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      CONFLICTUL,  

  DE  DORIT  A  FI  EVITAT… 

 

1. Conflictul este o realitate firească a vieţii 

cotidiene, inerentă în relaţiile interumane, 

pentru că oamenii au experienţe de viaţă 

diferite, percepţii ale realităţii diferite, dar şi 

dispoziţii diferite; 

 

2.  Conflictul poate fi tratat atât pe căi pozitive cât şi negative:  

 abordat pozitiv, conflictul, de regulă ideatic, poate determina dezvoltarea 

personală, afirmarea creativităţii, schimbarea socială; aşadar, este 

constructiv;  

 abordat negativ, conflictul are rezultate distructive asupra psihicului, 

fizicului, spiritului (tensiunea nervoasă este mare, nemulţumirile şi 

reproşurile sporesc); din această perspectivă este respins principiul 

acceptării reciproce;  

 

3. Într-un conflict, sentimentele sunt foarte importante pentru că nu pot fi 

controlate, (îndeosebi cele neconştientizate, umorile, patimile, vanitatea 

etc.);  

 

4. Întotdeauna, un conflict poate fi soluţionat dacă se cunosc sursele, dacă se 

respectă principiile strategice de rezolvare şi dacă se doreşte efectiv 

dezamorsarea şi instalarea armoniei (printr-un management corespunzător); 

 

5. Conflictul din mediul şcolar trebuie neapărat negociat, încercând să se 

ajungă la o solutie acceptabilă pentru ambele părti. 
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Recomandările făcute de Morton Deutsch în lucrarea  

“Psihologia rezolvării conflictelor” 

 

1.Trebuie să cunoşti tipul de conflict în care eşti implicat.  

2. Trebuie să conştientizezi cauzele şi consecinţele violenţei şi ale alternativelor de 

violenţă, chiar atunci când eşti foarte nervos.  

3. Trebuie să înfrunţi conflictul, mai degrabă, decât să-l eviţi.  

4. Respectă-te pe tine şi interesele tale, respectă-l pe celalalt şi interesele sale! 

5. Evită etnocentrismul; înţelege şi acceptă realitatea diferenţelor culturale! 

6. Fă diferenţa clară între “interese” şi “poziţii”! 

7.Cercetează interesele proprii şi pe cele ale celuilalt pentru a identifica interesele 

comune şi compatibile pe care le aveţi! 

8. Defineşte interesele conflictuale drept o problemă reciprocă ce urmează să fie 

rezolvată prin cooperare!  

9. Ascultă cu atentie şi vorbeşte în aşa fel încât să fii înţeles; este necesară 

încercarea activă de a te pune în locul celuilalt şi de a verifica mereu dacă reuşeşti 

s-o faci cu succes!  

10. Fii atent la tendinţele naturale spre subiectivitate, percepţii eronate, judecăţi 

greşite şi gândire stereotipă! 

11. Dezvoltă abilităţi de a aborda conflicte grele, astfel încât să nu manifeşti 

neajutorare şi disperare când te confrunti cu cei care sunt mai puternici, nu vor să 

se angajeze într-o soluţionare constructivă sau folosesc şiretlicuri!  

12. Trebuie să te cunosti pe tine şi să îti cunoşti reacţiile tipice la diferite feluri de 

conflict.  

13. Pe tot parcursul conflictului, ramâi o persoana morală – adică o persoana 

atentă si dreaptă! 
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CÂTEVA PRINCIPII PENTRU MINIMIZAREA 

EFECTELOR UNUI CONFLICT 

 

 

1. Menţine comunicarea cu cei cu care pari să te afli în 

conflict, încearcă să lămureşti prompt lucrurile, nu 

amâna discuţia!  

 

2. Abţine-te de la a discuta despre alţii în absenţa 

lor (pentru a nu distorsiona realitatea)!  

 

3. Dacă sesizezi semne ale unui conflict, încearcă să iniţiezi acţiuni la care să 

participe persoanele implicate! Aşa, nimeni nu se va mai simţi atacat, 

ameninţat sau ignorat. 

 

4. Încearcă să eviţi toate fenomenele de tipul „Eu câştig - tu pierzi”! Se 

recomandă abordarea unei dispute din toate perspectivele posibile, ştiut 

fiind că de cele mai multe ori o echipă sau un individ se comportă negativ 

numai dacă se simte ameninţat sau atacat. Scade motivaţia, eficienţa şi se 

şubrezeşte relaţia. 

 

5. Asigură-te că ştii să recunoşti rezultatele şi nu flatarea sau linguşeala!  

 

    Toate aceste, corelate, duc la: 
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CARTEA, O PÂNZĂ DE PĂIANJEN 

 
 

Cartea este EXISTENŢA; a mea, a ta, a lui, a noastră, este trăirea însăşi. Pare simplu de 

scris o carte - doar o înşiruire de nume, date şi cuvinte însăilate, însă orice scriitor ar spune că ne 

înşelăm. 

   Să comparăm truda scriitorului cu cea a unui păianjen şi mai ales cartea, cu o pânză de 

păianjen. Iată cum lucrează scriitorul – păianjen: 

 

 

   PRIMUL PAS îl reprezintă partea dificilă: puntea păianjenului se 

formează doar în momentul în care briza poartă linia mătăsoasă către zona 

cu linia lipicioasă. Câtă răbdare! La scriitorul nostru, greul vine din 

încăpăţânarea ideii ce nu mai apare, din truda şi zbuciumul dobândirii 

ideii salvatoare. 

 

 

 

AL DOILEA PAS, când ideea prinde contur, 

scriitorul, ca şi păianjenul, traversează cu 

grijă de-a lungul liniei subţiri şi o 

consolidează cu o a doua linie. A doua linie 

este  o altă idee mică ce o susţine pe prima. 

 

 

 

AL TREILEA PAS, care  poate fi considerat miezul lucrăturii, este 

migălos lucrat de păianjen într-o formă de Y.  

Cine s-ar fi gândit că şi insecta ţesătoare îşi lucrează pânza sub 

semnul aceluiaşi principiu yin şi yang, care simbolizează credinţa că 

tot ceea ce înseamnă pământ, obiecte, oameni urmează a se contopi 

într-o singură unitate. La scriitor, Y-ul este ideea principală în jurul 

căreia el ţese toate celelalte file ale cărţii.                                                     
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 AL PATRULEA PAS 

 Armonia firelor continuă în jurul literei unificatoare, păianjenul 

reuşind să costruiască un cadru pentru a ataşa şi alte fire. 

 Scriitorul găseşte  amănunte, nume, situaţii pe care le prinde cu 

atenţie pe foile albe. 

 

 

Păianjenul nu se opreşte aici, ci mai ţese fire circulare, lăsând între ele distanţa cuvenită. 

 

 

 

AL CINCILEA PAS: 

Firele circulare nu sunt altceva decât episoadele 

din carte, iar distanţa dintre ele este susţinută de 

încărcătura lor. Astfel, CARTEA ajunge un 

material înflorat, cu un desen capricios, 

amestecând fire şi realizând labirintul vieţii. 

 

 

 

 

AL ŞASELEA PAS este ipostaza în care păianjenul poate să se 

odihnescă, stând în centrul pânzei sale după o lungă trudă. Ciudat 

lucru, insecta îşi mănâncă pânza, lăsând intact primul fir. Reface 

pânza în fiecare dimineaţă, ştiind că de ea depinde existenţa lui. 

Scriitorul se hrăneşte la fel din creaţia sa, de acolo îşi ia putere 

pentru drumul pe care îl are de parcurs. Şi el RE-face, RE-creează, 

Re-gândeşte, Re-trăieşte sub semnul acestui prefix existenţial cu 

gânduri ce se prefac în vieţi de hârtie. 

 

                                                                                                       

                                                                                                   prof. Cristina-Maria Pichiu  
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ZIUA VERDE A ECO-ŞCOLILOR DIN ROMÂNIA 

Acţiunea de plantare a unui copăcel în curtea şcolii a voluntarilor CCDG  

 

Din acest an şcolar, Şcoala Gimnazială “Petru Poni” 

Cucuteni s-a alăturat şcolilor din România în activitatea de plantare 

"Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România", organizată de Centrul 

Carpato-Danubian de Geoecologie 

. 

Activitatea, de anvergură 

naţională, avut loc în data de  29.10.2013. 

Organizatorii au gândit activitatea ca un 

act de participare comună a copiilor şi 

tinerilor români la o acţiune benefică 

pentru mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivelul şcolii noastre, activitatea a fost coordonată de dir. 

şcolii, prof. Raluca Mariana Ciudin. Au participat elevii claselor V-VIII, 

coordonaţi de profesorii diriginţi, care au plantat în cele două curţi ale 

celor două corpuri de clădire, meri, peri, caişi, pruni şi piersici. La 

procurarea materialului săditor au participat elevii şi părinţii elevilor, 

cărora le mulţumim pentru implicare. 
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Activitatea de plantare, la iniţiativa  Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie prin 

"Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România",  a fost percepută de elevii şcolii ca un simbol al 

necesităţii implicării personale în rezolvarea problemelor de mediu. Elevii înţeleg evenimentul de 

plantare petrecut la nivel naţional  ca o responsabilitate ce le revine de a transforma societatea în 

care trăiesc din una cu preponderenţă mercantilă şi fără consideraţie pentru natură,  în una  

capabilă să-şi proiecteze activităţile, ţinând cont de sustenabilitatea mediului şi de etica ecologică. 

Prin urmare, sunt hotărâţi să dea curs  tuturor invitaţiilor la activităţi  eco-protective, prin care să 

contribuie la ameliorarea mediului înconjurător.  
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Pentru a nu uita…

Micii şcolari de la clasa pregătitoare, 

împreună cu minunatul colectiv aparţinând clasei 

a IV-a, de la Şcoala Gimnazială “Petru Poni” 

Cucuteni, coordonaţi de d-na înv. Perju Camelia 

şi d-na Nistoreasa Daniela, au reuşit să ne 

surprindă cu un program artistic deosebit 

dedicat zilei de 1 decembrie. 

       Elevii şcolii noastre au sărbătorit împreună Ziua Naţională a României. 

Îmbrăcaţi de sărbătoare au recitat poezii, au prezentat scenete, au cântat şi au 

dansat Hora Unirii. Cu glasul lor gingaş, dar şi cu emoţii în suflet au urat “La mulţi ani 

românilor de pretutindeni!”. 

Pentru unii, 1 Decembrie reprezintă doar o dată în calendar, iar pentru 

alţii, aceeaşi zi reprezintă, în primul rând, “Sărbătoarea Noastră!”, a românilor, ziua în 

care ne sărbătorim ţara, strămoşii, istoria, bunele şi relele din viaţa noastră şi 

implicit, pe noi! Este ziua în care bătrânii rememorează istoria ţării şi o povestesc 

tuturor celor ce ştiu să asculte. 
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  “Veşnicia s-a născut la sat!” spunea poetul Lucian Blaga.                           

Tradiţia portului, cântecului şi a dansului popular a fost şi este purtată peste ani, tot 

la sate. Cât timp le cunoaştem, le transmitem din generaţie în generaţie, vom 

rămâne veşnic români. 

Vom dăinui în a ţese legătura de 

frăţie dintre noi, uniţi pe tărâmul acesta 

scăldat de sânge, pe meleagurile 

îndrăgite de ţăranii şi de conducătorii 

noştri, amintind şi cinstind mereu pe cei 

de au fost sufletul ţării noastre: Mihai 

Viteazul, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş, 

Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Carol I, 

cei datorită cărora astăzi suntem liberi şi 

uniţi.         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua de 1 Decembrie este ziua în care s-a făcut dreptate, este ziua în care toţi 

românii au exclamat într-un glas:  ZIUA UNIRII!!! 

 

         Daniela Nistoreasa 
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Înţelepciune 
 
 

Am încredere în cei ce au fost aici 

Şi au scris negru pe alb cu litere mici, 

Să nu uităm de cei ce-au scris 

Opere literare, suav manuscris. 

Să ne concentrăm pe cei ce vor scrie 

Opere literare ca mărturie. 

Opere publicate la gazeta ce devine ”Realitate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Mocanu Radu-Pavel, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, Cucuteni) 
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Vis închis 

 

 

Era întuneric, adormisem cu frică, 

Gândind la lume, cât e de mică. 

Doar un oarecare neştiutor 

Ce împărţea gânduri tuturor. 

 

Am fost în universul cel mic, 

Am căutat, n-am găsit nimic. 

Cu toate acestea am scris, 

Pentru eventualitatea unui vis. 

 

M-am trezit şi-am respirat afară, 

Unde ploua cu lumină amară. 

Eram confuz, refugiu-mi căutam, 

Chiar şi aici, tot într-un vis scris eram. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Mocanu Radu-Pavel, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, Cucuteni) 
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Lunca la poduri 

     Departe, departe, pe întinderile necuprinzătoare ale văzduhului 

văd nuanţe palide ale luncii scufundate în lumina gălbuie a soarelui. 

Nuanţe palide şi deschise ce se întind cât cuprinde, iar în mijloc 

cărarea ce duce spre drumul fericirii, acoperit de câte o frunză  

galbenă ce s-a desprins din ram, bătută de adierea ce se culcă temător 

pe creştetul  copacului înalt.  

Nuanţele verzi şi gălbui se 

îmbină armonios vestind din 

depărtare un sfârşit fragil şi duios 

de toamnă. Pe fiecare braţ al 

fiecărui rege a poposit pentr-un 

moment câte-o pasăre să-şi tragă 

răsuflarea în timp ce migrează 

spre drumul fericirii promise de 

ultima vară. Fiecare frunză în 

zboa pe inima vântului îşi 

răspândeşte nechibzuită povestea 

vieţii prin toate colţurile lumii.  

Cerul îngândurat  îşi pleacă de-acum fruntea-ncet s-asculte cum 

sunt răpite de vânt popoare de frunze. Am ajuns în apropierea  

câmpiei şi văd ... un pustiu viu în care doar speranţa viitorului alb de 

iarnă domneşte. 

 

(Perju Ecaterina, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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 Privesc spre stele 

 

  Mă trezesc din somnul dulce şi mă îndrept cu 

paşi anevoioşi şi muţi spre fereastră, chemată  de 

lumina jucăuşă a stelelor. Privesc uşor la ele - 

bucăţele de foc  în calea timpului.  

 Mireasma lumii de cristal se simte orişiunde. 

Mă las cuprinsă de eternitatea lor, mă agăţ  molcom 

de marginea unei stele. Admir lumina lunii ce se 

pierde în mii şi mii de bucăţele, care la rândul lor se 

risipesc. Închid ochii, o stea se desprinde de 

suratele ei, cade sub neputinţa mea. Aş vrea să merg 

lângă ea. O simt atât de rece, atât de fină. Viaţa-i mai dăinuie în văzduhul  cu 

raze plăpânde aruncate-n sus şi-n jos.  

Începe prăbuşirea-i, lăsând în urma-i 

pulberea de praf argintiu, ce se apropie de 

pământ.  

Acum jocul s-a sfârşit, orice urmă de 

magie  a dispărut, dusă-n pustietate de vântul ce 

se va întoarce şi mâine mai răzbunător să 

conducă magia pe drumul nesfârşit al 

deziluziilor, peste care multe stele au trecut în 

timpul necuprinşilor ani. 

                         (Perju Ecaterina, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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 Pe spinarea muntelui 

Un loc pustiu, prin care rar mai vezi vreo vietate, un loc plin de brazi 

înalţi, acoperiţi de ultima ninsoare, pe crengile cărora, câte-o veveriţă se avântă 

sprintenă în descoperirea lumii, lăsând în urmă câte-un ram pe care încet se 

scurge din vârful copacului picătura de apă.  Se lasă dusă către cel mai apropiat 

izvor, unde vin cerbii să se adape cu miiile de picături surori, să coboare-n vale, 

să-şi vadă turma. Pe-ntinderea nesfârşită de omăt calcă nestingherită o căţeluşă 

rămasă-n urma stăpânei. Mai jos, la poale, câte-un ghiocel se iveşte dând semne 

că se apropie primăvara, şi câte-o floare apare pe neaşteptate. 

Din vârful muntelui până la poale, vântul se joacă cu ramurile fragile ale 

bieţilor brazi,  ce duc pe umăr mai mult sau mai  puţin, o viaţă de zăpadă ce cu 

greu se mai topeşte. 

 (Perju Ecatererina, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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Fleurs de glace 

 

 

 

  

 

Il neige, il neige tout le temps. Les fleurs de 

glace dessinent un tapis dentelé, une mer de froid 

et de blanc. Les branches gelées se détachent en 

craquant dans la nuit.  

 Même s’il fait très froid, les enfants sont 

enchantés. Ils ont des vacances de rêve: des 

bonhommes de neige, des boules de neige et des 

luges qui sautent joyeuses sur la neige blanche.  

 Sous la neige, la terre dort, elle se repose 

jusqu’au printemps. La neige devient maîtresse 

même sur le cœur de l’homme.  

 Le ciel se cache derrière les nuages lourds. Les 

flocons tombent doucement en caressant les joues 

rouges des enfants. La neige ne s’arrête pas et les 

enfants répandent leur joie partout.  

 L’hiver est le royaume du Prince blanc et le 

conte continue avec « Il était une fois… ». 
 

(Ecaterina Perju, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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Scrisoare către Iarnă 

 

Draga mea Iarnă, 
 

Ai sosit în caleaşca ta din cel mai scump metal,  trasă de fluturaşi albi, îmbrăcată cu 

o rochie din cea mai fină catifea. Pe cap porţi o cununiţă bătută cu pietre preţioase în forme 

de stelute de zăpadă. 

Ce frumoasă eşti ! Ne jucăm sub mantia ta de zăpadă… Facem oameni din acest şal 

moale. Este şi Sfântul Nicolae! O bucurie pentru copii! Vine Crăciunul! Trecem în Anul 

Nou! Orice anotimp ne aduce bucurii, dar tu eşti cu totul şi cu totul specială. Copacii parcă 

sunt pudraţi cu zahăr şi lacu-i de oglindă. Zăpada s-a aşternut ca o mantie albă pe tot 

cuprinsul Cucuteniului. Norii au început să cearnă lacrimile tale de zăpadă. Zână 

înveşmântată în alb, ne-ai adus doar bucurii!  

Fluturaşii de argint zboară pe aripile nevăzute ale vântului şi se joacă de-a prinsa. 

Noi toţi simţim o bucurie sufletească neomenească. Cei mici îl aşteaptă pe Moş Crăciun. E 

frumos să le vezi zâmbetul gingaş. Tu ai pictat flori de gheaţă la ferestre. Casele şi-au pus 

căciuli de blană albă pentru a te saluta respectuos. 

Iarnă, iarnă, draga mea, 

Te rog mult, 

Tu nu pleca! 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Cu toată dragostea,  
                                                                                                                         

a ta Laura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Beraru Laura, clasa a V-a Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, Cucuteni) 
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                                 Moment în iarnă 
 

 

        A venit iarna tiptil, 

          Într-o zi, de dimineaţă 

        Şi mă bucur că-s copil 

       Azi mă voi da pe gheaţă! 

 

     Arborii sunt încărcaţi 

                         De ninsoare, ca un pluş, 

                   Toţi copiii încântaţi 

                        Fug acum pe derdeluş. 

 

       

 

   Casele parcă-s pudrate, 

         Alb afară-i totul, 

           Vântul aspru chiar de bate 

                 Nu ne-ncurcă jocul. 

 

      

 

  

   Ne pornim la colindat 

        Cu Vestea Mare, la urat. 

                Steaua ne călăuzea, 

                                Linişte ne aducea.  

  

 

 

 

 

                 ( Beraru Laura, clasa a V-a Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, Cucuteni) 
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            „E sărbătoare de Crăciun 

             Cântaţi, cântaţi , creştini! 

       E sărbătoare de Crăciun 

               Să  fim cu toţi mai buni!” 

 

Moş Crăciun  
 

 

Sunt două cuvinte care, oricât de maturi am fi şi oricâte 

probleme de “oameni mari” am avea, ne readuc în suflete bucuria 

copilăriei pe care prea rar o mai simţim aievea. Copleşiţi de prezent 

şi de problemele pe care le simţim adesea, mai acut poate decât ar 

trebui, uităm uneori să ne bucurăm de lucrurile simple şi magice, 

care ne-au ajutat cândva să ne conturăm personalitatea, să ne 

transformăm încet, încet în oameni mari. Şi totusi, avem marele 

noroc că suntem încojurati de copii, ai nostri, ai rudelor, ai vecinilor, 

ai oricui ... fiinţe inocente, care trăiesc magia lumii aşa cum noi înşine 

obişnuiam să o facem odinioară şi care ne amintesc, involuntar, că 

universul se poate învârti în jurul nostru, dacă ne dorim suficient de 

mult să se întâmple. 

 
 

Poveste de     

     iarnă ... 
Universul magic din lumea  

Şolii Cucuteni, un vis                  
împlinit! 
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Poveste de    

 iarnă ... 

 Primăvară, vară, toamnă, iarnă... 

Şi cu iarna vin şi bucuriile ei: zăpada, gheaţa, săniuşul, 

omul de zăpadă, sărbătorile, Moş Crăciun şi vacanţa. Încă de la 

începutul lunii decembrie magazinele şi străzile sunt împodobite cu tot 

felul de lumini şi însemne care prevestesc sărbătoarea Crăciunului.   

Din acel moment ne tot întrebăm:  

,,Ce cadou voi primi de la Moş Crăciun?". Şi iată, aşa a mai 

trecut un an plin de activităţi educative şi deosebite la Şcoala 

Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni, Iaşi. 

Crăciunul, Sărbătoarea Naşterii Domnului, 

este prilej pentru toţi creştinii de a se bucura, de a fi 

mai darnici. Crăciunului îi sunt dedicate serbări în 

care colindăm, preamărind pe Cel Promis pentru 

mântuirea noastră, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.  

Într-un decor minunat de iarnă, cu mic cu mare, elevii 

şcolii noastre au organizat, sub directa îndrumare a cadrelor 

didactice, o frumoasă serbare dedicată Naşterii lui Hristos, 

pentru a merita din plin cadoul lui Moş Crăciun, în ziua de 

19.12.2013, în sala de festivităţi a Căminului Cultural 

Cucuteni.  
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Piticii clasei pregătitoare l-au aşteptat pe Moş Crăciun în paşi de dans. Cei mai mici dansatori 

ai şcolii noastre, împreună cu d-na învăţătoare Daniela Nistoreasa, s-au pregătit din greu, dar au 

triumfat încântând prin dansul lor părinţi, bunici, fraţi, într-un cuvânt, pe toti cei prezenţi.  

Au primit aşadar, entuziasmaţi şi emoţionaţi, aplauzele tuturor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretând “Trei crai de la răsărit”, iar apoi ascultând cu 

atenţie şi programele artistice ale colegilor noştri mai mari, am petrecut 

împreună momente de neuitat. 

 

 

Voci cristaline au dat glas frumoaselor colinde 

tradiţionale, dar nu au lipsit din program nici poeziile 

frumos recitate. Astfel că, elevii şi-au început 

recitalul, sub privirile auditoriului alcătuit din 

părinţi, cadre didactice, elevi, reprezentanţi ai 

comunităţii locale, amintind în mod simbolic de 

darurile magilor de la Răsărit, care au întâmpinat 

Pruncul.  
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Îndrumaţi de domnul profesor, Moisei Lucian, au 

pregătit  o mică scenetă, reliefând  episodul Naşterii 

pruncuşorului Iisus, la Betleem, într-o iesle săracă. 

Sceneta a trezit în 

inimile tuturor 

celor prezenţi 

simţământul unei adevărate responsabilităţi faţă de viaţa 

spirituală personală şi totodată, o totală încredere în 

revitalizarea credinţei în Hristos, care s-a făcut om între 

oameni.   

 

Elevii clesei a IV-a, coordonaţi de d-na învăţătoare 

Camelia Perju, ne-au prezentat piesa “Noapte de vis”. 

 

 

Din program nu au lipsit nici dansurile şi 

colindele corului şcolii, coordonat de domnul profesor 

Sâsâiac Valentin, care a susţinut un veritabil concert, 

din repertoriul căruia au făcut parte atât creaţiile 

tradiţionale româneşti, cât şi cântecele de Crăciun, 

 specifice altor ţări europene.  

 

O filă din povestea  visului de Crăciun a fost 

scrisă la apariţia pe 

scenă a 

Crăciuniţelor 

de la clasa 

a VI-a. 
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Elevii clasei  a III-a, sub coordonarea d-lui 

învăţător Barabulă Vasile, ne-au urat cu tradiţionalul 

Pluguşor. 

Anul Nou şi Anul Vechi  au fost faţă în faţă prin 

interpretarea elevilor de la clasele I şi a II-a, care, de 

asemenea ne-au şi sorcovit, pentru ca belşugul să nu ne 

ocolească, în anul ce urma să vină. 

Şi, la finalul programului artistic, ne-am distrat copios, cu toţii,  ascultând o urătură  cu iz 

comic, cu referire la domnii şi doamnele profesoare din şcoală. 
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Cerbul de la Cucuteni 

Zona Cucutenilor, leaganul civilizaţiei ajunsă celebră 

în Europa, are o particularitate care o scoate din anonimat în 

ceea ce priveşte tradiţiile Anului Nou.  Deşi lumea s-a 

schimbat, iar obiceiurile, asa cum le-au prins bătrânii, sunt cu 

an ce trece mai rare, Cerbul de la Cucuteni ramâne o bucurie la 

fiecare sfârşit şi început de an. Nimeni nu stie cu precizie cât 

de vechi este obiceiul, nici măcar batrânii, însă el s-a păstrat 

neschimbat chiar şi pe vremea comunistă.  

La începutul lunii decembrie, fiecare flăcău din 

ceata Cerbului îşi confecţionează singur “doba” sau toba 

din piele de animale. Legenda jocului spune ca sunetele 

infernale ale dobei şi ale clopoţeilor alungă spiritele rele. 

Costumele ursarilor respectă linia impusă de vechime, fără 

a strica 

frumuseţea 

culorilor cucuteniene - ursarii poartă pantaloni albaştri 

cu dungă tricoloră pe margine, cămaşă roşie, mărgele de 

toate culorile, oglinzi şi ciucuri. 

Personajul central al datinii este Cerbul, un 

animal considerat de oamenii locului magic.  

Cerbul moare şi învie în timpul dansului-ritual, 

spre bucuria cetei de ursari, care slăvesc izbânda vieţii 

asupra morţii prin salturi viguroase şi strigate de bucurie.  

Ne-am bucurat cu toţii, copii, părinţi, cadre 

didactice, invitaţi, de Jocul Cerbului de la Cucuteni. 

Multumim d-lui Vasile Miron pentru că a 

acceptat să însoţească Cerbul cu fluieru-I fermecător! 
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Efortul copiilor a fost răsplătit cu darurile primite de la Moş Crăciun şi pe această cale 

mulţumim Primăriei Comunei Cucuteni, reprezentată de domnul Primar Pamfilică Brânză şi domnul 

viceprimar Gheorghe Bârzu, pentru sprijinul acordat în pregătirea darurilor pentru copii! 

 

După cuvântul de salut şi mesajul de Crăciun împărtăşit invitaţilor cu deosebită consideraţie 

şi sensibilitate de către doamna director, Raluca Mariana Ciudin, întreaga sală a cântat tradiţionalul 

La mulţi ani!.  

 

Ne-am bucurat astfel, împreună, de clipe magice! 
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Iată şi modul cum, cu toţii, ne-am pregătit pentru această Poveste 

… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Director, prof. Raluca Mariana CIUDIN 
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                                               Amintiri eterne  

 Sunt un fluture venit din amintire                      

Pe-a dulce-i aripe gândire, 

Caut clipa ce-a trecut  

Când inima nu-mi era lut.           

Sunt un fluture venit din amintire  

Să caut speranţă şi iubire, 

Iubirea ce-am  pierdut-o de demult... 

Atunci când nu ştiam să te ascult. 

Iubire ce-ai fost născută 

De mi-ai fost cunoscută, 

Zboară-ntr-a ta cale  

Dar te rog, spre altă zare . 

Şi-mi spuneai odată şi totuşi niciodată  

Că vom pluti în valuri, 

Că vom străbate dealuri. 

Dar unde-ai fost atunci ? 

Când vărsam lacrimi adânci. 

M-am lăsat înspre pământ  

Şi de-a ta aripă m-am frânt. 

Mă uit la soare, 

Pleoapele-mi cad uşoare, 

A trecut atâta timp,  

De mi se pare-un anotimp. 

Privesc spre stele,  

Pleoapele-mi  tot mai grele. 
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Stau şi mă gândesc ... 

Ce-am vrut să dovedesc? 

Ocean de gânduri nespuse 

Mi-au fost distruse, 

Mă-nalţ spre cer, 

Plutesc prin eter. 

Dar nu e voia mea 

Să părăsesc lumea,  

Aşa a fost să fie  

Să se nască din vecie. 

Sunt un fluture venit din amintire 

Să te ajut spre mântuire, 

Să-ţi fiu îndrumător, 

Trist şi vesel înger păzitor. 

Căci pe-aripi de visare, 

Mulţi ne pierdem în uitare, 

Cât viaţa ţi-e lumină  

N-o lăsa să-ţi fie străină. 

Fii fără de regret, 

Copil inocent, 

Spre adevărul lumii 

Ce nu va fi stins de dorul desăvârşirii. 

Priveşte-al lumii cuprins, 

Priveşte-l într-adins,  

Priveşte-l precum o floare, 

Căci sunt un fluture ce caută candoare.    

(Perju Ecaterina, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni)
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24 ianuarie  

Unirea Principatelor Române 

 

Unirea Principatelor Române, cunoscută ca 

Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie 

1918, de la Alba Iulia), reprezintă unificarea vechilor 

principate, Moldova şi Ţara Românească, într-un 

Principat unit.  

 

La mijlocul secolului al 

XIX-lea, soarta principatelor 

Moldovei şi Ţării 

Româneşti era în mâinile Rusiei şi ale Imperiului Otoman, 

care se opuneau unirii lor. Situaţia s-a schimbat în urma 

războiului Crimeii, dintre 1853 şi 1856, când Rusia a fost 

învinsă de Marile Puteri, 

formate din Regatul Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei, Imperiul Francez, 

Regatul Sardiniei şi Imperiul Otoman.  

 

Toate aceste informaţii au fost prezentate de 

elevii coordonaţi de d-na prof. Burlui Luminiţa, în 

cadrul proiectului “155 ani de istorie -  24 ianuarie  

Unirea Principatelor” . 

 

 

 

S-au derulat mai multe activităţi şi menţionăm aici realizarea unei expoziţii cu 

desene ce au vizat tema Unirii. 
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Domnul înv. Vasile  Barabulă, împreună cu d-na 

Daniela Nistoreasa au organizat un frumos moment 

artistic alături de elevii claselor a III-a şi pregătitoare, 

program desfăşurat în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru 

Poni” Cucuteni, în ziua de 24.01.2014, o activitate 

apreciată de colectivul de profesori şi învăţători al 

şcolii nostre, dar şi de părinţii prezenţi. 

 

 

Cântecele patriotice, poeziile interpretate de 

copii, dar şi piesa de teatru “Moş Ioan Roată şi Unirea” 

ne-au ajutat să ne amintim de trecut şi să simţim că 

suntem în zi de sărbătoare, o sărbătoare a noastră, a 

românilor. 

Costumaţiile au fost alese cu grijă de părinţii 

elevilor implicaţi, cărora le mulţumim pentru sprijinul 

acordat. Copii şi profesori, părinţi şi prieteni, cu toţii 

am încercat să fim uniţi, de aceea cu drag am cântat şi 

am dansat Hora Unirii. 

 

 

Într-un peisaj de basm, ne-am bucurat unul 

de celălalt, rememorând clipe din istoria acestei 

zile, urând tuturor românilor “La mulţ ani!”, 

propunându-ne să fim mândri de noi, mândri că 

suntem un popor unit, mândri că suntem români!!! 

 

 

LA MULŢI ANI ROMANIA! 

 

        

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Daniela Nistoreasa 
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Iarna 

Vine, vine iarna 

Cu fulgi frumoşi de nea, 

Copiii vin la sanie, 

Se bucura de iarna. 

           Haideti, copii, cu noi! 

           Veniti la sanius! 

           Pe dealul de la vie, 

           Cu multă veselie. 

                         

          Mihăilă – Cocoloş Vasile - clasa a II-a 

 

 

 

Iarna 

Iarna a venit, 

Cu fulgi mari de zăpadă, 

Albeşte totu-n cale, 

Copii-s fericiţi. 

 

Cu bulgari ei aruncă, 

Cu sania se trag, 

E veselie multă, 

Pe uliţa din sat. 

                                              Florea Denisa - Ele  - clasa I 
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Fulgul 

  Saltă drept în faţa mea 

 Ca o stea , un fulg de nea. 

  Eu alerg şi vreau să-l prind, 

  Fulgul zboară tot sărind. 

  Pan ‘ la urmă -n mâini  l-am prins 

   L-am atins şi el s-a stins. 

                               

                                           Apetrei  Daria Paula  - clasa I 

 

 

 

 Iarna 

    

 Mult îmi place iarna 

 Când merg la sănius, 

 Când săniile zboară, 

 Alunecând pe derdeluş. 

 

                                                                              Tun Cosmin-Andres - clasa I 
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  La oaste  
 

          La oaste vitejii au plecat, 

                  C-un gând bun şi-un suflet curat. 

                             Să apere ţara,    

                                    Să apere patria. 

.                                             Nu-i mai cuprinde mândria 

                                                 Au în suflet vitejia. 

              Voiau s-aibă parte de libertate 

                       Şi să fie fericiţi până la moarte, 

                                 Să n-aibă parte de stăpân 

                                          Şi să fie liberi români. 

                 Pe vechii daci să-i cinstească  

                          Căci  au apărat Ţara Românească. 

                                  Să-si spună rugăciunea 

                            Înainte de luptă. 

                                              Să viseze iar minunea 

                                                       Cea de mult pierdută. 

              Luptau, parcă nu mai câştigau, 

                    Muniţiile se terminau, 

                          Oamenii se tot duceau, 

                                 Trupurile sângerau, 

                                       Săbiile ucideau, 

                                               Sufletele tremurau. 

                                                     Războiul s-a terminat. 

                                                            Românii au câştigat. 

                                                     

                                          

 

 

 

 

 

( Isailă Ana-Maria, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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Jos pe vale, sus pe deal 

                              Jos pe vale, sus pe deal 

Nu departe de Ardeal, 

Unde se simte o boare 

Cu chip  alb de sunătoare;  

 Plânge-o mândră copiliţă 

Şi norodu-n  dumbrăviţă. 

Că s-a dus Aron la oaste, 

Cu gândul ca poate, poate... 

  El se va feri de moarte. 

Dar de două luni încoace     

   Aron nu se mai întoarce. 

   Însă dup-o săptămână, 

  Primirăm o veste crudă: 

Aron vitejeşte-a luptat 

Şi-n lumea cealalt-a plecat. 

   Clopotele-i băteau, 

  Oamenii se-ntorceau, 

Alţii mult se bucu   Alţii mult se bucurau 

                                                      Dar şi mulţi plângeau.  Dar şi mulţi plângeau. 

                          Aron fusese-ngropat.     Aron fusese-ngropat. 

Iar spiritul lui a cutreierat: 

 Jos pe vale, sus pe deal, 

e                    Nu departe de Ardeal. 

( Isailă Ana-Maria, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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Gândul meu 

Voi, oameni buni 

Şi voi, cei nebuni ... 

Al meu gând voiaţi să ştiţi, 

Parcă sunteţi răzvrătiţi. 

N-o să vi-l spun niciodată, 

Voi puteţi să încercaţi 

Gândul meu să mi-l aflaţi, 

Căci îl ştie cineva ... 

 Mie îmi e credincios,

Şi e foarte valoros. 

Din aur nu e făcut, 

Dar e foarte cunoscut. 

Iar de voi îl veti afla, 

Vouă mă voi închina.  

         Isailă Ana-Maria, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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       Floare de crin 

 

                                                     Floare de crin, 

                                                     În faţa ta eu mă închin. 

                                                     Eşti o floare dintr-o mie, 

                                                     Ce mi-ai vorbit doar mie. 

                                                     Tu şi noaptea înfloreşti 

                                                     Şi cu mine, mereu vorbeşti. 

                                                     Când mereu am o problemă, 

                                                     Sau chiar sunt într-o dilemă, 

                                                     Sfatul tău mereu mi-l dai, 

                                                     Chiar de vrei sau de nu vrei. 

                                                       Acum în lume ai plecat, 

                                                     S-ajuţi un fiu nevinovat, 

                                                     Fie de orişice vârstă, 

                                                       Sau chiar de-i poate stea apărută. 

                                                       Noaptea singură mă simt 

                                                     -   Crede-mă, eu nu mă mint! 

                                                   Acum însă meditez 

                                                      Mereu în minte c-un crez. 

                                                       Floare de crin , 

                                                       În faţa ta eu mă închin. 

                                                        

                                                  

 

         

 

 

 

 

                (  Isailă Ana-Maria,clasa a VII-a,Şcoala Gimnazială “Petru Poni”,Cucuteni 
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 Viaţa 

Viaţa fără zâmbet, deşert empireu, 

Asta spun mereu, 

Fă şi tu ca mine; 

Şi nu vei greşi, ştii bine. 

 Mari speranţe dacă ai, 

 Viaţa ta nu ai s-o dai. 

  În orice clipă-n Dumnezeu s-ai credinţă, 

 Şi vei ajunge la biruinţă. 

 Mama, tata să-l asculţi, 

  Ş-astfel veţi urca şi munţi. 

( Isailă Ana-Maria, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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Iarna 

 Iarna este anotimpul nostru 

     Friguros ca-ntotdeauna, 

       Toţi copiii-l îndrăgesc 

Colindiţe ei şoptesc. 

     Ne pregătim de săniuş 

      Şi seara mergem pe derdeluş, 

   Să ne dăm cu săniile, 

     Ce cad galeş pe pământ 

 Sclipind ca diamantele. 

    Casele sunt acoperite, 

      Tot fulgi mari şi sclipitori, 

        Care cad încet, vioi 

    Sub sătuc şi mai la vale 

  Urme albe, Crăciun Mare! 

         (Ciubotariu Constantin, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni 
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În mijlocul iernii 

E mijloc de iarnă, 

Liniştea-i deplină. 

Lumea-i plină de nea, 

Toţi dorm, visează ceva. 

Numai ea nu-nchide  

Pleoapele de stele, 

Crăiasa iernii, crăiasă. 

Ridică palat de cleştar 

Palat de gheaţă şi gânduri. 

Aruncă zăpada, 

Zăpada cea albă, 

Din fericiri împletită. 

Spune poveşti cu fir ţesute, 

Nouă, copiilor, aşternute. 

(Cobuz Raluca, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 



41 

 

Poveste din iarnă 

 

Ninge cu vuiet şi clinchet. 

Ninge cu alb şi credinţă. 

Uliţe cântă şi copii aşteaptă, 

Un început se anunţă. 

Bucurie se scrie cu-argint, 

Şi eu colorez cer senin. 

Clopoţei aurii vestesc, 

Povestea Naşterii-n credinţă. 

Copaci albiţi spun istorioara, 

Povestea de iarnă, de demult, 

Povestea cu-a vieţii biruinţă. 

 

 

 

 

(Cobuz Raluca, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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DEALURILE COLORATE DIN CHINA 

În sudul Chinei, în provincial Yunnan, la graniţa cu Vietnamul, se află un loc cum 

puţini şi-ar putea imagina că există.Pare rupt din poveşti sau, mai degrabă, din pânzele unui 

pictor îndrăgostit de prea multe culori, un fenomen unic pe Terra. 

Dealurile a căror altitudine nu depăşeşte 800 de metri, sunt complet acoperite de culori 

vii, într-un melaj încredibil, capabil să îţi taie răsuflarea.Motivul acestui fenomen îl reprezintă 

concentraţia mare de minereuri feroase care, datorită unei lungi perioade de oxidare, au dat 

reliefului o neobişnuită culoare roşie.Peste toate se adaugă sutele de culturi diferite ale 

ţăranilor chinezi, practic nici o parcelă nu este lăsată la voia întâmplării, culorile acestora 

întregind un peisaj care i-ar fi lăsat muţi până şi pe pictorii suprarealişti. 

Prof. Burlui Luminiţa 
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           CURIOZITAŢI ALE NATURII 

 

RÂPA ROŞIE 
                               

,,Zarea mea spre răsărit era cuprinsă de Coasta cu viile şi râpele roşii, nişte formaţiuni 

geologice bizarre, ca o arhitectură de poveste sau ca o aşezare de temple egiptene, ca şi 

columne de cremene şi foc’’ (Lucian Blaga) 

 

      

 

      

 

 

 Între Lancrăm şi Sebeş, În vestul Podişului Secaşelor, se dezvoltă Râpa Roşie, unul 

dintre cele mai interesante monumente ale naturii din România. 

 

 

Un perete imens aproape vertical, cu aspectul unei orgi uriaşe, lasă impresia unui 

monument ancestral ruinat. Ciudatele coloane şi piramide etajate, separate de ravene, 

formează un microrelief pe care geografii îl numesc ,,badlands’’( pământuri rele). 

Privită de la distanţă, râpa are o culoare roşie, dată de prezenţa oxizilor de fier din 

argila care predomină.Însă dacă o privim de aproape, râpa îşi schimbă cromatica. Dungi de 

argilă roşii, galbene, negre şi albăstrui se îmbină cu gresii cenuşii, creând o combinaţie de o 

plasticitate deosebită. Fenomenul este unic în România, forme asemănătoare (însă mult mai 

ample) existând în Munţii Tirolului şi în Marele Canion Colorado. Asemănarea cu canionul 

american este uimitoare, fapt care explică de ce o serie de filme de western româneşti au fost 

turnate în zona Râpei Roşii. 

 

 Prof. Burlui Luminiţa 
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Din amintiri 

 

 

 Din amintirile trecute 

            În vis mi-s-arată 

            O preafrumoasă iarnă, 

            Cum n-a mai fost vreodată. 

 

            Din amintiri îmi reclădesc 

            Bătrânul om de zăpadă, 

            Iar săniuţa dragă 

            Zboar-acum altfel, clipesc. 

 

             Era odată, când aivea se făcea, 

             Că fulgii mici şi deşi, 

             Pluteau deasupra copilăriei, 

             Din amintiri parcă şi ce frumos era! 

 

 

 
 

 

 

( Dumbravă Crina, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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Dialog de iarnă 

 

Un dialog tăcut 

Cu steluţa mea, 

Din ceruri răsuna şi aducea 

Fulgi mici şi mari. 

 

Cu frumosul brăduţ vorbeam 

Când cu uşoara lui beteală, 

Lumina şi scânteia 

Mii şi mii de fulgi sădea. 

 

Steluţe mititele, 

În dialog cu ele 

Dansam, pictam, 

Lumea-ncântam. 

 

 

 

 

 

( Dumbravă Crina, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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Steluţa mea 

Pe cerul înseninat 

Ea-mi ţinea urma neîncetat. 

În fiecare seară 

Covor alb, gând curat. 

Cu iarna apărea, 

În brad se-aşeza. 

De-acolo-mi zâmbea 

Colinda legăna. 

Steluţă, steluţă, 

Licurici ascuns pe boltă 

Ghirlandă de speranţe, 

Oglindă, chip de viaţă. 

( Dumbravă Crina, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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Iarna minunată 

 

Iarna minunată, 

Cea mult aşteptată,  

De copii voioşi, 

Cu ochi luminoşi. 

 

Pe cărări în noapte, 

Cobor alb de puf, 

Adunate de-un spiriduş, 

Pentru iarnă culcuş. 

 

Dimineaţă decupată, 

Din beteală ordonată, 

Se bucură mai acuş 

Voci suave pe derdeluş. 

 

 

 

 

 

( Dumbravă Crina, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni) 
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1. Nu-i matematică de bâlci

Într-un bâlci este prezentată ținta alăturată. 

   Celui care va obține scorul exact de 100 de   puncte i se 

oferă un premiu de 100 €. 

  Unde ai ținti pentru a deveni fericitul câștigător? 

2. O veche problemă indiană

Erau împreună 67 de coșuri de fructe, fiecare coș având același număr de fructe. 

Au venit 23 de călători și au împărțit între ei fructele în mod egal. 

Câte fructe erau în fiecare coș? 

3. Coincidență fericită

-Ai observat, îi spuse la un moment dat domnul Popescu soției sale, că reclamele astea par 

a fi egal distanțate pe șosea? 

Doamna Popescu aruncă o privire la ceasul de mână, apoi numără cu glas tare reclamele 

pe lângă care au trecut în interval de un minut. 

-Ce coincidență! exclamă doamna Popescu. Dacă înmulțești acest număr cu 10 obții exact 

viteza automobilului, în km/oră.  

Care este distanța dintre 

 reclame? 
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REZOLVĂRILE PROBLEMELOR DIN NUMARUL TRECUT 

1. Ai observat, desigur, că media numărului de sandale folosite de băștinași este de o

sandală pe locuitor. Fără a face vreun calcul, un elev isteț răspunde imediat: 1425 de 

sandale poartă cei 1425 de locuitori ai insulei. 

2. Acum ești obișnuit(ă) cu astfel de probleme, așa că, desigur ai găsit chiar 2 soluții:

VI – IV = II      XI – IX = II

3. Dacă al doilea copil ar fi din A, ar însemna că spune adevărul. Or, afirmația: „ Eu sunt

din tribul B” nu poate fi spusă de nimeni, indiferent din ce trib este. 

În concluzie, cel de-al doilea copil este din tribul B și minte. 

Înseamnă că primul copil este din tribul A și minte. 

4. Dacă  A ab


 și B cde


  sunt cele două numere pe care trebuia să le înmulțească 

Monica, ceea ce s-a întâmplat se poate scrie 1000A + B = 9AB, de unde rezultă că 

 9 AB – 1000  ≥ 0 , deci B ≥ 112. 

    Pe de altă parte, 

9
10

9 1000
A

B
 


, deci B ≥ 90B – 10 000, de unde rezultă 

B < 113. 

Așadar singura posibilitate este B = 112 și, imediat, A = 14. 

5. Vom utiliza în rezolvare inițialele concurenților pentru a marca punctajul fiecăruia.

Așadar, din enunț reiese că:  

B + D = A + C 

C + D < A + B 

D > B, D > C 

Din primele două relații înțelegem că B > C și D < A. Așadar A > D > B > C. 

6. Dacă niciunul dintre numere n-ar fi divizibil cu 3, atunci nici produsul lor n-ar fi

divizibil cu 3. 

Cele mai mici zece numere naturale diferite nedivizibile cu 3 au suma: 

1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 +10 + 11 + 13 + 14 = 75 > 62, 

așa că trebuie să existe printre cele zece și numere divizibile cu 3. 

 Cele mai mici zece numere naturale diferite nedivizibile cu 4 au suma: 

      1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 9 +10 + 11 + 13  = 75 > 62, 

 deci printre cele zece numereexistă și numere divizibile cu 4.  

  Suma celor mai mici zece numere naturale diferite nedivizibile cu 5 au suma: 

      1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 11 + 12  = 65 > 62, 

  deci printre cele zece numere se găsesc și numere divizibile cu 5. 

Din cele trei constatări rezultă că produsul celor zece numere se divide cu 3 ∙ 4 ∙ 5. 

Succes! 

Rezolvările vor fi  date în numărul următor al revistei. 

Prof. Steluţa Asandei 
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SĂ NU UITĂM ... 

Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de 

rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fermecător 

decât colţul de pământ pe care te-ai născut. (V.Alecsandri) 

Un om care învaţă este un om puternic. (John Davison Rockefeller) 

Dacă porţi copilăria cu tine, nu vei îmbătrâni niciodată. (Abraham 

Sutzkever) 

Să facem ceea ce trebuie să facem şi nu ceea ce se face. (Pierre Claude) 

Să nu-i dăm voie timpului să se plictisească în prezenţa noastră. Să facem în aşa fel 

încât să ne iubim unii pe alţii şi să preţuim învăţătura primită. (Copilul de nisip- Jelloun) 

Prietenii rămân prieteni. Cei ce nu rămân înseamnă că nu au fost. 

Comportă-te cu cei din jur aşa cum ai dori ca ei să se comporte cu tine! 

Dacă îi iertăm pe cei ce îşi cer iertare, le facem lor un bine. 

Dacă îi iertăm pe cei ce nu-şi cer iertare, ne facem nouă un bine. 

Înţelept este acela care ştie să înveţe de la oricine. 

Intâi ale tale greşeli să le îndrepţi, apoi ale altora, ca şi aceia pildă să ia de 

la tine. 
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A avea un prieten înseamnă a avea un al doilea înger păzitor. (Nichita Stănescu) 

Dragostea de patrie este dragostea de pragul casei în care te-ai născut, de 

poveştile bunicilor, de prieteni şi colegi, de dascălii care ţi-au dat cheile 

înţelepciunii să poţi deschide mai târziu poarta tainelor vieţii. 

Ai grijă la gândurile tale, căci ele vor deveni fapte. Ai grijă de faptele tale, căci ele vor deveni 
obiceiuri. Ai grijă la obiceiurile tale, căci ele-ţi vor forma caracterul. Ai grijă la caracterul tău, căci el îţi va 
scrie destinul. 

Dragi mi-erau tata si mama, fraţii şi surorile şi băieţii satului, tovarăşii mei de copilărie, cu cari, 
iarna, în zilele geroase, mă desfătam pe gheaţă şi la săniuş, iar vara, în zile frumoase de sărbători, 
cântând şi chiuind, cutreieram dumbrăvile şi luncile umbroase, ţarinele cu holdele, câmpul cu florile şi 
mândrele dealuri, de după care îmi zâmbeau zorile, în zburdalnica vârstă a tinereţii! (Ion Creangă – 
Amintiri din copilărie) 

Să studiem cu luare-aminte istoria ţării noastre, să ne străduim s-o 

cunoaştem bine. Cu cât o cunoaştem mai bine, cu atât o vom iubi mai mult. Şi 

iubirea dă totul. Ea dă credinţa şi nădejdea. Şi schimbă în bucurie sacrificiile făcute. 

(V. Cousin) 

Schimbă lumea! Schimbă-i pe alţii! Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi 

mâine în lume! 

Acceptă lumea! Acceptă-i pe alţii! Acceptă-te

pe tine însuţi!

Cel mai important lucru este să nu te opreşti niciodată să 

întrebi.(Albert Einstein) 

Culese de prof. Pichiu Cristina-Maria 
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ESEU versus REFERAT 

 Eseul este o specie de proză literară, fixată la graniţa cu literatura, care îmbină elemente ale 

tuturor stilurilor funcţionale. Compoziţia eseistică oferă posibilităţi mari de a asocia idei venite din 

diferite domenii culturale. Poate tocmai de aceea este foarte greu de găsit o definiţie unică. DEX-ul ne 

spune astfel: cuvântul ESÉU 1. ~ri n. Lucrare literară, filozofică sau ştiinţifică în proză, care tratează un 

subiect fără a-l epuiza. /<fr. essai 2.ESÉU, eseuri, s. n. 1. Studiu de proporţii restrânse asupra unor teme 

filozofice, literare sau ştiinţifice, compus cu mijloace originale, fără pretenţia de a epuiza problema. 2. 

(Sport; la rugbi) Încercare. 3. Probă preliminară de mărci poştale pe hârtie şi în culori diferite în vederea 

alegerii prototipului definitiv al întregului tiraj. 

Un eseu reprezintă un studiu de proportii restrânse asupra unor teme folozofice, ştiintifice, 

literare în care se expune părerea personală. Eseul nu este o producţie fictivă. Redactarea lui se face 

întotdeauna în proză, purtând amprenta subiectivităţii. Procesul scrierii unui eseu implică următorii paşi: 

I. Precizarea temei eseului 

În introducere prezentăm un plan pentru ceea ce va urma, în care includem scopul eseului. În 

această secţiune ar trebui să precizăm la ce aspecte ale temei ne referim şi de ce. 

II. Strângerea şi cercetarea materialului documentar

Sursa cea mai accesibilă şi adecvată este lista bibliografică pregătită în prealabil, însă aceasta nu 

înseamnă că nu puteţi consulta şi alte surse bibliografice – jurnale, lucrări de cercetare, articole, 

enciclopedii, site-uri de specialitate de pe internet. 

III. Structurarea eseului

Un eseu este structurat în trei mari părţi principale: 

 Partea de început - Introducerea - include poziţia autorului faţă de tema aleasă.

 Partea de mijloc - Conţinutul eseului - include argumentul susţinut de dovezi sau exemple şi

este partea în care se demonstrează, argumentează şi susţine poziţia aleasă.

 Partea finală – Concluzia.

IV. Redactarea eseului

Când cercetarea surselor bibliografice este completă şi avem o poziţie clară faţă de temă, avem 

un plan complet, o bibliografie şi un teanc de notiţe, atenţia şi efortul trebuie să ne fie orientat spre 

redactarea materialului. Pentru ca începutul acestui proces să fie mai simplu, alegem o parte a eseului 

unde ştim bine materialul şi începem prin a scrie acel paragraf.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83
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V. Concluzia 

Prin concluzie facem un sumar al ideilor principale. Ceea ce spunem în concluzie ar trebui să se 

potrivească cu ceea ce am spus în introducere. Pentru că această parte se referă la o concluzie, trebuie să 

vă prezentaţi poziţia faţă de temă într-o formă finală, persuasivă. În introducere, am oferit celui care ne 

evaluează o idee despre ce va urma, încercând să-i atragem interesul. În concluzie, datorită faptului că 

aceasta este realizată la finalul unei prelucrări organizate de informaţie, putem să ne prezentăm succint 

poziţia, ştiind că am oferit deja informaţia în legătură cu cele dezbătute. De asemenea, am putea să 

sugerăm care sunt implicaţiile mai largi ale temei pe care am abordat-o şi să precizăm care ar putea fi 

următorii paşi. În această secţiune puteţi să precizaţi propriile puncte de vedere, atâta timp cât ele sunt 

bazate pe argumentele pe care le-aţi prezentat anterior. 

VI. Rescrierea eseului

Principalele revizuiri ale materialului scris trebuie să aibă în vedere următoarele criterii sau 

repere: claritatea, coerenţa, unitatea. Aceasta este etapa în care finisăm materialul realizat, eliminăm 

elementele redundante, fiind foarte atenţi la modalitatea de exprimare şi de redactare. 

*** 

Etimologic vorbind, cuvântul referat nu are nimic în comun cu a se reveri la, a face trimitere la, 

ci înseamnă mai mult a parcurge un traseu care a fost parcurs deja de cineva, a lua calea sau urma cuiva, 

a reconstitui drumul parcurs de cineva. Prin reparcurgerea unui itinerar realizat iniţial de altcineva, devii 

conştient de dificultăţile traseului şi de dificultăţile pe care le-a avut de înfruntat cel care a trecut iniţial 

pe acolo. 

Obiectivul redactării unui referat nu este acela de a descrie fenomene, evenimente sau de a 

reproduce teorii, ci de a investiga o întrebare (problemă) concretă. Realizarea unui referat de calitate 

este un pas decisiv spre însuşirea corectă a deprinderilor necesare pentru realizarea de lucrări ştiintifice 

pentru simpozioane, concursuri, conferinţe sau redactării de articole pentru ziare şi reviste. Părţile 

componente ale unui referat sunt:  parte abstractă, introducerea, corpul referatului divizat în mai multe 

secţiuni, concluzii şi trimiteri bibliografice. 

Redactarea propriu-zisă începe cu ceea ce se cheamă a fi corpul referatului. Acesta trebuie sa fie 

structurat în mai multe secţiuni ordonate aşa încât să poată fi recunoscut un fir logic al ipotezelor şi 

argumentelor prezentate. Fiecare secţiune se va compune din mai multe paragrafe. Fiecare paragraf 

trebuie să conţină cel putin două fraze care susţin o idee distinctă. 

 Apoi vor fi scrise concluziile care constituie o reprezentare succintă a subiectului investigat, o 

prezentare a paşilor concreţi din analiză şi opinia proprie vizavi de tema abordată.  
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Introducerea este ultima parte ce va fi redactată. Ea reprezintă "ambalajul" produsului şi nu poate 

fi realizată decât după ce produsul e gata. Bibliografia va cuprinde listarea în ordine alfabetică, după 

numele de familie al autorului şi surselor folosite. 

Un referat este, în ultimă instanţă, o prezentare de text sau texte, cu răspunsuri la problemele pe 

care prezentarea trebuie să le lase deschise prin dezbatere. 

 

Elementele cheie în redactarea unui referat sunt: 

 

1. Identificarea unei probleme şi justificarea relevanţei problemei. 

2. Reconstruirea textului (textelor) pentru a răspunde la întrebare( întrebări). 

3. Parcurgerea unei bibliografii, care inspiră asupra temei referatului şi ajută la înţelegerea 

textului primar. 

4. Trebuie avută în vedere structura de ansamblu a lucrării: de unde plecăm şi unde trebuie să 

ajungem. 

5. Se recomandă redactarea unei schiţe sumare a referatului, apoi a uneia detaliată, după care se 

trece la redactarea propriu-zisă. 

6. Referatul trebuie să fie tehnoredactat, cu o dimensiune între 5-10 pagini, cu fonturi Times 

New Roman, la 1,5 rânduri, pe formatul A4, cu margini de 2 cm, exceptând stânga unde sunt 

2,5 cm. 

7. La tehnoredactarea unui referat este imperios necesară utilizarea diacriticelor (â, ă, ş, î, ţ), 

cerinţă necesară pentru standardele de redactare academică, care va fi urmată până inclusiv la 

redactarea lucrărilor de doctorat/masterat/licenţă. 

8. În plus faţă de paginile referatului propriu-zis, trebuie să aveţi şi o pagină de titlu cu numele 

referatului, numele autorului, clasa, respectiv o pagină distinctă cu bibliografia (titlul 

referatului nu va mai fi scris pe prima pagină a corpului de referat, ci se va începe cu 

redactarea ). 

9. La bibliografie se notează doar lucrările care au fost menţionate explicit în referat. 

10. Redactaţi textul în paragrafe după principiul un paragraf - o idee. 

11. Referatul este un text argumentativ, necesitându-se marcatorii sintactici caracteristici pentru 

premise şi concluzii: deci, aşadar, prin urmare, din acest motiv, cu toate că, în ciuda faptului 

că, pentru că. 

12. Topica frazei trebuie să fie una clară, coerentă prin folosirea unor elemente de legătură 

precum: pe de o parte, pe de altă parte, în primul rând. 

13. Încheierea referatului aparţine autorului lui, aşadar nu este recomandabilă utilizarea unui 

citat, indiferent de efectul urmărit. 

 

 

                                                        inf. culese de   prof. Pichiu Cristina-Maria 
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NOI, MANIFEST… 
 

                                                  

NOI suntem dintre cei care ne dorim încă să nu uităm să punem în scenă tradiţii şi 

obiceiuri străvechi; 

NOI găsim întotdeauna un motiv temeinic pentru a-l transforma pe NU în DA; 

NOI ne încăpăţânăm să ne bucurăm pentru ceea ce avem şi nu să regretăm ceea ce ne 

lipseşte; 

NOI ne aducem aminte să cinstim Ziua Naţională şi să ne bucurăm că suntem români; 

NOI ne dorim să fim olimpici şi premianţi la cât mai multe concursuri; 

NOI ne împodobim sala de clasă şi şcoala în zi de sărbătoare, confecţionând obiecte 

simbolice, care ne reprezintă şi ne oferă personalitate; 

NOI alegem oricând să plantăm un copac, să-i îngrijim creşterea, sperând că ne va asigura 

un mediu de viaţă mai puţin poluat; 

NOI ne aducem aminte de ziua fiecărui coleg de-al nostru, amintinu-i că-l preţuim; 

NOI  nu credem în lucruri implacabile, de aceea nici orizontul nu ne e graniţă; 

NOI  nu uităm de ziua poetului naţional, învăţând mereu câte o poezie; 

NOI ştim că orice lucru poate fi învăţat, de aceea nu renunţăm atunci când informaţiile 

primite par împovărătoare; 

NOI  nu ne temem să punem întrebări, chiar dacă răspunsurile nu sunt uşor de asimilat;   

NOI  nu am uitat să ne plecăm capul şi să cerem iertare profesorilor noştri atunci când 

stăm sub imperiul greşelii; 

NOI dorim să ne învingem condiţia şi să arătăm tuturor că învăţătura-ţi dă aripi; 

NOI învăţăm despre toleranţă, de aceea vom alege să ne implicăm, nu să privim 

nepăsători! 

 

 

Noi suntem elevii Şcolii Gimnaziale „Petru Poni” Cucuteni, 
comuna Cucuteni,  judetul Iaşi 
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