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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. 

 

Director, 

Prof. Raluca Mariana CIUDIN 

Universul magic din lumea  
Şcolii Cucuteni, un vis                  

împlinit! 
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Poveste de     
     iarnă ... 
   ediția a II-a 

 

 

         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 17.12.2014, în sala de festivităţi a 

Căminului Cultural Cucuteni.  
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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.  

 

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 Camelia Perju, 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. 

 

 

 
 

 
Bucurie, zarvă mare, oameni de zăpadă, clinchete de clopoţei, miros de brad în case…toate ne 

vestesc sărbatorile, pe care le aşteptăm cu drag. Și elevii clasei I l–au așteapăat pe Moș Crăciun cu 

voioșie și bucurie … și, a venit. 
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Elevii clasei a IV-a ne-au prezentat mai multe 

măşti confecţionate de ei, împreună cu părinţii, măşti 

pe care le folosesc în ducerea tradiţiilor locale mai 

departe. 

 

Îndrumaţi de doamna profesoară Ecaterina Grosu au pregătit  o frumoasă scenetă, Legenda 

lui Crăciun, 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

În acelaşi spirit de sărbătoare s-au pregătit şi elevii claselor a II-a și a III-a și ne-au încântat 

cu un moment plin de emoție și magie, prezentându-ne „Magia iernii”. 
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Tot elevii cleselor a II-a şi a 

III-a coordonaţi de d-na învăţătoare 

Liliana Agavtiloae, ne-au înveselit 

prin  urcarea pe scenă a “Urșilor”. 

 

 

 

 

Elevii clasei  a IV-a, sub coordonarea d-lui învăţător 

Barabulă Vasile, au adus Anul Nou. 

 

 

 

Purtați de magia Crăciunului într-o lume de vis, 

în pași de vals, elevi din clasa a V-a, cu grația și 

inocența specifică vârstei, au creat atmosfera mirifică a 

acestei lumi . 

 

 

Cum criza de rinichi…pardon, criza mondială a lovit lumea-ntreagă (căci d-aia se numeşte ea 

„mondială”), nu putea scăpa de necaz nici Moş Crăciun. Într-un mod foarte atractiv, elevii clasei a 

V-a au prezentat sceneta „Moș Crăciun și criza mondială”. 
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O filă din povestea  visului de Crăciun a 

fost scrisă la apariţia pe scenă a micilor 

compozitoare şi dansatoare din clasa a VII-a. 

 

 

 

 

 
 
Pe drumul lung şi-nzăpazit,  
Se-adună cete,cete, 
De ani şi ani neîncetat,  
Colindători,baieţi şi fete.  

 

 

Și în școala noastră, o ceată de băieți  și fete a fost pregătită de doamna profesoară 
Alexandra Calmuc să ureze un An Nou îmbelșugat, fericit și plin de bunătate sufletească, punând în 
scenă piesa “La urat”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şi, la finalul programului artistic, nu puteam să fi încheiat altfel această serbare decât cu ceea 
ce ne mândrim noi, locuitorii comunei Cucuteni: Cerbul de la Cucuteni. 
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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, ca 

și anul trecut,  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! 

A fost ca un basm frumos în care noi, elevii Școlii Gimnaziale „Petru Poni” Cucuteni am fost 

protagoniştii. 

Ne-am bucurat astfel, împreună, de clipe magice! 
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Așa lucrăm noi ... elevii  şi cadrele 

didactice ale  

Şcolii Gimnaziale „Petru Poni” 

Cucuteni 
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Se spune că în vremuri îndepărtate, într-un sat de la marginea mării, se afla o căsuţă 

mică, sărăcăcioasă, dar frumoasă. În această căsuţă locuiau trei fete împreună cu tatăl lor. 

Mama lor fiind bolnavă, se stinse din viaţă în urmă cu câţiva ani, lasând cele trei fete în 

grija tatălui lor.  

Tare greu le mai era fetelor fără mângâierile şi vorbele dulci ale mamei lor. Tatăl lor 

se străduia să le facă tot ce trebuie, dar din cauza sărăciei, de multe ori în familie existau 

neajunsuri. Toată ziua, tatăl fetelor mergea pe mare la pescuit pentru ca din bănuţii 

câştigaţi din vânzarea peştelui, să le asigure fetelor cele necesare. Acestea erau foarte 

cuminţi, îşi ascultau tatăl şi îl ajutau cu treburile casei, după puterile lor. 

Vremea a trecut, fetele au cresut şi au ajuns la vârsta când trebuiau să se 

căsătorească. 

Cu câteva zile înainte de nunta fetei celei mari, găsiră pe prispa casei un sac cu 

bănuţi de aur şi astfel fata cea mare a pescarului, şi-a putut cumpăra cele necesare nunţii. 

La fel s-a întâmplat şi cu cea de-a doua fată şi aceasta a găsit pe prispa casei un sac cu 

bani de aur. 

Când îi veni vremea celei de-a treia fată să se căsătorească, tatăl acesteia stătu la 

pândă să vadă cine este acest binefăcător  care îi ajută fetele să izbândească în viaţă. 

Mare îi fuse mirarea când a zărit un moşneag cu barba albă şi părul nins, că lasă pe 

prispa casei, un sac cu bani de aur. Întrebându-l cine este şi de ce îi ajută fetele, acesta îi 

spuse că numele său este Nicolae şi doreşte să împartă averea cu oamenii săraci şi cuminţi, 

mai alea copiii, aşa ca fetele lui. Tatăl fetelor îi mulţumi frumos şi povesti la toată lumea 

de bunătatea moşneagului Nicolae. 

Pentru că era noaptea de cinci spre şase decembrie, se spune că de atunci, în fiecare 

an, în această noapte, Sfântul Nicolae pe care copiii îl ştiu de Moş Nicolae, vine pe 

nevăzute în casele omenilor şi lasă pe prispă, în ghetuţele copiilor, daruri şi lucruşoare 

necesare acestora. Nu uită însă, să lase şi o nuieluşă, pentru a le aminti copiilor că trebuie 

să fie cuminţi, să îi asculte pe părinţi şi să facă fapte bune, asemeni Sfântului Nicolae. 

                                                                                                 Munteanu Mădălina, clasa aVI-a 
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OBICEIURI DE CRĂCIUN 

 

E un obicei străbun,  

În fiecare an de Crăciun, 

Bradul să-l împodobim,  

Cu toţi să sărbătorim!  

 

                                                                            Masa o-aşezăm frumos,  

                                                                            Colindăm colind duios,  

                                                   Îl aşteptăm pe Moş Crăciun, 

                                                                            Căci e seara de Ajun! 

 

Vin colindători prin case,  

Şi ne spun colinde fumoase,  

Iar noi le mulţumim,  

Și cu nuci îi răsplătim. 

 

 

 

  

 

   Dumbravă Crina, clasa a VII-a       
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DE LA SUFLET PENTRU 

SUFLET … 
                                    

 
            

          “Crăciunul e iubire, emoție, mângâiere 

sufletească, bunătate… Crăciunul este şansa de a fi noi înşine.” 

 

 

 

Pornind de la aceste, la iniţiativa d-nei 

director Raluca Mariana Ciudin, dar şi cu 

bunăvoinţa comunităţii locale, în cadrul Şcolii 

Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, din comuna 

Cucuteni, s-a desfăşurat prima acţiune a 

proiectului filantropic “De la oameni pentru 

oameni …”.  

  Scopul acestei activităţi a fost 

ajutorarea unor bătrâni nevoiaşi, prin bunăvoinţa şi dărnicia întregii comunităţi, 

ţinând cont că Însuşi Dumnezeu L-a dăruit pe Fiul Său pentru mântuirea celor 

păcătoşi. 

Micii colindători au umplut de emoție 

sufletele celor a căror prag le-a fost trecut, au 

adus în inimile dumnealor linistea și pacea 

sufletească, facându-i să retrăiască momentele 

speciale pe care Crăciunul le aduce. 

 

În sunetul colindelor tradiţionale, 
intonate cu bucurie şi emoţie micii colindători, 

coordonați de domnul profesor de religie Moisei 

Lucian Mihail, rând pe rând oamenii şi-au arătat 

disponibilitatea, înţelegerea şi mila pentru cei 

mai încercaţi dintre noi.  
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Această primă parte a proiectului a urmărit strângerea resurselor materiale.  

          

Finalizarea acestui proiect s-a 

realizat prin cumpărarea de alimente şi 

distribuirea lor de către elevi şi cadre 

didactice bătrânilor nevoiaşi din 

Cucuteni. 

 

 

 

Pe tot parcursul desfăşurarii acestei 

activităţi de binefacere, atmosfera în rândul 

iniţiatorilor, a participanţilor dar şi 

beneficiarilor a fost una de bucurie, smerenie, 

emoţie şi mulţumire împlinindu - se astfel 

cuvântul Mântuitorului „... mai fericit este a da 

decât a lua”. 

          

 

 

                                                                                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                Cobuz Nicoleta, clasa a V-a 
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Unire - în cuget şi simţiri 
 

Se împlinesc în acest an, 96 de ani de la măreţul eveniment petrecut la 1 decembrie 1918, 

când la Alba-Iulia, în cetatea voievodului întregitor de neam şi de ţară, Mihai Viteazul, s-a 

consfinţit pentru totdeauna unirea Transilvaniei cu patria mamă România. 

Actul de la 1 Decembrie 1918 se constituie în cheia de boltă a acestui măreţ edificiu al 

unităţii naţionale a tuturor românilor pe teritoriul sfânt al Daciei străbune.  

Anul 1918 a încununat pe deplin năzuinţele şi luptele înaintaşilor noştri care au dorit 

dintotdeauna ca cei de aceeaşi limbă şi lege străbună să stea laolaltă, „Uniţi în cuget şi 

simţiri”, aşa cum au fost dintru început în ciuda tuturor încercărilor şi vicisitudinilor istoriei.  

Elevii claselor a V-a şi a VIII-a au realizat împreună, sub îndrumarea d-nei prof. 

Luminiţa Burlui ecusoane şi un panou tematic de unde  elevii şcolii au putut afla multe 

informaţii legate de evenimentul comemorat. 

Elevii claselor V- VIII au inaugurat începutul de iarna sărbătorind evenimentul de la  

1 Decembrie 1918, printre steagurile tricolore, recitând poezii și intonând cântece 

patriotice. Nu au lipsit nici scenetele tematice, interpretate cu mult suflet și talent. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Roman Mihaela, clasa a VII-a 
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Afară ninge cu blândeţe  

Totul e frumos în jur , 

De parcă eşti într-o poveste  

Povestea clipelor de demult.  

                                                              Povestea de cristal dintr-un trecut îndepărtat, 

Strălucitoare ca o stea 

      De parcă eşti într-un palat 

    Acoperit cu fulgi de nea. 

Palatul de argint pe care nu le-ai putea uita  

Chiar de vei încerca  nu vei putea ,  

Nu poţi uita de iarna fermecată  

Ce este ca o crăiasă minunată . 

                                                                Afară încă nu a încetat  

 Să ningă cu blândeţe, 

                                                                Fulgi plini şi mari ne-au încântat 

                                                                O albă pătură de nea frumos s-a așezat. 

 

 

                                                                                                      Alupoaie Ancuţa, clasa a VII-a  



181181 
 

 

 

 

 

De e mare, de e mic,  

Brăduleţul meu voinic  

Are multe globuşoare,  

E gătit de sărbătoare. 

                                                                    

 

Cu beteală şi steluţe  

                  Clopoţei şi pănglicuţe, 

                                    Bradul este pregătit  

                                    Şi frumos împodobit. 

 

             

  Mai rămâne o-ntrebare: 

       - Vine Moşul la noi oare?  

               - Cred că da! Am fost cuminţi! 

  I - am ascultat pe părinţi. 

                                                                                      

                                                                             Beraru Laura, clasa a VI-a 
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A pornit la drum de seară 

Pe la case –ncetişor 

Un moşneag c-o sănioară 

Încărcată binişor. 

 

 

  Are daruri multe-n ea  

                                                                                     Şi păpuşi şi maşinuţe 

                              Pentru acei copii cuminţi 

                          Ce ascultă de părinţi. 

 

Ştiu că el se va opri  

Şi pe la căsuţa mea 

Cu drag îmi va dărui 

Ceva din tolba sa.  

                                                                          

 

                                                                                         

                                                                                                             

                                                                                                      Andrieş Petronela, clasa a VI-a 



20 
 

                                   CEA MAI FRUMOASĂ PAGINĂ DE ISTORIE  

 

Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea 
Principatelor Române, în anul 1859, prin numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al 

Moldovei şi Ţării Româneşti. 

După mai mulţi ani în care paşii spre îndeplinirea acestei dorinţe au fost „mărunţiţi” de 

atitudinea marilor puteri ale Europei, aceasta a devenit realitate, într-un context favorabil, care a dus, pe 

parcurs, la transformarea „României” de atunci într-un stat modern, aducând pentru prima dată câteva 

elemente occidentale în viaţa românilor. Puse în faţa faptului împlinit, Marile Puteri au avut brusc de a 

face cu două principate conduse de acelaşi domnitor. 

Marele merit al lui Cuza a fost că a reuşit să aducă recunoaşterea internaţională a Unirii 

Principatelor Române şi, prin reformele sale din toate domeniile, a pus bazele statului român modern.O 

nouă  țară a început să se numească România abia după abdicarea lui Cuza, din anul 1866, când a fost 

redactată prima Constituţie a ţării nostre. 

După 156 de ani, de când s-au întâmplat toate acestea, ziua de 24 ianuarie ne face din nou să 

retrăim, cel puţin la nivel de poveste, aceşti câţiva paşi făcuţi de strămoşii noştri pentru tot ce înseamnă 

astăzi România. 

Elevii Şcolii Gimnaziale „Petru Poni” Cucuteni împreună cu învăţătorii şi profesorii şcolii au 

organizat diferite activităţi pentru a marca acest moment important din istoria naţională. Elevii clasei a 

V a, coordonaţi de doamna dirigintă Luminiţa Burlui au realizat ecusoane, care au fost oferite cu mare 

drag tuturor elevilor din şcoală şi cadrelor didactice.  

 

Pentru orele de consiliere şi orientare d-nele prof. Grosu Ecaterina, Marisac Mioara şi Burlui 

Luminiţa au redactat un pliant cu datele semnificative de acum 156 de ani. Elevele Perju Ecaterina şi 

Isăilă Ana Maria au realizat  o informare (o prezentare Power Point ) despre evenimentele care au dus la 

realizarea actului de la 24 Ianuarie 1859. Elevii au citit din Povestirile istorice scrise atât de frumos, pe 

înţelesul lor de către Dumitru Almaş, au recitat poezii, au cântat şi au dansat Hora Unirii care a răsunat 

în toată şcoala. Activităţile s-au desfăşurat în prezenţa doamnelor prof. Burlui Luminiţa, Grosu 

Ecaterina, Manole Lucia și a doamnei director Raluca Mariana Ciudin. 

Cobuz Nicoleta , clasa a V-a   



                                                 

21 
 

  

EMINESCU - LUCEAFĂRUL POEZIEI 

ROMÂNEȘTI 

 “Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor  

Cum soarele soarbe un nour din marea de amar.” 

                                             (MIHAI EMINESCU) 

 

 

Omul deplin al culturii româneşti, Mihai 

Eminescu, a fost o apariţie deosebită în literatura 

secolului al XIX-lea integrându-se în marele curent 

romantic european. Ceea ce singularizează creaţia 

eminesciană este acea capacitate uriaşă de a  întoarce 

timpii istoriei, de a construi forme alăturate spaţiale şi 

temporale nebănuite într-un limbaj armonizat pintr-o 

filiaţie de profunzime cu cel folcloric. 

Creaţia sa este un tot armonios, marcat de aceleaşi 

gânduri înalte, de aceeaşi plăcere de a întoarce roata 

istoriei, de aceeaşi revoltă demonică rezolvată în contemplaţie, de aceeaşi plăcere de 

reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre 

absolut, sete de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau de încercare 

iluzorie de a-şi oferi universuri compensative ideale. Această genialitate a poetului este 

atributul antumelor şi a postumelor. 

Eminescu a fost şi va rămâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi, dascăli, 

organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care a fost  numit 

Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu . 

 Colectivul şcolii noastre  (profesori, elevi, d-na bibliotecar) s-a implicat activ în 

organizarea şi desfăşurarea zilei dedicate marelui poet Mihai Eminescu, dovedind acelaşi 

profesionalism şi dăruire, ca de fiecare dată.  

Activităţile au fost concepute astfel încât să atragă cât mai mulţi elevi: A fost odată 

ca-n poveşti..., Darul lui Eminescu, Scrierile lui Eminescu – izvor de inpiraţie, Medalion 

literar – Mihai Eminescu au provocat întreaga echipă, care a reuşit să realizeze o 

activitate deosebită. 

                     ’’Fără Eminescu am fi mai altfel şi mai săraci.” (T. Vianu ) 

 

                                                                                             Beraru Laura, clasa a VI-a 

Motto:,, Eminescu? Era o 

frumuseţe!  O figură clasică încadrată de 

nişte plete mari negre: o frunte înaltă şi 

senină, nişte ochi mari - la aceste ferestre 

ale sufletului se vedea că cineva este 

înăuntru; un zâmbet blând şi adânc 

melancolic. Avea aerul unui sfânt coborât 

dintr-o  

icoană.”                                   

              I. L. Caragiale 
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Biblioteca - templu al lecturii 
 

 

             Biblioteca, fiind casa cărţilor de tot soiul, de toate culorile şi cu toate informaţiile 

posibile este precum un templu, deoarece ne permite să vorbim cu cartea - icoană a 

sufletelor noastre, ne pictează cu iscusință cunoștințele, ne este un bun sfătuitor şi ne 

fereşte de singurătate, introducându-ne într-o lume nouă, lipsită de orice răutate. Este locul 

care ne păstrează amintirile, ne delectează sufletele, ne farmecă simţurile şi ne răsfaţă cu 

multitudinea de tezaure ce așteaptă fără răgaz să fie descoperite.  

             Noi, copiii, suntem cei mai 

privilegiaţi, fiindcă, fiind suflete 

pure, putem intra aici fără nici o 

sfială şi ne integrăm foarte uşor 

datorită frumuseţii sufletelor noastre 

care caută mereu să se fructifice din 

bogăţia şi diversitatea oferită de 

aceasă casă a cărţilor, un templu ce 

va rămâne mereu cu porțile deschise 

pentru omenire, o poartă larg 

deschisă către viitor.                                                  

            Dacă vom şti să alegem corect, vom şti să străbatem ca printr-un labirint de 

enigme, unde informaţiile - lumini de cunoaştere - ne vor ghida, ne vor ȋndruma, ne vor 

ajuta să devenim mai inteligenți, mai buni și mai frumoşi, pentru că nicăieri nu vom găsi o 

lume mai curată, mai luminată şi mai fericită, cu un limbaj mai corect și mai expresiv decât 

în CARTE.             

           Biblioteca este ca o oază de liniște și de frumos a sufletului, iar cartea-oglindă, un 

popas al spiritului spre realizare. Pentru a obține cheia succesului, trebuie să ne pierdem 

conştient în acest labirint al cărților și să sorbim lacom din savurosul nectar al 

cunoștințelor.  

 

 

                                                                                     Perju Ecaterina, clasa a VIII-a 
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                                            Cartea, prietena mea  

 

 
          

   Cărţile sunt pentru mine ca nişte prietene dragi care îmi stau alături indiferent 

de stare pe care o am, de felul în care le vorbesc sau de cum mă îmbrac. Ele îmi 

dezvăluie gândurile lor cele mai profunde şi pline de învăţăminte, iar eu le pot şopti 

secretele cele mai intime.  

           Povestea noastră este cuprinsă doar între două coperţi vechi, prima care 

semnifică începutul vieţii şi a doua, sfârşitul. Parcurg alături de ea drumurile cele mai 

întortocheate, cunosc oamenii cei mai frumoşi şi trăiesc alături de aceştia cele mai 

frumoase poveşti despre viaţă. Sentimentele lor le simt şi eu, iar fericirile lor îmi 

umplu sufletul de speranţă. 

           Cartea este un izvor de creaţie de necontenit. În ea poţi redescoperi trecutul şi 

trăi prezentul, dar mai cu seamă, îţi poţi descoperi destinul. Când deschizi o carte, 

poţi spune că eşti la începutul drumului pe care trebuie să îl parcurgi. Un drum drept 

şi luminous. Găseşti aici un izvor de nesecată informaţie care tot timpul dăruieşte 

necondiţionat şi niciodată nu ia înapoi ce ţi-a oferit.  

           Cartea îmi transmite şi din sentimentele ei cele mai puternice: iubire, ură, 

tristeţe, fericire, toate acestea le trăim împreună, învăţăm să le potolim sau să le trăim 

la maximum, plângem alături de personajele cela mai faimoase şi ne odihnim pe 

pajiştile cele mai verzi şi mai curate.Viaţa mea coincide cu a ei de cele mai multe ori, 

căci doar în preajma acesteia mă simt cea mai fericită şi mare parte a timpului o 

petrec citind şi iar citind.  

           Şi fiindcă îmi este aproape la bine şi la greu mai mereu, pot spune cu tărie că 

prietena mea cea mai bună este  CARTEA. 

 

          Mocanu Pavel Radu, clasa a VII-a 
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Olimpiada de Religie - mai mult decât un concurs 

 

                 Cu paşi mici şi repezi se apropia Olimpiada de Religie, iar eu mă pregăteam zi de zi cât 

putusem mai bine. Urma să particip la faza judeţeană care avea loc pe data de 07 martie 2015. 

           Pregătirea pentru olimpiadă consta în a citi în fiecare zi lecţiile făcute la şcoală, dar şi cele ce 

urmau a fi predate abia peste căteva săptămâni, iar memorarea a numeroase versete  din Biblie aduc 

un punctaj mai mare o dată ce le foloseşti  în compuneri. Participarea la olimpiade şi concursuri nu 

înseamnă  doar a dovedi experienţă  şi a câştiga o diplomă ce îţi serveşte în a demonstra că ai 

participat  la ele, ci înseamnă mai mult de atât, cel puţin pentru  mine:  a participa la o olimpiadă sau 

la un concurs înseamnă a pune bazele unei frumoase călătorii în lumea cunoştinţelor, a contura 

treptat - treptat un caracter unic, bazat pe seninătate. Olimpiada de religie clădeşte cu fiecare literă  

din foaia de concurs un zid al bucuriei, nemaicontând rezultatele.  

         Atunci când te pregăteşti necontenit şi cu dorinţa de a realiza ceva, oricât de mic ar fi acel fapt 

rezultatele nu încetează să apară, chiar dacă uneori întârzie. 

            Am  ajuns în ziua concursului. Pe holuri era forfotă, dar aceasta nu tulbura cu nimic  

persoanele ce ascultau slujba. Pentru o clipă am fost şi eu una dintre acele persoane ce ascultau 

liniştite slujba, iar în acea clipă mi-am propus să obţin un punctaj cât mai mare  la olimpiadă. Se 

făcuse ora 9 şi venise vremea să intru în sala în care susţineam concursul. Nu a durat mult până am 

primit subiectele  pe care  le-am analizat bine înainte de a începe  pentru a fi  sigură de ceea ce 

trebuie să scriu. Orele  destinate rezolvării subiectelor de către elevi s-au scurs repede, aproape că 

nici nu sesizasem. 

            M-am asigurat că folosisem minim câte 2 versete în fiecare compunere pe care o 

redactasem, fiindcă după cum am mai spus accentul cade foarte mult pe folosirea versetelor ele 

fiind un punct de diferenţiere pentru corectori. Timpul se apropia de final si mulţi dintre cei prezenţi 

în sală plecaseră, iar mie îmi mai rămăsese să reverific lucrarea şi să o predau. Am ieşit printre 

ultimii din sală, dar am ieşit cu zămbetul  pe buze fiindcă ştiam că am rezolvat totul bine.  

            Pregătirea şi dorinţa mea de a obţine un rezultat bun la olimpiadă dăduseră roade,  întrucât 

luasem 90 de puncte din 100, clasându-mă  pe locul 11 dintr-un număr de 75 de elevi. 

              Cu fiecare participare a mea la Olimpiada de Religie mi-am crescut punctajul de la an la 

an, dar sper ca în anii urmatori să crească şi mai mult şi să am posibilitatea de a participa la etapa 

naţională.  

         Perju Ecaterina, clasa a VIII-a 
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Participarea mea la Olimpiada de 

Limbă, Comunicare și Literatură Română – premiul al II-lea

 

 Se apropia luna februarie, pentru 

unii poate părea o lună obișnuită, dar pentru 

mine înseamna participarea la Olimpiada de 

Limbă și Literatură Română, așa că mi-am 

dat silința să aduc rezultate cât mai bune.  

            După ce am trecut de etapa pe 

școală, am început să mă pregătesc pentru 

etapa județeană. 

            M-am pregătit cu drag, deoarece îmi 

face întotdeauna plăcere să particip la 

concursuri. Am vrut ca anul acesta să iau un 

punctaj mai mare decât în anii precedenți și 

așa a fost. 

            Pentru început, am încercat să reiau materia studiată în anul acesta și astfel, am reușit să-

mi sistemez cunoștințele. În săptămânile dinaintea concursului mi-am propus să lucrez exerciții  

date la astfel de concursuri.  

            Ziua concursului a venit foarte repede. Am plecat dis-de-dimineață spre Iași, localitatea 

unde urma să se desfășoare concursul. Când am intrat în sala de concurs nu erau mulți elevi, dar, 

treptat, au început să mai apară și alți copii. Cu cât trecea timpul, cu atât se apropia ora începerii 

concursului. Imediat ce a sunat clopoțelul,  am primit foaia de concurs și subiectul. Începutul și 

sfârșitul concursului au fost marcate de nerăbdarea de a termina, însă mi-am dat silința să fac 

totul cât mai bine. Deși am ieșit printer ultimii din sala de concurs, am reușit să termin cu bine 

subiectele de concurs. 

            Participarea la astfel de concursuri ajută la dezvoltarea creativității noastre, a elevilor și, 

chiar ne îndeamnă să ne urmăm visele.    

Perju Ecaterina, clasa a VIII-a 
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Olimpiada „Lectura ca Abilitate de Viaţă” 

 

Cu zorii zilei aproape de mine, am pornit, ca de 

obicei, cu emoție în suflet spre Iași. 

Drumul mi s-a părut mai lung ca niciodată. 

Parcă stăteam într-o cutie, a cărei pereți se apropie 

din cauza fricii din ce în ce mai tare. 

În mintea mea se iveau mii de intrebări, care 

încercau să mă descurajeze. 

Într-un final am ajuns! Când am intrat în clasa 

în care eram repartizată și am primit subiectele, 

emoțiile au dispărut, iar mintea îmi era limpede. 

La ieșirea din clasă mă simțeam minunat, fața 

îmi radia de bucurie, nici măcar călătoria cu mașina 

nu mă mai înspăimânta. 

Participarea la această olimpiadă şi rezultatul 

bun pe care l-am obţinut, m-au ajutat să fiu mai 

încrezătoare în mine și să scap de tradiționala frică 

dinaintea unui concurs sau olimpiadă. Bineînțeles 

participarea mea la olimpiadă a fost posibilă 

doamnei dirigintă, care mi-a fost şi profesor de limba 

şi literatura română,  pentru care îi mulțumesc.                          

 

  Isailă Ana-Maria, clasa a VIII-a 
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Le journal d’un autre capitaine de navire 

 

 C’était un jour plus chaud que les autres, avec des températures plus élevées. Pour moi, 

un vieux loup de la mer, c’était un jour comme tous les autres. J’avais pris l’habitude de laisser 

la coordination de mon équipage aux mains de mon second, « Pistolet », un sobriquet acquis à la 

suite d’un duel.  

 Mon équipage n’était pas nombreux, mais je ne m’inquiétais pas pour eux, d’autant plus 

qu’ils ne se préoccupaient pas de moi. Je m’arrêtai et je regardai longuement l’océan, en scrutant 

l’horizon à la recherche du but de notre voyage, l’île Rockcrok. On disait et je croyais dur 

comme fer que là-bas, l’ennemi avait caché son trésor. L’ennemi, c’est-à-dire le capitaine Heck, 

mon meilleur ami d’autrefois, qui m’avait trahi pour quelques pièces d’or. L’île 

Rockcrok…c’était le capitaine Heck lui-même qui me l’avait fait découvrir, car il était le seul à 

connaître son existence…Maintenant, on était deux.  

 Depuis quelques jours, même si cela n’a été qu’une vague impression au début, je 

commençais de plus en plus fort à comprendre que mon équipage avait un comportement 

bizarre, car il n’écoutait plus mes ordres. Au moment où je saisis le gouvernail, j’aperçus le 

regard du second Pistolet et je crus lire dans ses yeux du mépris à mon égard. Je me suis senti 

trahi pour une deuxième fois, je compris que mon équipage tramait un complot et j’appris vite 

de quoi il s’agissait.  

 Je fis quelques pas sur le pont et tout à coup je sentis un courant froid dans mon dos. En 

me retournant, je vis Pistolet et au même instant je ne sentis plus mon corps, mais une douleur 

aiguë à la tête. Lentement, je perdis connaissance… 

 … J’ai froid et je suis entouré d’eau; aucune trace de terre à perte de vue. Je bouge 

lentement ma tête et je vois mes vêtements tachés de sang. Petit à petit, le souvenir me revient 

…le navire, Pistolet, le coup à la tête. Maintenant, je suis sur un radeau, au beau milieu des 

eaux, sans navire, sans équipage, trahi encore une fois, pour un trésor que personne n’a encore 

vu. Je me sens faible et malade et je me rends compte que je n’ai plus longtemps à vivre. Avec 

mes dernières forces, je trouve mon journal dans la poche et je me mets à écrire une dernière 

lettre, comme un dernier signe de mon existence:  

 Moi, le capitaine «Arme de feu», de mon vrai nom Stan M. K., je fus trahi par mon 

équipage et abandonné au milieu de l’océan, comme un rien. En proie à la douleur et avec mes 

derniers souffles de vie, j’écris ces lignes pour laisser comme mon dernier bien le dessin ci-

dessous – la carte du trésor de l’île de Rockcrok.  

 Quant au navire «L’étoile» et son équipage, je vous conseille de ne vous y fier pas.  

 Je sens mes forces défaillir… Je ne me suis jamais senti plus digne du nom de capitaine 

qu’en ces moments-ci… Stan M.K.    

                                                                                                Ecaterina Perju, VIIIe
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DIRIGINŢI  ŞI  … DIRIGINŢI 

 

Cantitativ, ora de dirigenţie aproape că nici nu se vede dintre prea multele  

discipline din orarul şcolii. Ca importanţă însă, dirigenţia, se ia la întrecere  cu toate 

celelalte materii. Aceasta se întâmplă când frământările colectivului de elevi găsesc 

audienţă maximă la diriginte, când întâlnirile acestuia cu copiii  nu sunt doar 

didactice, nu se reduc doar la tema din program. Este necesară vibraţia unui suflet 

blând, de duhovnic, gata să coboare în lumea elevilor săi. 

Responsabilitatea dirigintelui a fost şi va rămâne de cea mai mare importanţă 

pentru fiecare colectiv de elevi şi pentru fiecare an şcolar în parte. 

Trecerea de la clasele primare  la gimnaziu este ,,greoaie” şi pentru elevi, dar şi 

pentru dirigintele ce preia clasa a V-a. Există o anumită tipologie a personalităţii 

dirigintelui. 

Diriginte responsabil. Este cel cu o planificare riguroasă  a temelor, variate şi 

interesante,bine pregătite de fiecare dată, pe baza unei culturi solide şi unei bogate 

experienţe. Atmosfera în clasă este caldă, iar prezenţa dirigintelui, întotdeauna, 

dorită. Încrederea reciprocă se instalează la puţină vreme, copiii se vor juca sau ajuta 

unii pe alţii, ca nişte adevaraţi camarazi. Efortul de izbândă al unuia sau de 

reabilitare al altuia sunt transformate în zile de sărbătoare, pentru că sunt observate 

şi apreciate. 

Diriginte formalist. Este corect în planificare, are o tematică la care mai ca nu 

se pot face observaţii, dar în câteva minute expediază dezbaterea planificată ori n-o 

mai face deloc, alocând timpul respective aprofundării cunostinţelor de la materia sa. 

Situaţia se întâlneşte mai mult în cazul obiectelor de examen. Este acceptată de 

,,tocilarii de profesie” care sunt mult mai puţini. Acest diriginte este interesat de 

pregătirea elevilor săi, cu care îi place să se mândrească; formează colective la care la 

mare cinste stă competiţia. Urmarea este că se produce un fel de stratificare a clasei, 

dominată  de ,,cei buni”. ,,Incompetenţii” rămân stigmatizaţi, iar viaţa grupului se 

reduce la urmărirea succesului. 
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Diriginte evazionist. Întocmeşte planificări cu teme potrivite mai mult sau mai 

puţin pentru clasă, fără să mai ţină seamă de ele apoi şi nu face eforturi în 

cunoasterea elevilor săi. Iese rar din această inerţie şi aceasta se întâmplă când are 

lecţie deschisă sau este asistat de director. Un ochi atent va descoperi o incoerenţa în 

problematica propusă spre discuţie. Acest diriginte nu va scăpa de judecata aspră a 

elevilor care vor sesiza imediat diferenţele.  

Diriginte neputincios. Dezinteresat, fără putere de analiza şi sinteză, îi e greu 

să facă o planificare corectă a unor teme. Lecţiile au un aspect eterogen cu ,,de toate 

pentru toţi”. Manifestarea dezordonată a acestui diriginte aduce de la sine o reacţie  

pe măsură a elevilor. Aceştia vor deveni indisciplinaţi şi-l vor pune în tot felul de 

situaţii dificile de rezolvat. Dar nu-l vor lăsa nici să le rezolve pentru că aduc date 

contradictorii, se amuză copios de caraghioslâcul situaţiilor şi sunt fericiţi ca pot face 

ce vor în clasă. O parte din elevi se vor distanţa, vor ieşi din circuitul grupului şi vor 

deveni singuratici. 

Diriginte absent. E tipul egocentristului, pentru care ceilalţi există în raport cu 

interesele sale. Gândurile sale se intersectează rar cu cele ale elevilor săi, iar orele sunt 

o corvoadă. Profită de orice ocazie de a se eschiva de la obligaţiile sale, fiind ca 

diriginte, aproape inexistent. Clasa, ,,orfană” de diriginte, se dezechilibrează, fiecare 

elev căutandu-şi un sfetnic propriu. Finalul este binecunoscut: eşec total în plan 

moral de care dirigintele nu se va simţi nicidecum responsabil. 

,,Eroii” în adevăratul sens al cuvântului sunt toţi aceşti diriginţi ce ar trebui să 

fie din prima grupă, adică a celor care devin prietenii şcolarilor, care ştiu să instaureze 

un climat de încredere şi respect, în afara căruia nu poate fi vorba de educaţie 

autentică. Cei care nu sunt în stare să-şi lase necazurile la uşa clasei devin de fapt, 

nişte ,,risipitori”. 

Aşadar, unde vă regăsiţi ? 

Succes domnilor diriginţi! 

                                                    Profesor diriginte, Mioara Mărisac 
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Prăpastie sau punte între generaţii? 

Relaţiile pe care le avem cu părinţii sunt  fie tensionate (prăpastie), fie calde (punte).   

Climatul existent într-o familie depinde în mare măsură de capacitatea fiecăruia de a 

comunica, de a asculta şi de a-i respecta pe cei din jurul nostru. Diferenţa de vârstă 

dintre copii şi părinţi nu trebuie privită ostil, cu neîncredere, ci cu căldură şi încredere 

de ambele părţi. Din păcate, sunt tot mai puţini sunt copiii care văd în părinţi nişte 

prieteni. De aceea, ar trebui să facem primul pas în crearea unei punţi între generaţii, o legătură de prietenie 

în care să depunem toate ingredientele unei prietenii puternice şi de durată: încredere, comunicare, 

înţelegere, ajutor reciproc, sprijin necondiţionat. 

Nu contează cine face primul pas, important ca  această punte, această relaţie să fie creată şi, cel mai 

important, menţinută. 

Voi, ce fel de relaţie aveţi cu părinţii voştri? Vreţi să aflaţi?  

            Răspundeţi cu  DA  sau  NU  la următoarele întrebări: 

  a b 

1 Inviţi prietenii acasă dacă parinţii lipsesc?                     Da Nu 

2 Împrumuţi obiecte ale părinţilor?                                     Da Nu 

3 Crezi  că este imposibil să fii prieten cu părinţii?                      Da Nu 

4 Petreci timpul liber cu părinţii,vă distraţi împreună?                 Da Nu 

5 După ce părinţii au adormit,faci lucruri interzise de aceştia?       Da Nu 

6 Îţi  minţi  părinţii pentru a te lăsa să faci ce doreşti?                    Da Nu 

7 Ai aceleaşi idei despre relaţiile  sociale  ca şi părinţii?                Da Nu 

8 Calitaţile  tale  se datorează părinţilor sau mediului social?         Da Nu 

9 Ai ceva de reproşat părinţilor legat de educaţia dată  ţie?            Da Nu 

10 Ai vrea să ştii cum erau parinţii în tinereţe?                               Da Nu 
 

            Calcularea scorului: Notaţi cu câte un punct fiecare întrebare dacă aţi raspuns astfel: 

1-a; 2-a; 3-a; 4-a; 5-b; 6-a; 7-b; 8-a; 9-b; 10-b. 

       Interpretarea rezultatelor:   

10 - 5 puncte: Aveţi relaţii perfecte cu părinţii, deşi există diferenţă de vârstă, ştiţi sa vă apreciaţi 

reciproc şi sunteţi legat de familie de plăcere, nu din datorie. Climatul instaurat in casă se datorează 

părintţilor, dar şi deschiderii voastre către aceştia. Puteţi spune că există acea punte între generaţii.  

4 - 0 puncte:  Nu aveţi raporturi prea  bune cu familia voastră, este o adevărată prăpastie între 

generaţiile voastre. Pentru a îmbunătăţi situaţia este nevoie de efort de ambele părţi. Trebuie să faceţi cât 

mai repede primul pas spre înţelegere şi comunicare. 

Isăilă Ana-Maria şi Perju Ecaterina, clasa a VIII-a                                                         
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1. Câte exemplare din fiecare specie a luat 

Moise cu el pe Arcă? 

2. George şi Mihai participă la un concurs 

de alergări. După ceva timp, George a 

alergat numai jumătate din cât mai avea de 

alergat Mihai. Mihai mai avea de 

alergatjumătate din cât alergase. De câte ori 

trebuie George să alerge mai repede, pentru 

a ajunge la sosire în acelaşi timp cu Mihai? 

3. Ai 9 monede identice, dar ştii că una 

dintre ele este mai uşoară. Mai ai la 

îndemână o balanţă. Poţi găsi, cu doar două 

cântăriri, moneda mai uşoară? 

 
4. Încercaţi să scrieţi numărul 100 folosind 

semnele matematice. Întâi cu cinci cifre de 1 

şi 

apoi cu cinci cifre de 5. 

1 1 1 1 1 = 100 

5 5 5 5 5 = 100 

5. Ai trei plicuri sigilate. Unul conţine două 

bancnote de 5 $, unul conţine o bancnotă de 

5 $ şi una de 10 $, iar al treilea conţine două 

bancnote de 10 $. Din nefericire, suma 

înscrisă pe fiecare dintre ele este greşită. 

Cum poţi corecta sumele scrise pe toate cele 

trei plicuri, deschizând un singur plic şi 

verificând valoarea unei singure bancnote 

din plicul respectiv? 

6. Ce desen continuă logic următorul şir de 

semne? 

7. Vi se dau trei beţe de chibrit pe o masă. 

Fără să rupeţi sau să adăugaţi vreun băţ, 

realizaţi din trei – patru. 

8. În imaginea de mai jos pot fi văzuţi patru 

oameni îngropaţi în pământ până la gât.Ei nu 

se pot mişca, deci nu pot privi decât înainte. 

Între 1 şi 2 se află un zid de cărămidă prin 

care nu se poate vedea. Dintre cele patru 

pălării, două sunt negre şi două sunt albe, 

dar ei nu ştiu ce culoare are pălăria de pe 

propriul cap. Pentru a evita să fie împuşcaţi 

unul dintre ei trebuie să-i spună călăului 

culoarea propriei pălării. Dacă greşeşte, toţi 

vor fi împuşcaţi. Nu au voie să vorbească 

între ei. În zece minute va veni călăul şi va 

cere un răspuns. Care dintre ei îl va da? De 

ce este el 100% sigur de culoarea pălăriei 

sale? 

 
9. Să ne închipuim un fir de sârmă care 

înconjoară Pămăntul la Ecuator. Mărim 

lungimea firului cu 1 metru şi-i dăm din nou 

forma de cerc, astfel încât să formeze un 

cerc concentric cu Ecuatorul. Între Ecuator 

şi firul de sârmă rămâne o anumită distanţă. 

Să se afle distanţa. Va putea o pisică să 

treacă pe sub sârmă? 

10. Într-o zi, Robert vânează lupi şi alte şase 

animale, vulpi şi alte animale, urşi şi alte 

şase animale, iepuri şialte şase animale. 
Câte animale a vânat Robert? 



32 
 

 

,,Apei - a spus marele Leonardo - i-a fost dată puterea magică  

de a deveni seva vieţii pe Pământ” 

 

          Oriunde am privi, apa se află peste tot: în corp, în creier, în plante, pe pământ, în 
interiorul pământului ... 
           Apa reprezintă în același timp un element sacru pentru orice religie, mai ales pentru creștini este  
elementul principal la înfăptuirea botezului. Apa este cea care sfințește locul, purificând și vindecând 
natura, sufletul, viaţa. 
          Această substanţă, atât de permanentă  în viaţa noastră, încât o tratăm ca pe o banalitate, are atât 
de multe calitaţi, este așa de specială... Ce păcat că  noi, oamenii, nici nu o mai băgăm în seamă... 
          Apa este una dintre cele mai răspândite substanțe de pe glob. Este un compus chimic format din  

oxigen și hidrogen având formula  H2O. Un om poate rezista și o lună fără hrană, însă fără apă ar muri în 
câteva zile, deoarece raportul de apă din organism are un conținut de 60%-70%. 
          În jurul nostru, în natură, apa se găsește în stare lichidă, solidă și gazoasă. Norii, ceața, ploile, roua, 
poleiul, zăpada și grindina reprezintă trecerea apei dintr-o stare de agregare în alta. Se creează un circuit 
al apei în natură, la care suntem martori permanent: apele de la suprafață se evaporă datorită  căldurii, 
vaporii se ridică în atmosferă. Dacă vaporii intră în contact cu temperaturi scăzute, o parte se 
condensează și se vor transforma  în: ceață, zăpadă, ploaie, grindină, revenind pe pământ. 
 

 
 
 
           Structura apei este dată de cum sunt așezate moleculele acesteia. Moleculele de apă se unesc 
pentru a forma grupuri numite clusteri, în care apa memorează întreaga sa interacțiune cu lumea. Nu 
numai că apa memorează ceea ce se întâmplă în jurul ei, ci și reacționează la ceea ce se întâmplă în jurul 
ei. În urma unui studiu despre apă în care oamenii erau rugați să manifeste diferite stări, cum ar fi: 
bucurie, tristețe, nervozitate, agresivitate, după finalizarea  testelor, s-au constatat anumite modificări 
modificări în comportamentul apei, stările pozitive măreau nivelul energetic al apei și o stabilizau, pe 
când stările negative îi micșorau nivelul energetic și produceau schimbări esențiale. 
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Molecula de apă este formată dintr-un atom de oxigen și doi atomi de 
hidrogen. 

Prin înghețare apa își mărește volumul cu 9%, de aceea se sparg obiectele 
ce au înghețat. 
       Apa este cel mai cunoscut solvent, dar se folosește și la obținerea oxigenului și 
a hidrogenului prin electroliză, prepararea unor acizi organici și ca sursă de 
obținere a energiei  electrice. 
       Apa pură se obține din apa naturală prin distilare repetată în condiții în care să 
nu poată dizolva gaze din aer sau substanțe solide din recipientele în care este 

conservată. Cele două temperaturi extreme ale apei sunt 0 grade celsius și 100 grade celsius în scara 
Celsius. 
          Gustul apei este dat de conținul de substanțe chimice, sărurile minerale și gazele dizolvate. Gustul și 
mirosul apei ne pot spune  dacă apa este poluată sau nu.           
          Apa se încălzește de 5 ori mai încet decât nisipul și se răcește mai greu. Datorită capacității sale de a 
absorbi căldura, vietățile marine nu sunt niciodată în pericol de supraîncălzire sau de răcire. Excluzând 
mercurul, apa are cea mai mare tensiune, de aceea picătura de apă se transformă într-un ghem, 
suprafața apei este întotdeauna acoperită cu o peliculă subțire de molecule. Această peliculă subțire 
permite insectelor să alerge pe apă.  
          Apa potabilă nu are miros specific și trebuie să aibă un gust plăcut. 
           Fără apă nu ar exista viață, toată lumea știe asta, totuși oamenii nu fac nimic pentru a o proteja și 
pentru a o menține și pentru generațiile viitoare, întrucât nivelul poluării este tot mai mare. Principalele 
motive din cauza cărora apa este poluată sunt: ploile acide, deșeurile și reziduurile menajere, 
îngrășămintele chimice, detergenți, evacuările uzinelor industriale, gazele de eșapament ale mașinilor, 
fumul de țigară, chiar și sarea presărată iarna pe șosele care este răspândită în sol prin intermediul ploilor 
și a zăpezii. Stă în puterea noastră, a oamenilor, să putem să apărăm apele de poluare.  
          Așadar, apa are o însemnătate vitală și spirituală pe care noi ar trebui să o înţelegem, 
pentru a putea proteja APA și a-i înţelege misterele. 
 

                                                                                              Perju Ecaterina, clasa a VIII-a  
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Imagini din şcoală, în aşteptarea lui 

Moş Crăciun ...  

Obiectele decorative au fost confecţionate de elevii 

şcoli, îndrumați îndeaproape de minunatele cadre didactice 

pe care le are micuţa noastră şcoală. 

CORP A  
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CORP B  
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VALENTINE`S DAY 

 

           Valentine's Day, sărbătoarea occidentală a iubirii împrumutată şi de 

români, reprezintă o ocazie cu care îndrăgostiţii îşi fac cadouri şi petrec clipe 

romantice, însă povestea acestei zile a iubirii datează din vremuri 

îndepărate, căpătând importanţă odată cu trecerea timpului. 

           Prima atestare a zilei de 14 februarie a fost în 

anul 498, când trei sfinţi au fost numiţi de papa 

Gelasius I, data celebrării acestora fiind această zi. 

            Însă sărbătoarea rămâne asociată cu numele 

Sfântului Valentin din Roma, care a fost trimis la 

închisoare pentru că oficia în secret căsătorii pentru 

soldaţii cărora le era interzis acest lucru. În timp ce se 

afla în închisoare, el ar fi vindecat-o pe fiica 

gardianului său, Asterius. Se pare că, înainte de 

execuţie, i-ar fi trimis acesteia o scrisoare pe care a 

semnat-o cu "al tău Valentin", în semn de bun rămas. 

           Lupercalia, sărbătoare celebrată în Roma antică 

între 13 şi 15 februarie, reprezintă "strămoşul" Zilei Îndrăgostiţilor de astăzi. 

Această sărbătoare ajuta la purificare şi fertilitate şi implica ritualuri 

păgâne, inclusiv sacrificarea unei capre şi biciuirea femeilor care îşi doreau 

să aibă un copil. Interzisă de papa Gelasius I în 494, această sărbătoare a fost 

înlocuită de Valentine's Day. 

             În mitologia romană, Cupidon, fiul lui Venus, este zeul dragostei, iar 

imaginea sa este asociată cu Ziua Îndrăgostiţilor. La naştere, Jupiter a vrut să 

scape de Cupidon, dar mama sa, Venus, l-a ascuns în pădure, unde acesta a 

învăţat să folosească arcul pe animale, înainte de a-l folosi pentru a lega 

destinul oamenilor. 

             La origine, sărbătoarea care celebrează iubirea cuplurilor a fost de 

fapt cea a celibatarilor. Această zi reprezenta o ocazie pentru fetele tinere de 

a se ascunde pe aleile întunecate ale satului lor, în speranţa de a fi găsite de 

bărbaţii singuri. Pasul următor era să se căsătorească. 
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Primele momente când ziua de 14 februarie a devenit una care 

celebrează dragostea se înregistrează în secolul al XIV-lea, când au apărut 

primele scrieri de dragoste. Convinşi că 14 februarie este ziua în care păsările 

se adună, englezii încep să trimită bileţele de dragoste pe care le numesc "My 

Valentine". Geoffrey Chaucer menţionează această sărbătoare populară în 

scrierile sale din 1382. 

             În Evul Mediu, de Ziua Îndrăgostiţilor, atât băieţii, cât şi fetele 

trăgeau la sorţi un nume dintr-un bol pe care trebuia să îl poarte pe mânecă 

toată săptămâna următoare. 

Prima cutie de bomboane de ciocolată decorată pentru Ziua 

Îndrăgostiţilor a apărut la sfârşitul anilor 1800, iar cel care a venit cu această 

idee a fost Richard Cadbury, fiul lui John Cadbury, celebrul producător de 

ciocolată. 

             O altă curiozitate despre această zi este din epoca medievală, când 

femeile consumau alimente considerate "bizare" de Ziua Îndrăgostiţilor, 

pentru că, potrivit superstiţiilor, le-ar fi ajutat să-şi viseze viitorul soţ. 

              De asemenea, în fiecare an, de 14 februarie, în casa Julietei, care se 

află în Verona, Italia, sunt trimise peste 1.000 de scrisori adresate Julietei 

Capulet, celebra eroină din opera shakespeariană. 

             De-a lungul timpului, de Ziua Îndrăgostiţilor, au fost dăruite o 

mulţime de cadouri impresionante. De exemplu, în 1557, Diane de Poitiers a 

primit din partea lui Henric al II-lea proprietatea regală din Chenonceau. De 

asemenea, în 1631, împăratul Shâh Jahân a construit Taj Mahal pentru soţia 

sa, Mumtaz Mahal, care a murit după ce a dat naştere celui de-al 14-lea copil. 

            Totodată, Ziua Îndrăgostiţilor este momentul pe care peste 220.000 de 

persoane îl aleg în fiecare an pentru a cere în căsătorie persoana iubită. 

 

 

                                                                                      

Isăilă Ana Maria, clasa a VIII-a
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE DRAGOBETE      

 

             Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, are loc pe 24 februarie și marchează începutul 

primăverii. Această zi din an este una plină de tradiții pe plaiurile mioritice, obiceiuri de care se mai ține 

cont și astăzi, mai ales în mediul rural. 

În tradiţia românească, Dragobetele marca începutul primăverii, iar 

data de 24 februarie nu era întâmplător aleasă, marcând începutul 

anului agricol. Este momentul în care întreaga natură renaşte, păsările 

îşi caută cuiburi şi, după unele credinţe populare, ursul iese din bârlog. 

Odată cu natura, reînvia şi iubirea, iar Dragobetele marca ziua în care 

întreaga suflare sărbătorea înnoirea firii şi se pregătea pentru venirea 

primăverii. 

            Dragobete, cunoscut şi sub numele de Dragomir, este considerat, în credinţa populară românească, 

fiul Babei Dochia. Năvalnic şi nestatornic, Dragobetele este închipuit ca fiind un flăcău voinic, chipeş şi 

iubăreţ, care sălăşluieşte mai mult prin păduri. A devenit protectorul iubirii celor care se întâlnesc în ziua de 

Dragobete, iubire care ţine tot anul, precum cea a păsărilor ce „se logodesc” în această zi. 

            Dragobete este şi un zeu al bunei dispoziţii, de ziua lui organizându-se petreceri, prilejuind, astfel, 

înfiriparea unor noi iubiri, logodne şi chiar căsnicii. Odinioară, de Dragobete, satele româneşti răsunau de 

veselia tinerilor şi peste tot se putea auzi zicala: „Dragobetele sărută fetele!”. 

            Credinţele populare referitoare la această sărbătoare sunt multe. Astfel, în popor se spunea că cei 

care participă la Dragobete vor fi feriţi de boli, şi mai ales de febră şi că Dragobetele îi ajută pe gospodari 

să aibă un an îmbelşugat. 

În unele zone, exista obiceiul ca fetele mari să strângă apă din omătul 

netopit sau de pe florile de fragi. Această apă, despre care se spunea că e 

“născută din surâsul zânelor” (“apa zânelor”), era păstrată cu grijă, existând 

credinţa că avea proprietăţi magice: făcea fetele mai frumoase şi mai 

drăgăstoase. Dacă de Dragobete nu erau zăpadă şi fragi, fetele adunau apă de 

ploaie sau luau apă de izvor pentru spălatul părului. 

           În Mehedinţi, exista obiceiul numit „zburătorit”, potrivit căruia, la 

prânz, fetele se întorceau în fugă spre sat. Fiecare flăcău urmărea fata care îi 

era dragă. Dacă băiatul era iute de picior şi o ajungea, iar fata îl plăcea, goana se sfârşea cu un sărut în 

văzul tuturor. Acest sărut simboliza logodna celor doi tineri, pentru cel puţin un an de zile.  

                                                                                            Cobuz Raluca, clsa a VIII-a 
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