațiunea,credința în
Dumnezeu și curajul.
În concluzie,agresivitatea poate fi limitată încercand să îi înțelegem pe ceilalți
și să îi respectăm.

O le brillant des lumières, la ville
des amoureux, la capitale de la
mode ... n'en sont que quelques-uns les
noms que la célèbre capitale de la
France a acquises au fil du temps. Située au nord du pays sur les rives de la
Sena, Paris est sûrement l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde, ce qui est également
dû aux nombreuses attractions artistiques, ainsi qu'aux endroits modernes qui s'intégrent harmonieusement dans le
paysage parisien. À Paris, le luxe est à la maison et respire dans tous les édifices,
classiques ou modernes. L'atmosphère romantique fait ressentir partout sa présence.
La ville a un charme étrange qui vous englobe peu importe ce que vous êtes à
Paris. C'est comme un trésor inestimable dans son cœur qui attire comme un aimant tous ceux qui ont déjà marcher dans les rues enveloppés par la magie. Voici
la Tour Eiffel qui est certainement l'un des emblèmes de Paris. À 300 m de hauteur, le touriste peut avoir la vue avec une splendide vue panoramique. Vous pouvez atteindre le sommet de la tour très facilement avec des ascenseurs spécialement conçus qui s'arrêtent à chacun des 3 niveaux. Vous pouvez profiter d'un coucher de soleil parisien sur l'une des terrasses placées à l'intérieur de la tour. La vue
est fascinante, surtout au moment du crépuscule lorsque les lumières de la ville
commencent à s'allumer. J’aime les classes de français, cette langue…
Ioana Sterian, clasa ,a X-a E
Prof. coord. Marina Poalelungi

Prof. Laura Ioana Gerea
LA TOUR EIFFEL
Importanţa utilizării materialelor autentice în predarea limbii engleze
Folosirea materialelor autentice se înscrie în tendinţa generală ce poate fi constatată în predarea modernă, aceea de a pune elevii în situaţii concrete de învăţare,
care să le servească în mod imediat în situaţiile din viaţa reală. O asemenea metodă
tinde să se generalizeze, întrunind consimţământul multor profesori de limba engleză.
În general, definiţiile „textului autentic” converg spre ideea că un asemenea
material scris este un eşantion de limbă reală, produs de un vorbitor sau scriitor
real, menit să transmită un anumit mesaj.
Cerinţele actuale prevăd ca elevii să fie implicaţi mai mult în activităţi stimulative, bazate pe viaţa reală (deci, mai aproape de ceea ce caracterizează lumea din
afara clasei) şi să fie pregătiţi să facă faţă cerinţelor impuse de munca şi învăţarea
într-un mediu internaţional, să fie înzestraţi cu competenţele necesare pentru a
putea descifra mesajele emise de vorbitorii nativi şi pentru a putea deprinde strategiile necesare folosirii unor forme mai neobişnuite ale limbii engleze.
Iată câteva dintre avantajele pe care elevii le pot avea de pe urma utilizării
acestui tip de materiale:
• Elevii vin în contact cu o limbă şi o cultură reală, ceea ce conduce la creşterea
motivaţiei acestora, îmbunătăţeşte procesul învăţării şi, deci, conduce la succes.
• Elevii intră în contact cu o limbă şi un discurs reale, naturale şi cu informaţii
culturale autentice provenind dintr-o varietate de texte şi stiluri care rar se
găsesc în materialele convenţionale. Elevii interacţionează cu limba şi conţinutul acestora în defavoarea formei.
• Induc un sentiment de împlinire personală pentru că, odată ce realizează că sunt
capabili să lucreze pe un text autentic, sunt încurajaţi să continue.
• Pot fi folosite în numeroase moduri şi pot fi adaptate la nivelul, interesele şi
abilităţile elevilor. Textele autentice conţin mesaje complete, încărcate de sens.
• Datorită faptului că sunt însoţite adesea de indicii non-lingvistice (fotografii,
simboluri, benzi desenate, diagrame), ele devin astfel mai uşor de înţeles.
Textele autentice presupun o mai mare implicare personală din partea elevilor,
care trebuie să îşi revizuiască cunoştinţele privitoare la limba şi cultura limbii ţintă,
stabilind astfel legătura între clasă şi lumea reală. Textele autentice (radio, TV,
internet, ziare) stimulează întregul proces mental, ceea ce conduce la o învăţare de
durată.
În afara motivelor ştiinţifice mai sus menţionate, există şi argumente pedagogice pentru folosirea acestora în cadrul orelor de engleză. Textele autentice reflectă
cultura vorbitorilor limbii ţintă, sunt texte actuale atât din punctul de vedere al
temelor abordate, cât şi din punct de vedere lingvistic şi reprezintă o provocare
pentru elevi, stârnindu-le interesul şi motivaţia.
Orice material autentic poate fi folosit eficient la mai multe niveluri, de la cel
elementar la cel avansat, inclusiv la clasele cu elevi cu abilităţi mixte. Multe dintre
acestea pot da naştere la interpretări şi reacţii personale.
Materialele autentice prezintă un potenţial enorm în ceea ce priveşte achiziţia
limbii şi culturii, îmbinând învăţarea cu plăcerea. În concluzie, cred că materialele
autentice sunt o provocare pentru profesori şi o sursă de inspiraţie şi creativitate.
Ele menţin vie dorinţa de a preda o limbă străină.
Prof. Silvia Alexandra Munteanu

La Tour Eiffel est le premier monument de Paris .Érigée par Gustave Eiffel en
1889 pour l'Exposition Universelle dont elle fut la vedette. La tour Eiffel est un
symbole d’audace technique et le monument parisien le plus connu. Je vous donne
quelques renseignements. Ce monument mesure 300 mètres et son poids total est
de 10.000 tonnes. La
tour a trois niveaux:
l'accès public aux premier et deuxième
niveaux peut se faire à
la fois dans les escaliers et l'ascenseur,
tandis que l'accès au
dernier niveau se fait
exclusivement avec
l'ascenseur. C’est l’
objectif touristique
le plus beau de Paris
À mon avis, ce monument est très spectaculaire et nous offre
un magnifique paysage . Parfois, le
soir, la tour est chargée de lumières qui
ont des couleurs différentes. La Tour
Eiffel est le vrai trésor du Paris et beaucoup du monde vient à Paris la regarder.
C’est le plus romantique l’endroit au monde. Situé en France, dans la ville des
amoureux de Paris, le monument est un véritable symbole de l'amour. On dit que la
tour est magique et, lors de votre première escalade, vous devez faire un souhait,
car cela sera certainement rempli. Je veux beaucoup voir la Tour Eiffel, parce que
c’est un beau monument et c’ est l’attraction touristique la plus visitée en France.
Si vous arrivez à Paris, vous devez la voir!!!!
LilianaVasile, a X-a E
Prof. coord. Marina Poalelungi
Într-o zi … despre catrene

Azi în clasa unor pici,
Muzele-au venit, ce zici?
Au venit să îi inspire
Către „scris” ei să aspire…

Textul liric ei l-au îndrăgit,
Despre rime-au auzit.
Cică-i una-mperecheată,
S-o înveţe, trec la treabă!
„Ziua școlii vin-n grabă,
Timpul trece, nu te-ntreabă!
Scrie-i repede-o urare,
Și-n revistă poate apare!”
Și uite-așa un vers, și două,
Parcă vin din zori, pe rouă.
Fluturând stilou-n vânt
Zice cel din primul rând:

Pictură - Dana Huzum, clasa a VI-a B

„Vreţi să vă spun un secret?
Cred c-am să mă fac poet...”
Câteva pentru voi culesei
Din truda elefănţeilor mei!
Prof. înv. primar Rodica Bianu
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IMPORTANŢA ORELOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ÎN ŞCOALĂ
Educaţia fizică din şcoală contribuie nu numai la buna condiţie fizică şi sănătate a
elevilor, dar, de asemenea, ajută tinerii să facă şi să înţeleagă mai bine activitatea fizică,
cu repercusiuni pozitive pentru întreaga lor viaţă. Cu atât mai mult, educaţia fizică din
şcoală determină transferul unor cunoştinţe şi deprinderi ca spiritul de echipă şi fair-playul, cultivă respectul, conştientizarea socială şi asupra propriului corp, oferă o înţelegere
generală a 'regulilor jocului', noţiuni pe care elevii le pot folosi ulterior mai prompt la alte
discipline şcolare sau în situaţii de viaţă.
Cuvinte cheie:educaţie fizică, şcoală, elevi, deprinderi şi abilităţi, condiţie fizică,
mişcare.
În contextul actual, când se acordă o importanţă deosebită educaţiei pentru toţi, când
societatea românească tinde spre a deveni o societate educaţională, învăţământul românesc
parcurge o perioadă de revalorizare şi de compatibilitate cu trepte similare din alte ţări,
îndeosebi din spaţiul european.
Educaţia fizică – latură importanta a procesului instructiv-educativ al tineretului, are o
contribuţie majoră în realizarea unor obiective de maximă importanţă socială.
Aria curriculară “Educaţia fizică şi sport” are contribuţii specifice la toate competenţele
– cheie specifice învăţământului obligatoriu din Europa şi, implicit din Romania şi conduce
la redefinirea modelului disciplinei.
Educaţia fizică este prezentă la toate nivelurile de învăţământ, aducandu-şi contribuţia
alături de celelalte discipline din Planul de învăţământ, la instruirea şi educarea copiilor
corespunzător exigenţele sociale actuale.
Prin educaţia fizică din şcoală, se asigură formarea de cunoştinţe, deprinderi practice şi
intelectuale, precum şi însuşirea de valori etice, care contribuie la dezvoltarea capacităţii de
integrare socială a individului. Specificul calitativ al educaţiei fizice nu constă în faptul că
se depune un efort fizic, ci în obiectivele urmărite, în modul în care această activitate se
desfăşoară şi în accentul pus pe valoarea formativă a conţinutului instruirii. Astfel, subiectul care participă la lecţia de educaţie fizică reacţionează printr-o conduită complexă, care
înglobează deprinderile motrice, condiţia fizică, cunoaşterea şi plăcerea pentru mişcare.
De asemenea, se evidenţiază faptul că educaţia fizică şi sportul în şcoală nu reprezintă scopuri în sine, ci contribuie la realizarea finalităţilor generale ale educaţiei, alături de celelalte
discipline din curriculum-ul şcolar.
În acelaşi timp, trebuie să existe preocuparea permanentă a profesorilor de educaţie
fizică de a asigura un conţinut atractiv pentru lecţiile organizate, astfel încât educaţia fizică
şcolară să pună bazele educaţiei fizice permanente, care înseamnă un stil de viaţă, un mod
de a gândi şi de a acţiona în beneficiul propriu şi în interesul societăţii.
Educaţia permanentă reprezintă continuarea fără întrerupere a procesului instructiveducativ, cu scopul de a satisface exigenţele desăvârşirii personalităţii umane în raport cu
exigenţele fiecărui stadiu de dezvoltare, răspunzând în acelaşi timp cerinţelor unei lumi în
transformare. În perspectiva educaţiei permanente, activităţile corporale trebuie integrate
pe tot parcursul vieţii şi concepute în legătură nemijlocită cu funcţia lor formativă şi cu
sarcinile grădiniţei în această direcţie.
Educaţia fizică a tinerei generaţii constituie unul din elementele de bază a sistemului
educaţional al copiilor. Ea contribuie la pregătirea unui tineret capabil, sănătos şi puternic
pentru a se integra în societatea modernă.
Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor,
capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale copiilor. Influenţarea favorabilă a stării de
sănătate, sporirea capacităţii de efort a organismului prin exersarea funcţiilor vitale şi de
adaptare la mediul înconjurător, precum şi formarea deprinderi lor de igienă individuală şi
colectivă, constituie motivele fundamentale ale societăţii şi valorii educaţiei fizice. Educaţia fizică are şi sarcina de a contribui la dezvoltarea şi formarea aceloraşi trăsături şi
componente ale personalităţii pe care le vizează şi procesul de pregătire intelectuală şi sistemul general de instrucţie şi educaţie.
Dezvoltarea acuităţii şi preciziei simţurilor, a capacităţii de percepere a spaţiului şi timpului, favorizarea dezvoltării spiritului de observaţie, a iniţiativei şi imaginaţiei alături de
stimularea dezvoltării noilor relaţii sociale ale copilului în condiţiile create de învăţământul
de masă şi influenţarea trăsăturilor de caracter, sunt sarcini educative de mare însemnătate
prin intermediul cărora se realizează integrarea educaţiei fizice în procesul complex al educaţiei şi instrucţiei şcolare, interferenţa şi cu celelalte obiecte de învăţământ.
Pentru realizarea obiectivelor educaţiei fizice se utilizează un sistem specific de mijloace al cărui conţinut este determinat de particularităţile de vârstă ale copilului, nivelul de
pregatire al acestora şi condiţiile concrete de lucru.
Realizarea optima a sarcinilor care revin educaţiei fizice în şcoală este condiţionată de
cunoaşterea şi respectarea particularităţilor de vârstă ale elevului, de alegerea unei tematici
corespunzătoare lui, de aplicarea celor mai potrivite mijloace, metode şi procedee de lucru.
Însuşirea temeinică şi conştientă a indicaţiilor tehnice referitoare la executarea corectă a
conţinutului activităţii de educaţie fizică este condiţia primordială atât pentru o predare
corectă, cât şi pentru o competenţă observare a muncii elevilor.
De asemenea, cunoaşterea şi aplicarea indicaţiilor metodice experimentale în conducerea activităţii de educaţie fizică dau posibilitatea de a se ajunge treptat şi cu uşurinţă la
îndeplinirea cu succes a sarcinilor educaţiei fizice.
Dimensiunea temporală a educaţiei fizice şi sportului impune reconsiderarea acestora ca
activităţi, în sensul prelungirii lor de la etapele şcolarităţii la celelalte etape de dezvoltare,
astfel încât ele să devină un continuum care însoţeşte individul din primii ani ai vieţii până
la senescenţă.
Educaţia fizică reprezintă o componentă a educaţiei, exprimată printr-un tip de activitate motrică ce dispune de forme de organizare şi reguli de desfăşurare, care urmăreşte optimizarea potenţialului biomotric şi psihic al individului, în vederea creşterii calităţii vieţii.
Sportul este o activitate de întrecere, constituită din ansamblul ramurilor de sport, care are
drept obiectiv dezvoltarea condiţiei fizice şi psihice a individului, pentru obţinerea de performanţe în competiţiile de toate nivelurile.
Educaţia fizică şi sportul dezvoltă o arie complexă de interese, trebuinţe, motivaţii.
Educă ambiţia, curajul, emulaţia, atenţia distributivă, hotărârea, fermitatea, perseverenţa,
calmul, modestia, onestitatea, multiple trăsături de voinţă şi caracter. Calităţile intelectuale,
calităţile fizice şi calităţile morale se conturează cu maximum de durabilitate şi eficienţă în
activităţile corporale.
Pretutindeni în ţările civilizate educaţia rămâne tributară idealului antic “Mens sana
in corpore sano” (o minte sănătoasă într-un corp sănătos). Prezenţa orelor de educaţie fizică
şi sport în şcoală este absolut necesară pentru a stimula mişcarea în rândul elevilor şi chiar
performanţa sportivă. Fiecare copil are dreptul la o educaţie armonioasă care să îi ofere atât
accesul la cunoştinţe de natură să îl ajute să cunoască şi să înţeleagă mai bine lumea în care
trăim, să îşi dezvolte potenţialul şi gândirea autonomă, dar şi la practicarea mişcării şi a
sportului.
Prof. Bogdan Mircea Grigore

Pachetel pentru scoala, serviciu sau drumetie
sursa/blog.Cristian Margarit
Cand pleci la serviciu, scoala sau la un drum lung, este important sa ai dinainte pregatite alimentele care ti se potrivesc, luate la „pachetel”. O dieta sanatoasa presupune ca
poti manca alimentele care iti fac bine in cele mai multe situatii, atunci cand esti acasa, pe
drum, la scoala, la serviciu, la restaurant sau in vizita. Daca altii depind de noi (copiii)
atunci trebuie sa tinem cont si de nevoile lor nutritionale. Ce voi manca la urmatoarea masa? Pentru ca da… in maxim cateva ore mi se va face foame (asta daca nu imi este deja
foame). Cand suntem acasa e simplu: avem stocurile de alimente din lista de alimente
pentru obiectivele noastre. Ce facem in deplasare? Cand suntem plecati, pe drum, in tren,in
masina? Ne lasam la mana buticurilor, benzinariilor, shaormeriilor, mecdraivurilor? Cheltuim mai mult pentru a manca mai prost? Ii lasam sa isi bata joc de noi sau ne pregatim din
timp, ca o persoana inteligenta ce suntem? Asteptam „sa gasim ceva ok” pana ajungem
hamesiti sa mancam acelasi junkfood?
Cred ca e mai bine sa ne pregatim, sa alegem, sa preparam si apoi sa ne bucuram de
mesele noastre sanatoase si gustoase oriunde si oricand. Calitatile unui pachetel sunt: intens
nutritiv– combinam surse de proteine/grasimi sanatoase/fibre, cu maxim de energie si nutrienti pe kilogram, astfel incat sa caram mai putin.
Ia cu tine 2-3 alimente diferite. usor de preparat– faci economie de timp, in acelasi timp
pastrand valoarea nutritiva a alimentelor: mergi cat mai putin pe semipreprate si cauta alimente care se prepara usor sau preparate in avans– deci gandit si controlat, cu o selectie
buna a alimentelor si ingredientelor: aloca-ti timp sa iti prepari pachetelul, inclusiv sa
cumperi cele necesare usor de transportat– fara balast inutil care sa iti rupa spatele sau sa
ocupe spatiu (lichide, ambalaje, parti necomestibile): curata legumele sau fructele, foloseste folie pentru impachetat. putin perisabil– le poti manca si daca deplasarea se prelungeste neasteptat: alimente uscate sau tinute la frigider inainte de plecare, ingrediente
foarte proaspete, procesare minima, cutie speciala care izoleaza termic. portionat– pentru
economie de timp si control al cantitatilor in special nucile, alunele, semintele, care sunt
usor de consumat in cantitati prea mari: portioneaza cantitatile necesare pentru fiecare masa si ambaleaza-le separat fara mirosuri– respectam si dreptul altora de a trai, deci fara usturoi, ceapa, condimente puternice fara reziduuri– pentru ca vrem sa mentinem curatenia si
caratul ambalajelor/resturilor poate deveni frustrant, ia cu tine si o punga de gunoi, inca de
la inceput. Ordinea in care mananci este de la cele mai persiabile spre cele mai rezistente
(uscate, conservate). Poti avea din start anumite combinatii (garnituri, salate) dar sunt mai
greu de pastrat si mancat. Cel mai bine este sa mananci simplu, un singur aliment la o masa. Asta va ajuta digestia si controlul cantitatilor, pe langa faptul ca este mai comod. O lista
cu alimente utile in deplasare: carnea, pestele; bine facute la cuptor, pentru a se pastra mai
bine si a fi mai usoare (efectul de deshidratare). legumele crude (morcov, telina, sfecla) sau
la abur, cat mai putin taiate (curatam doar partile necomestibile), sunt foarte gustoase si
satioase. fructele– cu grija si masura, pentru ca sunt grele si perisabile. Merele se pastreaza
bine insa pe banane te poti baza doar cateva ore pe timpul verii, mix de tarate sau fulgi de
ovaz cu nuci/seminte/fructe uscate. avocado intreg (se poate manca din el cu lingurita), cu
grija la timpul de coacere, masline curatate de samburi. iaurtul cu putina sare adaugata,
pentru efectul probiotic si rehidratare (impreuna cu apa). Tine-l in congelator cu o seara
inainte. banzeturi maturate (uscate): cascaval adevarat, branza de burduf, parmezan. Daca
sunt „de cumparat”, verifica pe eticheta conditiile de pastrare. bucati de nuca de cocos,
foarte satioase, bogate in grasimi sanatoase si fibre, rezistente la temperaturi mari. ouale
fierte tari se pastreaza chiar si mai multe zile la temperatura camerei. Daca planuiesti sa le
consumi in cateva ore le poti
curata
de
acasa.
Nucile,
semintele (de canepa, chia),
alunele de padure. Se pastreaza
foarte bine. Mestecate lent dau o
senzatie de satietate mare. carnati
crud-uscati de oaie/porc/vanat,
slanina, mezeluri cat mai naturale
ambalate in vid (atentie la conditiile de pastrare). conserve de
calitate: somon, sardine, ficat de
cod (nu iti permiti sa arunci uleiul). paine „de tara”, densa, multicereale sau de secara, cu coaja
deja inlaturata. Daca facem sandwich-uri o protejam cu o frunza
Pictură - Alexandra Cubic, clasa a VI-a B
de salata. sucuri de legume si
fructe bine racite (chiar congelate daca trebuie pastrate mai mult timp), stoarse proaspat,
din ingrediente foarte bine spalate. Putem adauga putina sare, ca si pentru iaurt. Trebuie
sa tinem cont de conditiile de pastrare si sa verificam starea alimentelor inainte de a le consuma (evaluam culoarea, consistenta, mirosul, gustul). Batoanele si suplimentele nutritive
la pachetel poate ai chiar si un shake reteta proprie (doar ingredientele in shaker, fara apa)
sau batoane, tot din ingrediente alese de tine. Batoanele din comert sunt in general scumpe
daca vrem calitate, cele ieftine avand ingrediente indoielnice. Ne putem face si acasa
batoane din diverse ingrediente, inclusiv din pulpa ramasa de la stoarcerea legumelor si
fructelor. Cata apa iei cu tine? Bineinteles, rezerva de apa este cel putin la fel de importanta. Poate fi si minerala, cu lamaie si stevia daca te lasi de „bauturile racoritoare acidulate”.
Daca ai de unde sa iei apa pe traseu atunci include un strict necesar (sa spunem doua bidoane de 500ml). Ce evitam sa includem in pachetel? Sunt de evitat sursele concentrate de
carbohidrati (cereale, dulciuri, biscuiti, zahar, fulgi) pentru ca pot genera o senzatie marita
de foame, mai ales in conditiile stress-ului indus de o deplasare. Apare apoi tentatia de a
manca mai mult junk. Evitam si alimentele foarte perisabile, paste, creme facute din ingrediente diferite, alimentele de origine animala preparate termic insuficient (maioneza cruda,
pate de ficat, pasta de peste etc.).
Dupa cum observam, un pachetel poate fi luat la scoala, serviciu sau oriunde petreci
timp departe de bucataria ta. De asemenea, observam ca pachetelul contine cam tot ce ai
vrea sa mananci, cu foarte putine exceptii. Iar ranjetele celor care se amuza ca vii cu
sufertasul sau cu shakerul dupa tine se vor transforma in grimase de durere peste niste ani
cand vor zace prin spitale.
Prof. Valentin Badea
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Poveste de vacanță

Floare albă de cireș

Heeei! Bună, dragilor! Vreau să vă ȋntreb ceva: voi ați mers vreodată pe munte? Nu “la
munte”, să ne ȋnțelegem! Pe munte! Aṣa, cu bocanci ṣi rucsac ȋn spate, cu dormit ȋn cort ṣi
mȃncat...ce poți căra... Nuuuuu???? Atunci nu ṣtiți ce ați pierdut, deocamdată... Hai să vă
povestesc cum e o zi pe munte, apoi deciziile vă aparțin.
Dimineață: răcoare ṣi emoții. Stai cu un pahar de ceai cald de la dozator ȋn palme
ȋncercȃnd să ți le dezmorțeṣti, ȋntr-o gară dintr-un orăṣel de munte uitat de lume, ṣi aṣtepți
să te ȋntȃlneṣti cu grupul ce se adună de prin toate colțurile țării. Te gȃndeṣti la prietenii de
acasă, leṣinați de căldură, iar tu cam tremuri.
“A! Bună! Tu trebuie să fii Ioan. Te-am recunoscut după echipament ṣi din episoadele
“Pe poteci spre inima ta...”. Iar tu, Ilinca, fata care m-a fascinat cȃnd am văzut-o dormind
ȋn Retezat, pe 3 ianuarie, ȋn cort”. Da, ei sunt conducătorii noṣtri de grup. Doi tineri
pasionați de munte ṣi natură.
Ȋncet, ȋncet se adună ṣi ceilalți. Nu sunt mulți, cam 10. Nu-i cunoṣti, dar după 20 de
minute ți se pare că ȋi ṣtii de-o viață. Sunt simpli, calzi, ṣi cu o bună dispoziție
molipsitoare.
Și pornim....cu forță, veselie, zȃmbete ṣi cȃntece...pȃnă la baza muntelui. Acolo ȋncepe
urcuṣul, partea mai grea a excursiei, ṣi care durează mai toată ziua. Și urci, ṣi urci, ṣi te
ȋntrebi de o mie de ori ce ai pus ȋn rucsac de atȃrnă aṣa de greu. Suflu nu mai ai nici pentru
vorbit, nici pentru cȃntat, dar zȃmbetul de satisfacție de pe chip nu ți-l poate ṣterge nimeni
ṣi nimic. Eṣti fericit, te simți ȋmplinit, tragi aerul tare ȋn piept ṣi mergi mai departe. Te uiți
ȋn sus, la măreția brazilor, ṣi te simți mic, mic de tot ȋn fața naturii dar cu mult mai mare ȋn
ochii tăi gȃndindu-te că ai mai cucerit un vȃrf. Asculți freamătul pădurii. Vorbeṣti ȋn
ṣoaptă de teamă să nu deranjezi coloana sonoră a spectacolului pe care ți-l oferă “doamna
Mierlă” ṣi orhestra ei de...alte păsări pe care doar ȋn atlasele de la orele de biologie le-ai
mai văzut... “Stai! Nu te miṣca! Uite un iepure!” . Mmmm...a fugit! S-a speriat de noi.
Plecăm mai departe prin pădure sau poveste...Ieṣim ȋntr-un luminiṣ ȋn care ne lăsăm
mȃngȃiați de cȃteva raze de soare. De aici putem zări vȃrful unde dorim să ajungem. E
atȃt de aproape de cer! Și urcăm iar, ṣi e greu, ṣi te gȃndeṣti că puteai sa rămȃi ṣi tu la
plajă, pe malul Dunării... Dar gȃndul năstruṣnic fuge la fel de repede precum a venit. Nu!
E prea cald acolo. Aici e răcoare, te mȃngȃie vȃntul ṣi e atȃta frumusețe ȋn jur... O nouă
pauză. De data aceasta pentru poze. Te descalți ṣi te plimbi prin iarba umedă ȋncă. Cȃți
dintre voi cunoaṣteți această plăcere? Sincer!
Aici grupul se animă din nou extaziat de peisajele ce ȋl ȋnconjoară. Munți stȃncoṣi
lȃngă coame line, pline de verdeață. Printre pietre zărim ṣi cȃteva pete de zăpadă. Ce dacă
suntem ȋn luna iulie? Ȋn zare nu ȋți mai dai seama unde se termină munții ṣi unde ȋncep
norii. Poiana ȋn care ne aflăm este un amestec de culoare. Pretutindeni vezi bujori de
munte. Păṣeṣti cu grijă să nu-i striveṣti, dar sunt peste tot.
Dar, “călătorului ȋi stă bine cu drumul”, aṣa că, pornim din nou... Eṣti atȃt de ȋncărcat
de frumusețile ce te ȋnconjoară ȋncȃt nu mai simți oboseala. Soarele ȋncepe să se ascundă
după munți. E vremea să campăm. Am ajuns ȋn poiana ȋn care vom ȋnnopta. Toti ȋncep să
ȋntindă corturile colorate ṣi să pregătească cea mai bună cină: o supă instant, ceva paste,
orez sau cus-cus cu ton. Cam atȃt! Dar foamea e mare! Apoi, vizita unei căprioare...E prea
sperioasă ca să rămȃnă la cină. Ne-a salutat ṣi s-a pierdut ȋn pădure. Se anunță o noapte
mirifică, ȋn afara timpului ṣi a spațiului. Doar tu ṣi natura, ȋntr-o ȋmbrățiṣare perfectă!
Moṣ Ene iți dă tȃrcoale... Dar mai ȋntȃi stai puțin ȋntins cu fața către cer. Ii spui Lunii
“noapte bună”. E atȃta lumină de nu iți mai trebuie lanternă ȋn cort. Apoi...liniṣte, pace,
greieri...
Ai impresia că te-ai ȋncălzit, dar, de fapt, sunt primele raze de soare care bat pe cort
dȃndu-ți deṣteptarea. Tragi fermoarul ṣi scoți capul, timid... Aerul ȋncă rece te cam
ȋnțeapă...ȋnsă spectacolul răsăritului ȋți taie răsuflarea. Crestele golaṣe sunt scăldate ȋntr-o
lumină roṣie-portocalie. Se anunță o nouă zi perfectă...
Mai departe...e poveste... Și cum spuneam la ȋnceput, deciziile ṣi alegerile pentru vacanțe vă aparțin! Vă salut ṣi sper să ne ȋntȃlnim “Pe poteci...”.
Cu mare drag, profa de mate!
Prof. Madalina Teodorescu
Călău sau vraci ?
Cu-o vorbă caldă și suavă,
Poți ridica , un om în slavă;
Și tot de-acolo,c-un cuvânt,
Poți da cu dânsul de pământ
Pictură - Denisa Mantea, clasa a VI-a
Tăioase , ascuțite ,spuse încet,pe la spate ,sau spuse cu patos...Spuse frumos sau disgrațios, forța cuvintelor ne ucide . Le folosim pentru un singur scop-de a ne face auziți. Ele
traversează cu o putere mirobolantă , aceeași cu care stabilim dacă cineva ne place sau ne
displace , traseul minții și al inimii și se opresc , de cele mai multe ori , în dreptul buzelor .
Suntem supărați,nervoși , însă de cele mai multe ori , și noi procedăm la fel cu persoanele
de lângă noi . Da , e bine să spunem de fiecare dată ce ne deranjează , însă nu o facem și
nici nu găsim mereu momentul oportun pentru a grăi .
În ziua de astăzi ,cuvintele sunt folosite ca niște arme de război .Sunt aruncate asemenea unor grenade care distrug sufletul oricărui este jignit . În acel moment , inima explodează , se sfarmă în mii și mii de bucăți de iluzii , sentimente , gânduri , și visuri . Totul
dispare . Totul se destramă . Așa am vrea și noi să dispărem . Poate scuzele sunt acceptate ,
însă ele nu schimbă nimic .
Încercam să uităm ,să trecem mai departe fără prea multă tristețe . Reușim ... o zi ,
doua ,trei ... însă ce facem când se repetă ? Dar dacă nu transmit o jignire , ci un refuz ? Au
aceeași forță cuvintele asupra noastră ? Sunt întrebări la care nu putem răspunde decât dacă
am trecut prin aceste situații .
Atunci ne mirăm cu ce am greșit ,chiar dacă am greșit , de ce nu ni se explică, ci se
țipă , de ce dor , când n-ar trebui ! Ne mirăm de ce lumea e așa rea ! De ce trebuie să folosim cuvinte dure și nu frumoase pentru a înțelege , a apropia ?
Nu înțelegem că, uneori , nu este înțelept să le luăm prea în serios , însă buzele firave ,
grațioase sau nervoase nu pot rezista sub impulsul nervilor . Și se întâmplă mai mereu ca
noaptea să nu dormim , ci să ne gândim la partea noastră de vină. Și , desigur , de fiecare
dată , noi suntem mai puțin vinovați și mai mult jigniți . Avem în suflet dorința arzătoare de
răzbunare , care nu ne lasă o clipă în liniște , ci ne împinge spre gesturi nebunești !
Cuvinte rostim când bârfim , cuvinte rostim la răzbunare , fericire , singurătate ! Cu
ajutorul cuvintelor spunem “ Te iubesc “, cu ajutorul cuvintelor ne spunem păsul . Dar nu
mereu ... Suntem prea ocupați să identificăm defectele , nu calitățile! Ne uităm la defecte și
nu mai avem timp să iubim ! Nu ne dăm seama că timpul trece așa repede și nu ne mai
putem bucura de nimic . Nu vrem să realizăm că ele măresc distanța dintre inimi !
Cuvintele ucid speranțe , ucid iubiri , ucid chiar și oameni ... Cuvintele vindecă...
Vindecă răni spirituale , vindecă speranțe , vindecă iubiri , vindecă oameni ! Doar TU alegi
cum folosești cuvintele , ce putere le dai ! Alege să fie balsam pentru suflet , nu călău! Să
dai gândurilor o expresie înțătoare e o artă! Apropie prin cuvânt , nu îndepărta , nu chinui ,
nu ucide ! Gândește-l cu inima și pronunță-l cu gura! Cuvintele grele arunca-le în străfundul minții și lasă-le acolo ! Plăsmuiește cuvinte care să mângâie și auzul , dar și inima ! Fii
un vraci , nu un călău! Gândește-te cum îți place să ți se vorbească și vorbește așa !Și ... nu
uita ! Cuvântul e mereu vocea inimii și imaginea sufletului !
Cristiana Custură, clasa a XI-a C
Prof. coord. Florentina Vasile

Mă tot sună de câteva zile și mă îndeamnă să
merg acasă, spre a prinde în plină floare faimosul
cireș care străjuie înaltul casei. E bătrân cireșul,
să aibă vreo...30 de ani și vară de vară ne oferă
darul său, îmbiindu-ne cu fructele sale negre,
dulci-amărui. Nici nu știu ce să-i răspund
deocamdată, fiindcă, de regulă, îmi respect
promisiunile, iar pentru asta trebuie să fiu foarte
atentă. Dezamăgirea lor ar fi cu atât mai mare, cu
cât aș promite și nu m-aș ține de cuvânt, decât
dacă aș lăsa totul pe seama întâmplării. Dar, cum
nimic nu este întâmplător, merg la sigur: în
Pictură - Andra Garba, clasa a VII-a A curând, voi merge din nou acasă!
”Vino să vezi minunea, e ca o mireasă în rochia-i albă de mătase! îmi șoptește la telefon
cu vocea-i tonică sau stinsă, după cât e soarele de generos sau norul de întunecat. Nici nu
știi ce mireasmă împrăștie... Azi am lăsat ușa de la balcon deschisă. S-a încărcat casa de
mirosul cireșului nostru, apoi m-am gândit că n-ar fi rău să deschid și ușa camerei tale, apoi
și fereastra. Parcă te auzeam strigând: Primăvară, primăvară, tu aduci mireasma-n țară/
Din Craiova-n Olănești, Secuieni sau București/ Tu ne prinzi de mijloc iară și cânți hore
până-n vară.
Îți mai aduci aminte, nu? Erai pe la ciclul primar și te învârteai în jurul cireșului,
cântând de mama focului, convinsă fiind că cireșul va lega rod mai repede, iar soarele va
bate mai cu putere și fructele se vor înroși la iuțeală. Acum ești ocupată cu serviciul. Nici
nu mai cânți și nici drum pe-acasă nu-ți mai faci!
Timpul trece, iar noi nu mai întinerim, doar tu înflorești an de an. Te deschizi ca floarea
cireșului și te mai coci puțin.
Asta nu-i rău, dar mireasma florilor de cireș n-o găsești în fiecare zi. De aceea zic, vino,
poate mai prinzi ceva din trena rochiei de mireasă. Să știi că, deși l-am curățat, sunt încă
multe crengi aproape de pământ. Parcă te văd cum întindeai mâinile micuțe pentru a prinde
o creangă. Când reușeai, strigai cu toată forța: Am plins, am plins cleanga, uite, am adunat
cileșe!” Iar mâinile tale erau roșii ca sângele, fiindcă fructele mici și coapte zemuiau printre
degetele tale. Le strângeai fără milă, apoi îți încărcai gura cu bobițele aproape sfărâmate.
Mamă-ta spune că face și anul ăsta niște dulceață. Îți plăceau clătitele umplute cu
dulceață de cireșe amare. Erau preferatele tale. Acum, mai mănânci clătite? Cine știe? De
ceva timp, nici gusturile nu ți le mai știu. De fapt, cine să le prepare? Tu ai treabă multă,
serviciul cere sacrificiu; așa spun toți, cei tineri. Tânără ești și tu, dar floarea cireșului se
trece și odată cu ea ne trecem și noi. La tine e altfel. Tu prinzi putere în fiecare zi, iar
bujorii din obrajii tăi sunt departe de noi! Oare cine se bucură acum de ei?
Știi, ne-ar plăcea să vii, cât nu se trece floarea cireșului. E alb tot și râde spre razele
soarelui, bucurându-se, ca atunci când tu te cățărai tocmai în vârful lui și te ascundeai
printre crengi ca să nu te vedem. După lungi căutări, auzeam ecoul strigătului tău: Cine mă
caută, mă găsește! Cine mă caută, mă găsește!... Și râsul tău răzbătea ca un clopoțel vioi
și fără griji. Acum, se pare, că te-au năpădit și grijile, și gândurile. Adevărat! Timpul
tinerilor se măsoară altfel decât al vârstnicilor. Parcă eu îmi mai pot măsura pașii cu pașii
tăi? Nici nu mai pot să ajung în fiecare zi prin văile din spatele livezii, așa cum o făceam
odinioară. Îți mai amintești? Urcam și coboram, de parcă nici nu atingeam pământul! Tu o
luai adesea înainte, fiindcă mai mult alergai, asemenea mieilor scăpați din țarc ori dezlipiți
de lângă mama lor.
Te opreai în dreptul vreunul copac și te apucai de creangile lui, legănându-te în voie.
Mă opream și eu din mers și-ți urmăream cu duioșie legănarea copilărească... și cât mă
bucuram!
Acum, ai schimbat totul pe-o viață scumpă de oraș și fugi din când în când la munte cu
prietenii, iar floarea noastră de cireș te tot așteaptă. Și de nu vei veni nici săptămâna asta,
poate o vei face în săptămâna coacerii. Cireșele tale preferate, nici ele nu așteaptă prea
mult. Doar știi, culegem ce culegem, apoi rămân hrana preferată a graurilor. I-auzi, mamăta îmi șoptește că va face, totuși, și anul acesta câteva borcane de dulceață! Să fie acolo, nu
se știe!
Stai, stai că nu te mai aud, maică-ta mă bruiază, tot repetă întruna: Să fii sănătoasă,
floare albă de cireș! Iar eu își spun: Nicăieri nu-i ca acasă! Nici ușa, nici pragul, nici
patul, nici pâinea, nici măcar razele soarelui nu încălzesc ca acasă!”
Prof. înv. primar Angela Burtea

Rezervaţia naturalǎ
„Balta Suhaia”
Conservarea biodiversităţii se poate asigura printrun management durabil ce
poate fi asigurat prin utilizarea resurselor naturale în
limita capacităţii de suport a sistemelor ecologice (exploatarea resurselor fără pericilitarea
capacităţii de refacere a acestora şi menţinerea caracterului adaptativ al sistemelor ecologice), protejarea sistemelor ecologice sau biologice naturale periclitate, reconstrucţia sau
reabilitarea ecologică a sistemelor ecologice degradate.Protecţia impune acţiuni atât de
conservare , cât şi de ocrotire a mediului. Ocrotirea naturii înseamna stoparea distrugerii
unor anumite obiecte ale naturii, însemnate din punctul de vedere al stiintei, al culturii si al
economiei; anumite specii de plante si animale, peisaje naturale, fenomene geologice,
zăcăminte de roci sau minerale, fosile, pesteri, căderi de apa, lacuri sau izvoare, păduri,
fâneţe sau ochiuri de stepă, întinderi de mare etc. Acestea constituie aşa-numitele monumente ale naturii care alături de rezervaţii reprezintă cele mai intâlnite forme de protecţie a
mediului. Prin rezervatii se înţeleg porţiuni de teritoriu, în care se urmăresc anumite scopuri ştiinţifice, economice sau de cultură, în care sunt oprite prin lege exploatarea economică
a teritoriului, distrugerea stării lui naturale.
Pe timpul verii, în zăvoaie se găsesc boicuşul, greluşelul de zăvoi, acvila de câmp. În
tufărişul de pe marginea apei se întâlneşte pescărelul albastru mic. Pe malul lacului îşi caută hrana prundăraşii, nagâţul, avozeta, ploierul argintiu, fluierarii, lopătarul, stârcul cenuşiu,
stârcul galben, stârcul de noapte, codobatura cu cap negru, găinuşa de baltă. În zăvoaie sunt
prezente speciile de păsări clocitoare ca: mierla, gaiţa de pădure, piţigoiul, piţigoiul albastru, iar ca specii de pasaj se întâlnesc: sitarul, porumbelul de scorbură, dumbrăveanca,
pupăza, graurul, cucul. Se întâlnesc specii de păsări răpitoare precum: cucuveaua comună,
buha, gaia neagră, vânturelul, acvila ţipătoare mică, şoimul dunărean, vânturelul de vară. În
stufărişuri şi păpurişuri se întâlnesc specii ca: privighetorile de stuf şi de baltă, piţigoiul de
stuf, lăcarul mare, lăcarul de stuf, lăcarul de pipirig, presura de stuf. Mamiferele sunt reprezentate de specii ca: pisica sălbatică, mistreţul, dihorul.

Profesor ElenaMocanu
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TOAMNA

Adolescența

Este septembrie și a venit toamna,
Adolescența este una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții omului,este
anotimpul plin de culoare și
acea perioadă în care ți se conturează personalitatea,deoarece tinerii încep să-și
mireasmă. Razele soarelui sunt din
deschidă propriile porți,încep să se autodetermine și să aibă principii.
ce în ce mai palide, zâmbesc doar.
Totodată,această etapă cuprinde și schimbări majore ale comportamentului
Copacii își pierd podoaba, iar frunfiecăruia,cu cât aceste schimbări sunt mai evidente,cu atât se produc tulburări comzele ruginii se aștern peste pământul
portamentale mai profunde.
Fiind la începutul acestei perioade,nu pot spune că am cunoscut toate
amorțit într-un covor pufos.
stările,gândirile și trăirile unui adolescent,dar pot vorbi despre ceea ce văd zi de zi
Vântul adie ușor împrăștiind aroîn jurul meu și ceea ce gândesc și aplic.
mele fructelor coapte. Vietățile se
Noi,adolescenții,gândim scurt și precis,tot timpul în extreme (bine sau
grăbesc să-și adune provizii pentru
rău,grozav sau groaznic),consider că aceasta este una dintre marile noastre
iarna ce va urma, iar păsările
probleme,iar dacă nu avem pe cineva care să ne îndrume spre calea cea călătoare își iau zborul către locuri mai călduroase, vâslind pe cerul înnourat.
bună,ajungem la cele mai des simțite stări precum depresia și starea inexplicabilă
Pe ogoare, în livezi și în grădinile de zarzavat munca este în toi. Porumbul auriu
de nervozitate .
așteaptă să fie cules și dus în hambare.
Consider că orice individ de vârsta mea are acea stare de „nostalgie” datorită
Iubesc acest anotimp, iar tabloul pe care ni-l dezvăluie este fantastic!
faptului că a trecut de prima etapă a vieții : copilăria,însă ne bucură faptul că începem să ne maturizăm,să luăm decizii și să punem planuri în aplicare.
Adelina Gingărașu, clasa a III-a A
Adolescența este floarea vârstei,simțim că avem aripi,ne simțim maturi și dornici de noi începuturi,pe lângă asta dorim să fim ascultați de oricine din jur și să ne
afișăm propriile impresii,deși uneori nu sunt bine gândite și îi deranjăm pe
adulți.La această vârstă,cred că benefic pentru noi este să-i ascultăm pe părinți,pe
Școala mea
profesori și pe oamenii care cu adevărat ne vor binele.
Următoarea problemă cu care ne confruntăm este luarea unei decizii,fiecare
dintre noi gândește că ceea ce noi hotărâm este cel mai bine,fără să mai analizăm
Eu la școală merg cu drag,
fapta și fără să gândim din mai multe perspective.Cel mai bine este să luăm în conSă învăţ să socotesc,
siderare sfaturile oamenilor din jur care ne doresc cu adevărat binele.De aseSă citesc și să pictez,
menea,cel mai bine este să nu te închizi în tine,să verifici orice afirmație și să soIar la sport să mă călesc.
cializezi,așa va dispărea starea de anxietate și depresie,de stres și de furie.
În jurul meu văd tot mai mulți tineri care neglijează școala.Școala nu reprezintă
Câteodată e mai greu
doar materii plictisitoare și zile obositoare,dacă ne gândim mai bine,aici legăm
Și greșesc, nu numai eu.
prietenii care vor dura o viață,vom avea amintiri pe care le vom povesti cu drag
Tata mă ceartă de zor
peste ani și vom fi mai pregătiți pentru următoarele perioade ale vieții noasMami îmi dă ajutor.
tre.Analizând în mare,avem timp pentru toate,pentru școală,pentru ieșirile în
oraș,pentru jocurile de pe computer sau pentru „prima dragoste” care cică nu se
Doamna ne-nvaţă mereu
uită niciodată,zic “cică“ pentru că,după cum spuneam,sunt încă la începutul noilor
începuturi.
Ce e bine și ce-i rău.
În final,pentru a avea viața pe care ți-o dorești(da,aceea roz,în care tu nu vei
Ea pe toţi ne iubește
avea griji și vei fi un părinte model)ocupă-te de școală,ascultă-ți părinții și evită
Pictură - Nistor Maria, clasa a II-a B
Și cu drag ne dădăcește.
anturajele care nu-ți aduc nimic bun,căci mai târziu vei regreta cu siguranță!

Daniela Lupașcu, clasa a IX-a C

Cristiana Epure, clasa a II-a B

Peisaj imaginar cu un suflet flămând

Pictură - Cristi Cretu - clas a VII-a A

Mica doctoriță
Mama avea o întrebare:
Ce-o să fiu, când voi fi mare?
Eu voiam să fiu actriță
Ori prințesă, pianistă.

Căci microbii vor, nițel,
Să ajungă-n stomăcel.
Și odat-ajunși aici
Vă fac rău, chiar de sunt mici.

De astăzi, m-am hotărât:
Când voi crește, vreau s-ajut!
Nu mai vreau să fiu actriță,
Vreau să fiu o doctoriță!

Iar atunci când strănutați,
Eu vă rog să nu uitați:
Să vă duceți la guriță
Șervețel ori batistuță!

Îmi doresc să îi fac bine
Pe părinți, bunici, oricine!
Îmi doresc să-i îngrijesc
Pe copiii ce răcesc.

Nu uitați de dințișori!
Ei sunt albele comori.
Periați-i zi de zi,
Sănătoși, frumoși vor fi!

Iar pe voi, vă sfătuiesc
S-ascultați ce vă grăiesc:
Eu vă rog să vă spălați
Pe mânuțe, de mâncați!

Iar acum, la încheiere
În semn de apreciere,
Vă urez doar sănătate
Că-i mai bună decât toate!
Măriuca Galer, clasa a III-a A

Se lasă ploaia-n orice an
Şi vântul bate lângă geam
Sunt prinsă în vraja
Nebunească , de uscă inima.
Ameţesc în umbra neagră
Pernele moi mă prind,
Mă mai avânt o dată.
Marea se plânge cu jale
Atât de departe e zarea
Aştept să scap de picioare.

Pictură Nicolae Moisoiu, clasa a V-a

Picături colorate pe o frunte gri
Am adormit,
Într-un lan cu flori
Şi am visat
Mii de culori
Pe trupul meu.
Peste noapte-am devenit
Altcineva
Repede mi-a pierit
Şi vocea.
Mâinile erau ciudate,
Picioarele la fel.
Pletele , colorate
Fără niciun ţel.
Nici cerul nu mă priveşte,
O fi crezând c-am trădat.
Soarele mă tot loveşte
Iar eu îl văd degradat.
Chipul meu arată strâmb
Doar ochii îi cunoşteam.
În lanul cu flori,
Eu nu mai visam.
Ramona Neagu, absolventă
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Daruri

Cine sunt eu?
"Aşadar, cine sunt eu? Cel din testele de personalitate? Nu mă caut ca să mă găsesc:
faptul că mă caut pe mine însumi este semnul că deja m-am găsit ".Mircea Cărtărescu
Viaţa ne este dăruită de Dumnezeu.El nu ne ĩntreabă dacă o vrem,dacă suntem demni
să o avem sau dacă o putem `întreţine`.Ne-o dă,ne numară anii şi fiecare zi a vieţii
reprezintă un vers ĩntr-un cântec,un vers încurcat sau melodios şi simplu.Noi,oamenii,nu
ştim întotdeauna ce trebuie să facem,să înţelegem sau să fim,numai Autorul
nostru,Dumnezeu ştie.
De multe ori mă Întreb"cine sunt eu?","de unde vin?","ce trebuie să fac?","oare trăiesc
sau e doar un vis?".Pâna la varsta de şapte ani credeam că a trăi Înseamnă a visa.Eram
sigură că tot ce se Întamplă visam şi fiecare zi era o fantasma,o iluzie.Uneori erau vise
frumoase,alteori coşmaruri.Peste caţiva ani mi-am dat seama că acele coşmaruri erau cruda
realitate.Am Început să fiu confuză,aveam doisprezece ani.Aveam atat de multe întrebări
de pus,dar cea mai importanta "cine sunt?".Am început să fac multe teste de
personalitate.Îmi ieşeau diferite,nu mă regăseam în răspunsurile lor,mi se părea că descriu
altă persoană.M-am apucat de citit cărţi religioase,de psihologie...dar nici ele nu mă ajutau
prea mult.Stăteam şi ma gândeam la existenţa mea,la existenţa celorlaţi oameni,a
păsărilor,a peştilor,a tuturor.De existenţa fizica eram convinsă. Mă vedeam în oglindă,mă
atingeam si mă simţeam; dar oare acest corp de cine e dominat,cine îl conduce?Toate
aceste întrebări mi le pun la orice mişcare pe care o fac. Acţionez uneori fără să mă
gândesc ...sau am de gând să execut o mişcare dar fac alta...poate că ceea ce gândeam eu ar
fi schimbat cursul vieţii mele.Mereu tind să cred că Dumnezeu are o mare carte în care
sunt trecuţi toţi oamenii şi zilele lor pe pământ.Pe pagina fiecărui om sunt trecute faptele
lui,mişcările,cuvintele,dar mai ales viitorul şi scopul lui pe lume.Gândesc, scriu, învăţ,
vorbesc, simt, dar cum se produc aceste procese? Noi, oamenii, suntem precum
marionetele,doar păpuşarul le ştie mişcările,ştie când începe spectacolul şi când se
termină.Ştie dacă povestea are final fericit sau dacă e trista.Ştie ce personaje apar în
spectacol,ce rol au ele.El mânuieşte cu grijă păpuşile lui,are grijă să nu cadă,să nu păţească
ceva,deoarece ele îi sunt copii şi el le e tată.Cum e şi cerul, nu e mereu senin,de un
albastru marin ca o strălucitoare oglindă.Mai apar pe el şi "mici cocoloaşe de
puf",norii,care umbresc suprafaţa pământului.Dar o simplă suflare a vântului îl
descompune şi îi dă voie Zeului Soare,stăpânul bolţii cereşti,să îşi trimită călduroasele fire
aurii spre gingăşia naturii.
Gândindu-mă la importanţa mea pe pământ şi la numărul tuturor oamenilor dupa
Glob,constat că sunt doar un cuvant într-o carte,doar un fir de nisip în deşert,o picătură de
apa într-o ploaie şi o stea pe cerul inert.Orice cititor i-ar da cuvântului un alt sens.Orice
adiere de vânt ar mişca firul de nisip în altă direcţie.Schimbarea temperaturii ar modifica
starea de agregare a picăturii de ploaie.Un singur nor pe cer poate umbri o stea.Aşa şi în
viaţa,orice pas greşit ar direcţiona destinul spre alte scopuri,idei.
Chiar dacă noi nu ne dăm seama,când venim pe lume,avem un scop,avem viitorul deja
scris,toate ideile,mişcările,cuvintele ne sunt transmise de El ,de Tatăl tuturor.Mereu mă
întreb care-i scopul meu în viata,ce calităţi am,cum e viitorul meu,oare se va întâmpla cum
îmi doresc eu?Chiar dacă nu am răspunsul la aceste întrebări,consider că viitorul e o
surpriză,poate una placută sau una neplăcuta,dar cum mie îmi plac provocările,abia aştept
să văd ce îmi rezervã destinul.
Zilele vieţii mele sunt precum un curcubeu.Cele şapte culori ale lui reprezintă pentru
mine zilele săptămânii.Fiecare nuanţă sugerează o zi.Mie,nu-mi plac toate culorile,la fel şi
zilele,unele sunt mai vesele ,cum sunt galbenul şi portocaliul,altele mai triste,precum
violetul şi verdele,altele dominate de iubire,ca roşul.
Viaţa nu e mereu uşoară,e ca un cântec,cu ritmuri înalte,frumoase,dar şi cu unele mai
lente,mai triste.Noi trebuie să dansăm pe ambele ritmuri.Existenţa nu poate fi formată doar
din baloane viu colorate,perfecte,mai apar şi unele mai întunecate,imperfecte.
Ajunsă la şaisprezece ani,am constatat că oricine aş fi trebuie să-mi trăiesc viaţa aşa
cum mi-a fost modelată,deoarece firul destinului tors de Dumnezeu se poate rupe într-o zi
şi voi regreta după aceea că am fost prea preocupată de aflarea existenţei mele,încât am
trecut pe lângă bucuriile sorţii fără să mă bucur de ele.
Deşi hotărârea mea de a mă bucura de viaţă este luată,întrebarea mea este încă fără
răspuns: "Cine sunt eu? "
Mirela Măcreanu, absolventă

Toamna

Azi e toamnă, este bine
Şi ne bucurăm!
Ea ne-aduce daruri multe
Şi cu drag cântăm.

Au plecat spre ţări cu soare
Păsările călătoare,
Căci la noi e frig şi plouă,
Bate vântul cu putere,
Frunzele-au căzut şi ele.

Darul cel mai mare este
Şcoala unde învăţăm
Şi doamna învăţătoare
Pe care-o ascultăm.
Ilinca Postolache, clasa I A
Prof. coord. Dumitrica Mioara Nedelcu

În cămară adunate
Stau la sfat fructele coapte.
Nu este greu de ghicit:
- Ce anotimp a sosit?
Bianca Anamaria Năstase, clasa I A
Prof. coord. Dumitrica Mioara Nedelcu

De vorbă cu toamna

Copilăria

- Toamnă, am să-ţi spun ceva!
Înainte nu-mi plăceai
Fiindcă vara mi-o răpeai,
Ploaia tu o aduceai
Şi frunza o îngălbeneai.

Copilăria-i o poveste
Ce te cuprinde şi apoi te lasă…
Ajungi bătrân şi zici c-a fost frumoasă.
A fost atunci, azi nu mai este.
Învaţă să-ţi trăieşti copilăria
Căci ea se duce aşa rapid
Că n-ai să poţi să zici c-a fost frumoasă
Când s-a pierdut în infinit.

Acum, de când sunt la şcoală,
Nu-mi mai pasă dacă-i vară.
Te aştept mereu să vii –
Mă întâlnesc cu mulţi copii,
Învăţăm să numărăm,
Să citim, să desenăm,
Părinţii să-i bucurăm.

Albert Mario Drilea, clasa I A
Prof. coord. Dumitrica Mioara Nedelcu

Anda GeorgianaPopa, clasa I A
Prof. coord. Dumitrica Mioara Nedelcu

Toamna
Școala
Toamna mea frumoasă,
Iarăşi ai venit!
Ai golit copacii,
Frunze-ai veştejit!

Școala mea e cea mai tare
Cu ferestrele în soare
Noi cu drag vrem să-nvăţăm
Și să ne distrăm!

Ne-ai adus şi roade
Multe şi bogate,
Dulci şi aromate,
Ca s-avem de toate!

Doamna noastră-i iubitoare,
E frumoasă ca o floare.
Pictură Când zâmbește-i ca un soare, Stefania Ipati , clasa a VI-a B
O iubim cu mic, cu mare!
Maria Elena Cioranu, clasa I A
Prof. coord. Dumitrica Mioara Nedelcu
Yanis Marin, clasa a II-a B
Toamna

La școală

Toamna mea frumoasă,
Iarăşi ai venit!
Ai golit copacii,
Frunze-ai veştejit!

O școală am, frumoasă ca o floare
Râd cu pofta când apare-n zare!
Imi umple sufletul cu multă bucurie
Rămâi mereu,copilărie!
Pictură - Bianca Althamer, clasa a V-a
Școala mea
Un loc minunat e pe lume,
Unde-nveţi doar lucruri bune.
E o clădire frumoasă,
Unde eu mă simt ca acasă.
Aici învăţăm să scriem, să citim.
Ghidaţi de învăţători și profesori noi
reușim!
Silitori și prietenoși vrem mereu să fim
Aceasta e școala pe care o iubim.
Maria Bogdan, clasa a II-a B

Călătorie
De dimineaţă când ajung la școală
Imi râde-n prag doamna învăţătoare.
Un cuc pe-un ram încearcă să priceapă
Cum, așa o aventură poate să înceapă?
“Să-nceapă!”, spun eu pregătit
Cozile de mătură le-am lustruit!
Acum zburăm spre Ecuador,
Acolo unde nu-i place lui Apolodor.
Poposim și la gheţari, cu chiu,
Vreau să-l salvez pe ursul cafeniu!
Un nor mai rupt mătura vrea sa coasă,
Dar să ne întoarcem și acasă!
Briana Stan , clasa a II-a B

Ne-ai adus şi roade
Multe şi bogate,
Dulci şi aromate,
Ca s-avem de toate!

Aș vrea să nu se termine vreodată,
Aici mă simt in siguranţă.
Printre eroii din povești să stau
Și calea matematicii s-o iau.
Cherșunaru Dragoș, clasa a II-a B

Maria Elena Cioranu, clasa I A
Prof. coord. Dumitrica Mioara Nedelcu

COLEGIUL DE REDACŢIE
Redactor Şef - Prof. Marioara Novac
Director - Prof. Constantin Gherghinoiu
Director adj. – Prof. Bogdan-Mircea Grigore
Catedra de Limba şi literatura română
Grafică - Prof. coordonator Mariana Tudose

Editura „Şcoala Brăileană”
ISBN 978-88953-9-3
http://www.licpedbr.ro secţiunea „Publicații şcolare”
Tehnoredactare:
Informatician Sorin Mircioi

10

