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Un nou septembrie,  

   alte începuturi… 

 

Pare să se repete un ritual de toamnă, dar cu siguranță el nu este niciodată același, pare să fie un 

septembrie similar, sentimental și previzibil, dar schimbarea vizibilă sau nu, lucrează în noi, în adâncul ființei 

sau în afară, pentru că acum ... sunt alte alte vise și alte emoții în fața altor începuturi ... 

Vă împărtăşesc o povestioară care defineşte, în opinia mea, atitudinea corectă a unui dascăl. 

“Într-o şcoală de la marginea unui oraş, era un profesor foarte iubit de copii. Totdeauna, domnul 

profesor avea grijă de toţi elevii, încercând să-i înveţi cât mai multe. Dar, într-o zi, copiii au observat că unul 

dintre colegii lor fură şi 1-au pârât imediat profesorului. Acesta însă nu 1-a pedepsit pe făptaş. După câteva 

zile, hoţul a furat iar, dar a fost prins imediat. Nici de această dată, domnul profesor nu 1-a pedepsit. Când 

acelaşi lucru s-a întâmplat şi a treia oară, câţiva băieţi s-au dus la profesor să se plângă şi i-au spus:  

- Acest coleg al nostru fură mereu. Nu este bine ceea ce se întâmplă şi vă rugăm să-1 daţi imediat afară 

din şcoală, altfel plecăm noi.  

- N-am să-1 dau afară. Dacă vreţi, puteţi pleca toţi ceilalţi, dar el rămâne.  

- Domnule profesor, dar cum este posibil să renunţaţi atât de uşor la noi toţi, care v-am ascultat mereu? 

Privindu-i cu blândeţe, profesorul le-a explicat elevilor săi, atât de miraţi de această neaşteptată situaţie:  

- Voi ştiţi, deja, ce e bine şi ce e rău. Dacă aţi pleca în lume, cu siguranţă că aţi şti cum să vă purtaţi, nici 

nu mă îndoiesc! Dacă însă el ar pleca de aici, dintre noi, ce ar face? Asta de ce nu v-aţi întrebat? De ce v-aţi 

gândit doar la voi? Credeţi că dacă o să-1 dau afară, va fi mai bun? Dacă aici, între noi, el nu ştie cum e bine 

să te porţi, ce va face el în lume? Aşa că, indiferent dacă voi rămâneţi sau plecaţi, el va sta în continuare aici, 

iar eu voi avea grijă să se schimbe şi să devină un om bun. Iar atunci când va dori şi el acest lucru, cu 

siguranţă că dintr-un hoţ ocolit de colegi, va deveni un copil apreciat şi iubit de toţi cei din jurul său. Când a 

aflat despre cele petrecute, impresionat de bunătatea profesorului său, băieţelul care până atunci furase şi le 

pricinuise atâtea necazuri celor din jurul său a promis că se lasă de furat. Şi s-a ţinut de cuvânt, fiindcă - aşa 

cum spusese şi domnul profesor - de data aceasta EL era cel care dorea din tot sufletul să fie mai bun”.  

 

Dragi elevi și părinți, vă rog să faceți un exercițiu de imaginație și să vă gândiţi că noi, profesorii suntem 

pe un mal, iar copiii dumneavoastră sunt într-o barcă pe un lac. Barca se clatină și elevii au nevoie de ajutor … 

Noi, le întindem o mână spre a-i salva, a-i salva de la negura necunoaşterii, dar dacă mâna lor nu este întinsă 

spre noi, cu siguranţă, ei nu vor putea fi salvaţi! 

Este necesar, dragii mei elevi, să înțelegeți un adevăr, cred eu, cunoscut de voi și anume că trebuie să 

învățați nu pentru școală, nu pentru profesori, ci pentru voi, practic pentru viață. Trebuie să știți că noi 

profesorii vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câte ori aveți nevoie. 

Și dacă, cu siguranță, nu vom fi mai bogați, vom fi poate mai respectați și mai pretuiți pentru pasiunea și 

menirea noastră nobilă. 

Director, 

prof. Raluca Mariana CIUDIN 
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Ani de-a rândul ne-ati ghidat paşii spre lumina ştiinţei, ne-ati ajutat să 
trecem cu mintea dincolo de paginile cărţilor, ne-ati vegheat cu dragostea 
părintească şi ne-aţi arătat cum să descoperim resurse nebănuite în conştiinţa şi 
imaginaţia noastră devenind oameni puternici, realizaţi din punct de vedere 
personal şi profesional.  

Mulţumim lui Dumnezeu că la Şcoala Cucuteni, sunt cadre didactice 
deosebite!!!  

Dumbravă Crina, clasa a VIII-a 

 

Ce te poate motiva mai mult pentru a începe un nou an şcolar cu mult entuziasm?! 

 

 

   Aşa am primit în prima zi dragii noştri elevi: 

 

 
 

https://www.facebook.com/scoala.cucuteni?fref=photo&hc_location=ufi


5 
 

„Cu fiecare zi de toamnă moare puţin din noi şi renăştem cu speranţa unei 

primăveri a sufletului în fiecare frunză care cade răsucindu-se pe pământ.” 

Jean Jaques Rousseau 

 

 

TOAMNA  
       

 

 

 

 

 

 

 

A sosit zâna cu rochie ruginie aducând cu ea bogăţia şi belşugul, 
voia bună şi veselia şcolarilor. 

Cerul argintat prevesteşte sosirea frigului, iar rândunelele 
singuratice se pregătesc pentru lungul drum spre zonele calde. Codrul 
singuratic suspină, iar coroana verde a acestuia dispare ca printr-o 
vrajă, odată cu micile animăluţe care fug de venirea frigului. Întreaga 
natură parcă îşi pierde viaţa şi intră într-o stare de amorţire trecătoare. 
Ziua devine mai scurtă decât noaptea, iar tristeţea se instalează şi în 
sufletele oamenilor. 

Toamna, anotimpul recoltelor bogate, este totodată şi sezonul 
amorţirii lumii înconjurătoare.  

Şi totuşi, este un anotimp de aur! 
Gorcioaia Cosmin Ioan 

Clasa a III-a 
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O toamnă care a debutat ploios, dar care apoi 

ne-a dăruit atâtea zile frumoase, senine, însorite 

cu un adevărat spectacol de culori. Această 

toamnă ne-a umplut de bucurie şi frumuseţe. Cel 

ce ne dă toate acestea a vrut să ne bucure 

sufletele prin cel mai frumos spectacol! Merită să 

ne bucurăm de el. Merită să nu-i lăsăm să trecă 

pe lîngă noi. 

 

Vântul adie uşor în curtea şcolii noastre iar  frunzele aurii ne bat în 

geam, parcă ne cheamă la joacă. Împreună cu doamna dirigintă ieşim în 

curtea şcolii să ne bucurăm de această fabuloasă zi de toamnă. 

 

Toţi năvălim în grămada de 

frunze galbene, maronii, portocalii, 

roşii care parcă erau un covor 

multicolor şi începem să le aruncăm în 

sus plini de veselie şi voie bună. 

 

Fetele îşi fac rochii din covorul colorat 

de frunze ruginii, plin de nuanţe vesele şi 

frumoase ce fac un peisaj artistic cromat şi 

minunat de neuitat.  
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Băieţii aruncă cu frunze unii în alţii ca şi cum ar 

arunca cu bulgări de zăpadă, cu gândul probabil la iarna care va veni. Ne- am 

tăvălit în mormanele cu frunze, radiam cu toţii de bucurie, iar doamna 

dirigintă încearcă să imortalizeze aceste momente, care peste ani vor fi 

frumoase şi nepreţuite amintiri. 

Deodată începe un vântişor mai aspru 

printre crengile grele, legănând frunzele 

obosite şi uscate. Printre frunzele care se mai 

ţin încă cu putere de crengi, păsările ţin sfat 

despre plecarea lor în ţările calde. Unele mai 

curajoase se decid să rămână la noi şi 

încep să adune crenguţe pentru adăposturile 

de iarnă. Vântul aduce cu el un miros de fum de 

prin curţile oamenilor care au adunat frunzele 

ce au îndrăznit să le încurce cărările prin curte. 

Pe uliţe îşi fac loc căruţele care aduc de pe câmp roadele pentru iarnă. 

Toamna este un anotimp plin de culoare, farmec şi schimbare. 

                            Sângeap Beatrice Elena  

Clasa a VI-a 
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Proiectul educativ – „Scriitorul lunii” 

Importanța lecturii 

 Căci nu este alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă, decât cetitul 

cărților. (Miron Costin)  

 Lectura reprezintă un factor important în dezvoltarea armonioasă a ființei umane, 

permițându-i să-și lărgească orizonturile, să-și îmbogățească cultura și să-și formeze un mod propriu 

de gândire.  

                          

 În contemporaneitate, lectura și-a pierdut din intensitate, de aceea proiectul educativ 

„Scriitorul lunii”, inițiat în școala noastră, vine în sprijinul elevilor, oferindu-le posibilitatea de a 

redescoperi lumea cărților, într-o manieră captivantă.  

 Principalul obiectiv al acestei activități interactiv-educative este acela de a le cultiva elevilor 

interesul pentru lectură, de a-i convinge de latura plăcută și utilă a acesteia. La activitate au 

participat elevii ciclului primar și elevii ciclului gimnazial, manifestând interes și bucurie pe durata 

întregii colaborări. 
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Scriitorul propus, Ioan Slavici, a fost marcat prin operele „Budulea Taichii”, „Gura satului”, 

„La crucea din sat”, „Bobocel”, „Scormon”, „Comoara”, „Moara cu noroc”, conținutul lecturat 

evidenţiindu-se prin jocuri și ateliere artistice precum: rebus, reprezentarea grafică a anumitor 

personaje, „X și O” cu întrebări referitoare la textele lecturate și mimă. De asemenea, a fost 

prezentat romanul „Madona cu trandafiri”, scris de George Mihail Zamfirescu, cu rolul de a 

contribui la diversificarea activității. 
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Elevii claselor I-IV au reprezentat grafic, personaje și acțiuni din operele câtorva scriitori ai 

copilăriei: Ion Creangă, Emil Gârleanu, Petre Ispirescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, reușind să 

transpună creativ, în noi contexte, informațiile acumulate prin lectură.  

 Firește, lectura presupune și dezvoltarea sensibilității, astfel, elevii ciclului primar, cât și cei 

ai ciclului gimnazial au recitat cu drag câteva poezii: Iarna și Păsărica, de Vasile Alecsandri, 

Toamna, de Octavian Goga, Codrule, Măria Ta, de Mihai Eminescu, Noapte de vară și Lupta vieții 

de George Coșbuc. 

  

  

 

 Cartea este o poartă deschisă spre noi orizonturi, te ajută să cunoști viața, arătându-ți care 

sunt adevăratele valori ce te definesc ca om.  
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Nu poți să deschizi o carte și să nu înveți ceva! (Confucius)  

 

 

 

 

 Deși am mulți prieteni care consideră cititul o pierdere timp, personal, consider cartea unul 

dintre cele mai importante lucruri din viața mea, deoarece lectura fiecărei cărți te schimbă, te face 

mai înțelept. Citind am învățat foarte multe lucruri despre viață, în general, descoperind în mine 

însumi o imensă putere de a le asimila și o curiozitate extraordinară de a mă vedea valorificând-le 

într-o bună zi. Drept care, am participat la foarte multe concursuri și activități școlare, dându-mi 

atunci seama de importanța zilelor acordate lecturii – studiind zilnic vei putea deveni o persoană 

remarcabilă în viitor – iată unul dintre moto-urile cu care mă trezesc în gând în fiecare dimineață. 

 La vârsta mea acesta este lucrul care mă preocupă cu adevărat – studiul, activitatea de 

învățare. Până să citesc o carte din scoarță-n scoarță, după cum spune expresia, nu am fost atât de 

convinsă în ceea ce privește utilitatea unei cărți, dar iată că setea mea de cunoaștere a făcut ca 

lectura să devină una din activitățile mele preferate. Așadar, mesajul meu pentru voi este: Fiți 

curioși, doriți-vă să descoperiți! Nu vă sfiiți în drumul vostru spre cunoaștere!  

 

(Munteanu Mădălina, clasa a VII-a) 
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Cărțile sunt călăuză pentru tinerețe! 

 

 

 Cred că lectura are un rol extraordinar de important în formarea și dezvoltarea personalității. 

O lectură îndrumată poate contribui la sporirea unui interes continuu pentru lumea cărților. Ca gen 

de lectură, putem alege orice, începând cu poezie, continuând cu fabule, schițe, nuvele, teatru și 

încheind cu roman. Lecturarea cărților, a manualelor, a însemnat întotdeauna „catharsis” (concept 

folosit de Aristotel pentru a defini efectul purificator al artei) informare, instruire, educație, toate 

acestea contribuind la formarea valorilor morale a cititorilor (onestitate, curaj, respect, adevăr, 

responsabilitate). Lectura oferă cititorilor frumusețea neasemuită a poveștilor, unde imaginația 

zboară ca un fluture multicolor pe pajiștile verzi ale orizonturilor îndepărtate, unde ne vedem trăind 

alături cu eroii și personajele cărții toate bucuriile, dezamăgirile și speranțele lor.  

 Prin concursul „Scriitorul lunii”, desfășurat în școala noastră, noi, elevii, avem posibilitatea 

de a ne afirma într-un alt mod, lectura devenind o sursă puternică de inspirație. La această ediție a 

concursului, cei mici au realizat desene în care au ilustrat poveștile sau poeziile pe care le-au citit, în 

timp ce elevii de gimnaziu, au încercat să înțeleagă mai bine operele prin joc precum: rebus, 

desenarea personajelor, X și 0, mimă. Sunt convinsă că toți elevii participanți au redescoperit magia 

paginilor de carte și au înțeles mai bine importanța lecturii!   

 

(Alupoaie Mariana – Ancuța, clasa a VIII-a) 
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Ai carte, ai parte! (Proverb românesc) 

 

 

 

 

 Lectura are o deosebită importanță în viața unei persoane deoarece prin lectură omul își 

îmbunătățește cunoștințele, respectiv vocabularul. Prin lectură omul este introdus într-o nouă lume, 

plină de mistere ce așteaptă să fie deslușite. Să citești o carte nu înseamnă să parcurgi detașat niște 

rânduri de cuvinte, cu indiferență și plictis – să citești o carte înseamnă să trăiești experiența pe care 

ți-o propune aceasta. Uneori lectura poate fi o activitate în care să te refugiezi, să cunoști alte 

povești de viață, să descoperi învățături de care să te folosești atunci când ai nevoie. Prin lectură ne 

autocunoaștem, ne oferim un reper și o sursă de bogăție spirituală – cartea este cea mai de preț 

comoară a omului!  

 

                                                                           (Roman Mihaela – Andreea, clasa a VIII-a)  

        

 

 

 

Coordonator, 

Prof. Pînzariu Maria 
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                          ISTORIA MELEAGURILOR ROMÂNEŞTI 

Ziua de astăzi a sfidat rutina, doamna profesoară de istorie Luminiţa Burlui, ne-

a făcut o imensă surpriză, organizând într-o frumoasă zi de noiembrie o excursie în 

localităţile Ruginoasa şi Miclăuşeni, pentru a vizita cele două castele care chezăşuiesc 

o reală posibilitate de supraveţuire a mărturiilor, ştirilor şi ideilor anterioare nouă, 

pentru a înţelege mai bine istoria locurilor natale şi istoria judeţului Iaşi căci ele 

reprezintă oglinda în care un popor se recunoaşte  pe sine însuşi. Aceste castele aduc 

în atenţia noastră pagini de istorie, civilizaţie, religie, cultură, literatură, artă, ocupaţii, 

pasiuni, inovaţii. Pentru mine a fost o bucurie faptul că am vizitat aceste castele pentru 

prima oară. A fost o experienţă interesantă, m-au copleşit emoţiile la fiecare pas şi m-

am întors acasă cu amintiri dragi şi cu dorinţa de a reveni pentru a cunoaşte cât mai 

multe lucruri interesante. 

          

 

 

 

 

Palatul, care astăzi adăposteşte muzeul memorial “Al. I. Cuza”, a fost construit 

în primul deceniu al secolului al XIX-lea, de vistiernicul Săndulache Sturdza, care a 

comandat arhitectului vienez Johan Freiwald ridicarea unei luxoase reşedinţe pe locul 

vechii case boiereşti a strămoşilor săi. Stilul iniţial a fost cel neoclasic, păstrat de 

capela reşedinţei, stil care se impusese cu predilecţie in arhitectura civilă din Moldova 

acelor timpuri. In anul 1847, logofătul Costache Sturdza “preface casa de la Ruginoasa 

după arhitectura stilului gotic”, angajând pentru aceasta pe arhitectul  Johan Brandel. 

Lucrările au fost finalizate în 1855. Proprietatea a fost scoasă la licitaţie si cumpărată, 

în anul 1862, de către Al. I. Cuza, domnitorul Principatelor Unite. Zilele de Paşti ale 

anului 1864 au fost petrecute de familia domnitoare, înconjurată  de prieteni, la 

Ruginoasa. 

Distrus in timpul celui de-al doilea război mondial, palatul şi a recăpătat 

strălucirea arhitecturală si farmecul specific după anul 1978, când a fost restaurat.  În 

anul 1982, aici s-a deschis muzeul memorial “Al. I. Cuza”. 
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Am intrat în parcul palatului şi imediat pe stânga am întâlnit o galerie de busturi 

ale marilor oameni care ne-au marcat istoria urmând cu personalităţi ale culturii 

noastre. Busturile au fost sculptate de studenţi la Arte Plastice. 

 

 

Mai departe în curte sunt expuse o caleaşcă şi o sanie de lemn din sec. XIX.  

Palatul domnesc este o clădire pătrată cu feţele simetrice pe fiecare găsindu-se 

câte un balcon. Este îmbrăcat în lespezi de piatră de culoare cenuşiu deschis separate 

între ele. La capetele faţadelor sunt turnuleţe triunghiulare.  

 

Parterul palatului conţine fotografii care 

ilustrează viaţa domnitorului. La etaj sunt 

camerele de locuit şi de protocol. Se pot vizita: 

biblioteca cu cărţi legate în piele; biroul 

domnitorului în care este o hologramă cu însuşi 

Domnitorul Alexandru I. Cuza vorbindu-le 

românilor. A fost atât de impresionant  încât 

aproape am uitat să respir. 
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Urmează apoi o sală de consiliu cu o masă lungă cu scaune pentru miniștri; un 

salon de bal în care două manechine îl reprezintă pe domnitor şi Elena Doamna,  

sufrageria cu masa aranjată cu veselă de porţelan de Sevres, pahare de cristal de 

Baccara şi tacâmuri de argint cu însemnele Principatelor Unite; biblioteca 

domnitorului; salonul Doamnei Elena; dormitorul Elenei Doamna în care poţi admira 

îmbrăcămintea sobră; dormitorul domnitorului; camera copiilor; cămara, obiecte 

personale, uniforme militare, etc. Toate încăperile au mobilier de epocă sculptat de 

nuc, draperii, covoare, tablouri care se ridică la pretenţiile unui palat domnesc. Curios 

poate, dar cel mai mult mi-au plăcut canapelele şi încălzitorul de pat din dormitorul 

copiilor. 
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Castelul Sturdza de la Miclăuşeni 

Castelul se poate vizita sâmbăta şi duminica între orele 12-17. Noi am mers într-

o zi joi, dar ghidul foarte amabil ni l-a deschis şi ne-a explicat cât se poate de frumos 

istoria şi oamenii care au însufleţit acest castel minunat. 

 

   

A fost construit în stil neogotic cu elemente de baroc în perioada 1880-1900.  În 

interior avea scări de marmură, sobe înalte de faianţă albă, parchet cu motive 

geometrice, mobilier din esenţă de trandafir şi pictură murală. A suferit mari 

stricăciuni la sfârşitul războiului urmate de două incendii în 1968 şi 1985. Lipsa de 

întreţinere cât timp a fost cămin-spital pentru copiii cu handicap psihic sever (1960-

2001) şi furtul unei mari părţi de mobilier de către unii localnici au agravat starea de 

decrepitudine a palatului. Exteriorul castelului este complet refăcut prezentând 

sculpturi în piatră şi blazonul familiei Sturdza. Acesta constând dintr-un leu, o sabie şi 

o ramură de măslin se găseşte şi pe porţiuni din zidurile interioare, acelea care mai 

deţin pictura originală. 

 

 

 

Din examinarea fotografiilor rezultă atât splendoarea castelului în anii săi de 

glorie aduşi azi sub ochii noştri cât şi starea jalnică care mai persistă încă în încăperile 

nerestaurate. Spre deosebire de celălalt palat neogotic, cel domnesc de la Ruginoasa în 
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care oricând pot fi deschise saloanele pentru un bal, la Miclăuşeni te cuprinde un 

sentiment de tristeţe văzând la câtă batjocură a fost supus un monument istoric de 

mare valoare dar şi speranţa că în câţiva ani va recăpăta gloria de odinioară. 

 

 

Ca şi un element de raritate îl constituie faptul ca toţi pereţii castelului erau 

pictaţi, câteva picturi fiind realizate de însuşi Maria Sturdza care era pasionată de 

pictura. Castelul a adăpostit câteva colecţii importante şi anume: o colecţie de arme şi 

armuri care de altfel erau preferatele lui George Sturdza, bijuterii, dar mai presus de 

toate o impresionanta colecţie de cărţi (aproximativ 60.000 de exemplare) multe dintre 

ele ediţii princeps sau foarte rare, din care din păcate nu s-a mai păstrat nimic. Între 

1944-1945, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial castelul a "găzduit" soldaţi 

ruşi care au distrus sau furat tot ce era mai de preţ. Ecaterina Sturdza (fiica lui Geoge 

si a Mariei) a reuşit să fugă înainte de sosirea acestora cu o parte din odoarele 

bisericeşti. La intoacerea ei în 1947 a donat castelul şi moşia diocezei Romanului, iar 

ea s-a călugărit sub numele de maica Macrina. Istoria acestui castel este una foate 

zbuciumată ca a multor monumente istorice din Iaşi şi din Romania. 

 

 

 

                         

 

Roman Mihaela, clasa a VIII-a, coordonată de prof. Luminiţa Burlui 
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Curăţenia de toamnă este un lucru plăcut 
atunci când razele soarelui ne însoţesc. Iar când 
ajutoarele de nădejde sunt chiar copiii noştri, 
avem două variante: fie treaba va merge strună, 
fie ne vom împotmoli şi vom amâna curăţenia 
pentru la anul. Se pare că anul acesta totul a 
mers strună . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prof înv. primar Mariana Barabulă 
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         Pe 23 octombrie 2015, s-a desfășurat ȋn școala noastră activitatea pe semestrul I, a Cercului de 

chimie nr.3 - Târgu Frumos, coordonat de doamna profesoară Delia Grebinișan.  

      Tema cercului  s-a axat pe ,,Utilizarea strategiilor didactice interactive centrate pe elev, adecvarea 

acestor  strategii la particularităţile claselor de elevi și la specificul disciplinei”.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCUL 

PROFESORILOR  DE 

CHIMIE 

Cucuteni – 23 oct 2015

Utilizarea strategiilor didactice centrate pe

elev,adecvarea acestor strategii la 

particularitatile clasei de elevi si la specificul

disciplinei

Prof. Mioara Marisac

Școala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni

Loc. Cucuteni,jud. Iasi

Explozia stelaraRezolvarea
creativa de 
probleme

Cubul

Ciorchinele

Mozaicul

Colturile

Metode interactive

Brainstorming

Stiu/Vreau sa
stiu/Am invatat

Eseul de 5 minute

Copacul ideilor

Diagrama Venn-
Euler

Prin metode interactive elevii…

Evalueaza alternative 
si ia decizii

Devine creativ si
spontan

Cauta
alternative

Se comporta tolerant,dar
corect

Gaseste solutii

Invata sa se descurce in 
situatii reale

Sa lucreze in 
grup,impreuna cu 
ceilalti

Invata ,,cum sa
invete”

Pune intrebari siesi si
altora

Negociaza solutiile si
ideile

Se comporta
afectiv,sensibil,
tolerant
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Eleviii  clasei a VIII-a, coordonaţi 

de 

doamna 

profesoară  Mioara Mărisac, au susţinut  la disciplina chimie ,o 

activitate care să se bazeze pe muncă interactivă.  

Astfel, au lucrat pe grupe sau  individual, au  completat  fișe de 

lucru, au rezolvat probleme, au construit un copac al ,,ideilor” și un 

rebus chimic, au desfășurat activităţi experimentale.  

       Folosirea  ȋn activitatea  din cadrul cercului a unor metode 

interactive( ciorchine, copacul ideilor,rebus chimic, jurnal de 

ȋnvăţare) a demonstrat  necesitatea  utilizării acestora  ȋn 

munca fiecărui  dascăl, indiferent de disciplină, dar  mai ales, a  

rezultatelor benefice observate ȋn  munca elevilor. 

       

 Referatul susţinut de doamna 

profesoara Mărisac ȋn care a 

prezentat  detalii despre aceste  

metode, dar și exemple - 

susţinute de imagini - din  munca 

la clasă, a completat acivitatea  

desfășurată cu acest prilej.     

 

 Vizita  doamnelor  profesoare  

la  Complexul  Muzeal  Cucuteni  a  ȋncheiat  această  zi - 

apreciată de doamnele profesoare participante la cerc - ca 

fiind  instructivă, dar și plăcută ȋn același timp.  
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                                                „OCHII -

                           LUMINA SUFLETULUI” 

 

                                                                                    ȘTIAȚI CĂ... 

 ... lichidul lacrimal este de fapt o apă 

sărată care poate distruge microbii depuși pe ochi?  

 ... ochelarii și lentilele de contact sunt 

dispozitive suplimentare, făcute din sticlă sau 

plastilină, care corectează tulburările de vedere, 

făcând ca imaginea să se formeze chiar pe 

retină? 

 Miopia este o afecțiune care nu permite vederea clară la distanță. Hipermetropia nu 

permite vederea obiectelor apropiate. În ambele cazuri, ochelarii pot normaliza situația. 

Cititul și scrisul fără pauze și fără lumină corespunzătoare, favorizează miopia. 

 ... morcovul ameliorează vederea 

de noapte, datorită conținutului ridicat de 

vitamina A, iar varza și alte legume verzi, 

previn unele boli ale ochiului? Carența de 

vitamina A amenință cu orbirea 100 de 

milioane de copii de pe glob, cu vârste 

cuprinse între 1 și 5 ani.  

 ... ochiul omului nu vede lumina ultravioletă?  Albinele văd 

altfel lumea florilor de cum o vedem noi.  

 

                                        VORBE ȘI PROVERBE CU OCHI  

  „Scump ca lumina ochilor.” 

 „Ochii văd, inima cere.” 

 „Ochii sunt oglinda sufletului.” 

 „Ochii înțeleptului văd mai departe.” 

 „Ochi alunecoși, inimă zburdalnică.”                                                                          
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 „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.” 

 „Ochii care nu se văd, se uită.” 

 „Cine n-are ochi negri, sărută albaștri.” 

 „A vedea verde în fața ochilor.” 

 „Corb la corb nu-și scoate ochii.” 

 „Doi ochi văd mai bine decât unul.”  

 „În țara orbilor, chiorul este împărat.” 

  „Cine știe  carte are patru ochi.” 

 „Cine nu deschide ochii, deschide punga.”  

 „Cine suflă în foc îi sar scântei în ochi.” 

 „Când cumperi, deschide ochii în patru.” 

  

„Ochii deschiși și gura închisă duc pe om la fericire supremă.” 

          „Decât orb și călare, mai bine șchiop și pe jos.”  

 „Cu ochii până nu vezi, lucrul să nu-l crezi.” 

       „Nu vă scoateți ochii unii altora!” 

 

        

   „Cel mai mare orb este cel care nu vrea să vadă și cel   

mai mare surd este cel care nu vrea să audă.”      

 „Patru ochi văd mai bine decât doi.”  

            

 

 

Micu Mădălina, clasa a VI-a 



24 
 

E toamnă… 

 

 

 

Toamnă, tu ne aduci 

Multe fructe dulci! 

Mere roșii și gustoase, 

Pere galbene zemoase! 

 

Sunt acum struguri și mere,                                          

Dar nu mai sunt rândunele. 

Multe flori sunt vestejite, 

Nucile sunt pregătite. 

 

Frunzele se sfătuiesc, 

Ce culori se potrivesc; 

Unele roșesc mirate, 

Altele-s galben pătate.  

 

Iar copacii rămân goi,                                        Sîngiap Beatrice – Elena (clasa a VI-a) 

S-a dus vara de la noi! 

Păsărelele-au plecat, 

Frunzele s-au scuturat.  
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A căzut întâia brumă… 

                                

 

A căzut întâia brumă, 

Și-au rămas copacii goi. 

Toamna trena și-o adună, 

Vrea să plece de la noi… 

 

Pleacă toamna, iarna vine, 

Nu-i nimic, ne pare bine! 

Peste frunze vor cădea, 

Fulgii albi, fulgii de nea.  

 

 

 Crizantemele-s brumate, 

 Toate florile-nghețate, 

Dimineața-i ceată și e rece,  

Vine iarna, toamna trece!  

 

Și pădurea-i supărată, 

Și-a pierdut podoaba toată, 

 Cântăreții îi plecară,  

 Vor veni la primăvară… 

 

Damian Iustin (clasa a VI-a) 

 

 

Mândra toamnă                                         

 
Toamnă mândră, harnică 

Şi de roade darnică, 

Mă grăbeşti spre şcoala vieţii 

Să alung umbra tristeţii. 

 

Razele de soare toamna 

Mă duc cu gândul la doamna 

Care mă aşteaptă-n clasă 

Într-o zi aşa frumoasă! 

 

Sîngiap Adelin (clasa a III-a) 
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5 octombrie - Ziua Internațională a Educației 

 

 Ne naștem slabi și avem nevoie de putere, ne naștem neputincioși 

și avem nevoie de ajutor, ne naștem mărginiți și avem nevoie de 

judecată. Ceea ce ne lipsește când venim pe lume, și de care avem 

nevoie mai târziu, ne este oferit prin educație. (Jean-Jacques Rousseau) 

 

În anul 1994, UNESCO a inaugurat prima Zi Mondială a Educatorilor, pentru a marca semnarea, în 

1966, a recomandării făcute de UNESCO şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind condiţiile de muncă 

ale personalului didactic. Această zi se sărbătoreşte în data de 5 octombrie în peste 200 de ţări. Ziua Mondială 

a Educaţiei nu are rolul de a omagia doar munca profesorilor şi a dascălilor, ci trebuie să fie şi un prilej de 

reconştientizare a rolului pe care educaţia în sine îl are pentru orice stat. 

Ziua Mondială a Educaţiei este marcată astăzi, o ocazie potrivită pentru a aduce un omagiu 

dascălilor de pretutindeni care educă generaţiile viitoare. 

Reușita în viață este condiționată de nivelul de educație al fiecărei persoane. Educația se 

referă atât la însușirea unor cunoștințe teoretice, cât și la un anumit comportament etic acceptat de 

societate. Astfel, este foarte importantă privirea îndreptată spre noi înșine, spre modul în care ne 

modelăm caracterul în fiecare zi, vorbind sau acționând într-un anume fel sau altul. Ziua de 5 

octombrie este dedicată Educației, iar Școala noastră a sărbătorit această zi invitând atât preșcolarii, 

cât și elevii ciclului primar și gimnazial să surprindă și să mediteze la importanța educației în viața 

oamenilor.   
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 Grădinița, clasa pregătitoare și clasele I-IV au sărbătorit Ziua Internațională a Educației prin 

diverse activități cultural–artistice, realizate sub îndrumarea doamnei educatoare, a doamnelor 

învățătoare și a domnului învățător. Copiii au realizat desene și jocuri de rol prin care au descoperit 

frumusețea și însemnătatea educației. 

 

 

 

 Elevii claselor V-VIII au vizionat un film cu tematică tangențială educației: „Steluțe pe 

pământ” pe baza căruia au avut loc dezbateri și discuții interesante. Filmul a evidențiat faptul că 

fiecare elev este unic, fiind înzestrat cu anumite aptitudini, dobândind prin educație posibilitatea de a 

cultiva talentul sau talentele înnăscute. Prin drama unui copil ce întâmpină experiențe neplăcute, până 

va întâlni profesorul care să-i descopere adevărata vocație, filmul transmite un mesaj atât elevilor, cât 

și profesorilor. Elevii trebuie să fie atenți la propriile abilități și să depună efort pentru a face 

performanță în domeniile în care excelează, iar profesorii trebuie, de asemenea, să observe talentele 

pentru a le încuraja pe acest drum.  
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 Ulterior, elevii au prezentat eseuri despre educație în care au ilustrat rolul fundamental pe care 

îl are educația în a-l înălța și înnobila pe om. În aceeași ordine de idei, elevii au surprins faptul că 

educația începe în sânul familiei și continuă pe toată durata vieții, dovedindu-se un factor primordial 

în drumul spre succes. 

 Pentru noi, elevii, Ziua Internațională a Educației ocupă un loc aparte în șirul sărbătorilor, 

deoarece ne determină să ne gândim cu mai multă conștiinciozitate la viitorul pe care îl dorim din tot 

sufletul. Educația înseamnă grija pentru viitor, pentru ceea ce suntem și ceea ce vom deveni. Atunci 

când urmezi o școală, te înarmezi cu arma cunoașterii – e un fel de luptă viața, cu mii și mii de 

oscilații, între bine și rău, între util și de prisos, iar educația primită în școală, ne face mai puțin 

vulnerabili în fața acesteia, ne înnobilează și ne transformă în OAMENI.   

                                                             (Ciubotariu Mădălina, clasa a VIII-a) 

 Educația este ceea ce ne deosebește pe noi oamenii, fiind precum un far ce luminează-n miez 

de noapte asupra ființei umane. O educație aleasă nu presupune perfecțiunea, ci capacitatea de a alege 

între bine și rău, între adevăr și minciună, căci viața este compusă din infinite probe de foc și 

contradicții. Procesul de educare este inițiat de părinții noștri, în anii petrecuți acasă, și este continuat 

de domnii profesori la școală, care nu ne transmit doar informații, ci ne educă în spirit civic pentru a 

deveni oameni de bază în societate. Putem spune că niciodată nu vei înceta din a te educa, din a 

semăna în tine sămânța cea bună, care, prin muncă și perseverența va da rod bineplăcut sufletului și 

minții tale. 

                                                                                (Ghilan Sanda, clasa a VIII-a) 
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Educația are un rol deosebit în viață. Prin educație înțelegem transmiterea experienței de viață 

de la o generație la alta, cunoașterea bunelor maniere, pentru a avea o atitudine potrivită în societate. 

Educația copiilor și a tinerilor este o misiune delicată la care trebuie să participe familia, școala și 

societatea însăși. Cu alte cuvinte, educația începe în familie, desăvârșindu-se apoi în școală și 

societate. Copilul este vulnerabil în fața vieții, sensibil și lipsit de apărare, de aceea, unul dintre cele 

mai importante drepturi ale copiilor este acela e a crește alături de părinții săi, deși pentru mai mulți 

dintre copii acesta nu mai reprezintă astăzi un drept, ci o dorință, o aspirație. Cu toate că unii copii 

nu-și au părinții acasă, aceștia își pot întoarce privirea spre dascălii lor – să găsească în el binele, și 

să-l urmeze. Se spune că respectul nu costă nimic, dar cumpără orice și într-adevăr așa este, întrucât 

atunci când înveți să-l respecți pe cel de lângă tine vei marca pozitiv întreaga ta viață. Respectul 

pentru ceilalți este de fapt respectul pentru tine!  

                                                                    (Munteanu Mădălina, clasa a VII-a) 

 

 

 

 Educația, în viața mea, dar cred că și în viața celorlalți, ocupă un loc de cinste. În fiecare zi cu 

toții învățăm câte ceva nou, ne educăm pe noi înșine sau încercăm să-i educăm pe alții. Educația 

începe din primii ani de viață, prin învățăturile de la părinți – cei 7 ani de-acasă – și continuă întreaga 

viață. Ceea ce ne oferă părinții, ca model de educație, reprezintă startul nostru în această viață care se 

desfășoară uneori amețitor de repede. Anii trec și nu va mai fi mult până vom deveni adulți, așadar, 

trebuie să acordăm o maximă importanță modului nostru de a fi și de a gândi. Reprezentăm viitorul 

societății noastre și acest lucru trebuie să ne responsabilizeze, să ne miște cugetele amorțite și să ne 

presare în suflet dragostea de adevăr. Deși uneori ni se cere să fim într-un anume fel, să urmăm un 

anumit tipar, să știm aceleași lucruri, o educație sănătoasă presupune capacitatea de a alege și a hotărî 
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ceea ce reprezintă binele pentru fiecare dintre noi. Nu este bine să fim limitați, e în favoarea noastră 

să ne deschidem ochii minții, să ne dovedim în fiecare zi umanitatea și să nu dezamăgim societatea 

din care facem parte. O educație sănătoasă este o cale sigură de a reuși în viață!  

 

(Damian Petronela, clasa a VIII-a) 

 

                                      

 Educația cuprinde ansamblul 

influențelor și activităților desfășurate 

pentru formarea, dezvoltarea și integrarea 

optimă a elevului în societate, ea însăși 

fiind o activitate socială complexă. 

Educația se formează, în primul rând, în 

căldura și încrederea din familie, astfel că 

peste 50% din cunoștințele fundamentale, 

atât teoretice, cât și practice, provin sau ar 

trebui să provină din sânul familiei. Prin 

urmare, un concept greșit despre educație 

este acela că această responsabilitate revine 

în mod exclusiv școlii.  

 Un factor foarte important care 

influențează educația copilului este mass-

media. Aceasta îi manipulează modul de 

gândire și de percepere al vieții contemporane, de aceea procesul de educare necesită răbdare, atenție 

și perseverență, atât din partea elevului, cât și din partea familiei și a profesorilor. Pedagogul român, 

Constantin Narly, consideră că „educația este un fapt individual și social în același timp”, iar 

Aristotel, în lucrarea sa Politica, afirmă că „Educația trebuie să fie un obiect al supravegherii 

publice.” Ca încheiere, aș vrea să subliniez faptul că educația are un rol vital pentru dezvoltarea 

aptitudinilor, caracterului, personalității, conștiințelor, dar și a virtuților omului.  

 

(Mocanu Radu Pavel, clasa a VIII-a) 
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Educația este importantă! 

 

 

 

 

 

 

 

 Educația ne ajută să diferențiem binele de rău și ne dezvoltă o atitudine pozitivă față de viață, 

eliminând multe din confuziile din mintea noastră. Prin educație vom reuși să ne îndeplinim visele, să 

„profităm” de noi oportunități și să dobândim o minte deschisă către largi orizonturi.  

 Un om educat trăiește o viață independentă, este cinstit cu cei din jur și câștigă respectul celor 

cu care intră în contact. Pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă  este nevoie de formare, 

de educație – aceasta ne insuflă spiritul civic, respectul pentru muncă și pentru valorile vieții. În plus, 

prin educație învățăm să muncim eficient, nu neapărat mai mult sau mai greu, și suntem înștiințați în 

privința drepturilor, cât și a îndatoririlor noastre.  

 Beneficiind de o educație corespunzătoare, vom înțelege mai bine problemele cu care ne 

confruntăm zi de zi și vom putea oricând să găsim soluții pentru acestea. Educația este o poartă 

deschisă către o carieră de succes, către rezultate excepționale, prin care să facem pe cât mai multe 

persoane mândre de noi.  

 

                                                          (Cobuz Nicoleta, clasa a VI-a)  
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                       Curriculum Vitae al sării de bucătărie (NaCl) 

                                         Motto:  ,, Natriu este un metal, 

               Clorul e un gaz, 

               Împreună dacă-i vezi 

               Asta-nseamnă în chimie... 

               Sare de bucătărie.” 

 

 

 

 

 

                          

                                             

                              

 

Sare, sare şi iar sare 

Pe tine și mic şi mare 

Din cea solniţă curată 

Te mai gustă încă-o dată.                             

 

                                               

 

 

 

 S-au documentat și au elaborat elevii: Mocanu Pavel Radu 

                                                         Roman Mihaela 

                                                         Alupoaie Ancuţa     (clasa a VIII-a) 

 

Numele: 

Prenumele: 

Alte nume: 

Naţionalitatea: 

Originea: 

Compoziţia: 

 

Caracteristica:     

Specialitatea:    

Vîrsta:                               

Rude: 

Prieteni:    

 

 

 

Duşmani:                           
Răspîndirea: 

Tradiţii:                              

Norme:  

Utilizări:                            

Semnătura:           

Fericită:                                                      

Clorură de sodiu 

Sare de bucătărie 

Aur alb, sare gemă, halit, silvinit 

Chimică 

Minele de sare, apa de mare, minereuri 

Calitativă: atomi de natriu şi atomi de clor 

Cantitativă:un atom de natriu şi un atom de clor 

Sare, albă, cristalină, gust sărat, solubilă în apă, inodoră 

Aliment în chimia alimentară şi preparativă 

De la începutul lumii 

Bazele, acizii 

Soarele, apa  (Apa mă naşte,  

                      Soarele mă creşte, 

                      Şi cînd pe mama întîlnesc 

                      Cad şi mă topesc) 

Neştiinţa omului 

Pe tot globul pămîntesc 

Întîmpinarea oaspeţilor 

10 g pe zi 

Medicină, chimie, experimente, alimentaţie 

NaCl  

Peste măsură.... 
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           EVRIKA! 
 
               Arhimede din Siracuza (9287-212 î.H.)  a fost unul din cei mai 

cunoscuţi învǎţaţi ai Greciei Antice, considerat pǎrintele mecanicii şi unul dintre cei 

mai mari savanţi ai tuturor timpurilor. 

            S-a nǎscut la Siracuza, în Sicilia, în acea vreme, colonie greceascǎ. 

 Şi-a completat educaţia primitǎ în familie prin cǎlǎtorii, în special în Egipt, 

unde în Alexandria a studiat cu însuşi Euclid. 

 Întâmplarea care a condus la descoperirea legii care îi poartǎ numele - legea 

lui Arhimede - este urmǎtoarea: 

               Dupǎ ce a câştigat puterea în Siracuza, regele Hieron, conducǎtorul de atunci al acelor 

meleaguri, a hotǎrât sǎ punǎ într-un templu o coroanǎ de aur pe care s-o închine zeilor care l-au ajutat sǎ 

obţinǎ  victoria. A comandat atunci, unui meşter aurar vestit, o coroanǎ demnǎ de a sta la loc de cinste în 

templu. 

                 Aurarul i-a adus regelui o coroanǎ minunatǎ.  
        La urechea regelui însǎ, au ajuns zvonuri cǎ aurarul a furat o parte din aur şi l-a 

înlocuit cu argint. 

Regele l-a chemat la el pe învǎţatul vremii, Arhimede. I-a cerut sǎ stabileascǎ cu 

certitudine dacǎ a fost înşelat de meşterul aurar sau nu. I-a dat ordin sǎ 

cerceteze compoziţia coroanei, lǎsând-o însǎ intactǎ. 

   Câteva zile s-a frǎmântat învǎţatul cu aceastǎ problemǎ. 

               Aflându-se în cada cu apǎ, sǎ facǎ baie, Arhimede a observat cǎ, intrând 

mai mult în apǎ, din ce în ce mai multǎ apǎ se revarsǎ afarǎ. Astfel, a înţeles ca 

lichidul acţioneazǎ asupra corpurilor introduse în el, reuşind sǎ gǎseascǎ soluţia 

problemei. 

Datoritǎ acestui efect putea afla volumul coroanei, iar prin împǎrţirea 

volumului la masǎ, a putut afla densitatea. Dacă erau folosite metale cu densitate mai 

mică decât a aurului, atunci şi densitatea coroanei ar fi mai micǎ decât a aurului. 

  În acel moment, entuziasmat de descoperirea sa, a uitat cǎ este dezbrǎcat, a sǎrit  din cadǎ şi a 

alergat în stradǎ strigând din rǎsputeri: ,,Evrika! Evrika!” adicǎ, ,,Am descoperit! Am aflat!” 

 

 Plecând de la observaţia din baie, el a reuşit sǎ demonstreze cǎ meşterul aurar îşi îsuşise o mare 

parte din aurul destinat coroanei.  

            A formulat astfel, legea care îi poartǎ numele.  

 

Se spune că Arhimede a făcut următoarea remarcă în ceea 

ce priveşte  pârghiile:  

 

,,Dați-mi un punct de sprijin și voi muta Pământul din 

loc”. 

 

A murit în timpul celui de-al Doilea Război Punic, când oraşul Siracuza a fost capturat de romanii 

conduşi de Generalul Marcus Claudius Marcellus. Se spune 

că Arhimede studia o diagramă matematică atunci când un 

soldat a venit la el să îl ducă în faţa Generalului. Ȋnvăţatul a 

refuzat, spunând că trebuie mai întâi să îşi termine problema 

de matematică. Soldatul s-a înfuriat şi l-a ucis pe Arhimede, 

ale cărui ultime cuvinte ar fi fost: 

 “Nu-mi deranja cercurile", făcând referire la diagrama sa. 

S-au documentat și au consemnat elevele: 

                   Munteanu Mădălina                

                 Beraru Laura   (clasa a VII-a)                                                    

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2rghie
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                            Curiozităţi  ... 
 

Cel mai rece loc permanent locuit este localitatea Oimeacov (Rusia), pe valea 

fluviului Indighirka, unde s-a înregistrat, în februarie 1964, temperatura minima absolută 

de  -71.10°C. Aici nu creşte nimic, iar oamenii mănâncă doar carne de ren şi de cal. Există 

un singur magazin pentru necesitaţile locuitorilor, care sunt crescători de reni, vânători si 

pescari în gheaţă. Satul este situat la 750 de metri deasupra nivelului mării, iar orele în care 

poate fi zărit pe cer soarele variază de la 3, în decembrie, până la 21 de ore, în timpul verii. 

 

 

Cea mai înaltă cascadă din lume este Cascada Angel (Cascada Îngerului), situată pe 

un afluent al fluviului Orinoco din Venezuela, America de Sud. Atinge înălţimea de 

aproximativ 1000 de metri, mai precis 978 metri. Băștinașii au numit-o Kerekupai-Merú ce 

înseamnă "Săritura cea mai adâncă". 
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Marea Moartă  este cea mai sărată din lume, având intre 288g si 325g de sare/litru 

de apa. Marea Moartă e atât de sărată, încât nici un peşte nu poate trăi în ea… şi am putea 

citi ziarul stând pe spate pe apă. Marea Moartă se află în deşertul Iudeii, între Israel si 

Iordania. Singura apă curgătoare care alimentează această mare este râul Iordan, însă 

debitul este din ce în ce mai scăzut datorită consumului de apă potabilă în Israel si 

Iordania, aşa că Marea Moartă este ameninţată treptat cu… secarea. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deşertul unde s-a înregistrat cea mai lungă perioadă secetoasă este Atacama, unde 

ploaia a revenit după 400 ani? 
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Prin fenomenul climatic denumit „El Niño” au loc averse intense de ploaie la 

intervale de 6 - 10 ani, care duce pentru un timp scurt la o înflorire a deșertului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cei mai scunzi munţi din România sunt Munţii Măcin din Podişul Dobrogei, 

atingând o altitudine de 467 metri. Acești munți reprezintă martorul rezidual cel mai 

evident al orogenezei hercinice de la sfârșitul Paleozoicului cu aspect de inselberg (munte 

insulă). 

 
  

 

 

                                            Prof. Burlui Luminiţa 
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Alte curiozităţi de pe mapamond! 

 

Calităţile dopului de plută 

  Ceea ce viticultorii cunoaşteau de mai multă vreme, din propria experienţă, a fost 

demonstrate ştiinţific, într-o teză de doctorat susţinută la Grenoble: pentru învechirea 

vinului în sticle înfundate, dopurile de plută sunt de preferat celor din plastic. De ce? 

Fiindcă, prin etanşeitatea pe care o realizează, dopul de plută asigură o mult mai bună 

protecţie împotriva aerului, ferind astfel vinul de oxidare. Totuşi, pentru ca în procesul de 

învechire vinul ar putea lua mirosul plutei, specialiştii francezi în materie    s-au gândit să-i 

adauge dopului o capsulă din plastic, plasată la partea de contact cu vinul, care elimină 

astfel şi acest din urma impediment. 

                 

Liana care face jeleuri 

   Asa cum se ştie, pentru a atrage polenizatorii, plantele cu flori se folosesc de nectar. 

Totuşi, pentru atingerea acestui scop, Combretum lanceolatum, oliana cu flori din mlaştinile 

de la Pantanal (în vestul Braziliei), în timpul nopţii, secretă pur şi simplu un fel de 

bomboane gelatinoase! Dar acest nectar mai aparte nu e destinat oricui, căci textura destul 

de solidă a acestor jeleuri le face de neînghiţit nu doar de insecte, ci şi de mica pasăre colibri, 

care nu poate decat sa le lingă. 

 

Omleta-record 

  În amintirea trecerii lui Napoleon prin oraşelul Bessieres (Haut Garonne, Franţa), 

care ar fi comandat aici prepararea unei omlete uriaşe cu care şi-ar fi hrănit întreaga armată 

care-l însoţea- dar şi pentru a bate recordul anterior, membrii Confreriei mondiale a 

cavalerilor omletei au reuşit să pregatească cea mai mare omletă făcută vreodată. Pentru 

atingerea acestei performanţe gastronomice, din care s-au înfruptat, apoi circa 6000 de 

gurmanzi prezenţi la prepararea ei, maeştrii bucătari au folosit 15.000 de ouă, coacerea 

supradimensionatei omlete fiind facută pe o sobă specială, cu diametrul de 4 metri! 

 

                                                                              Prof. înv. primar Perju Camelia 
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  ZIUA INTERNAȚIONALĂ A 
TOLERANȚEI   

 

 

     

        Ziua Internațională a Toleranței  este o sărbătoare anuală 
declarată de ONU în 1995 pentru ca oamenii să conștientizeze 
importanța toleranței. Se sărbătorește pe 16 noiembrie .  

       Cuvântul „toleranță” vine din latinescul „tolerare” care înseamnă „a suporta”. Adevărata 
toleranță,  în  spirit umanist,  înseamnă , însă, mai mult decât o simplă „suportare”, ea presupune 
respectul opiniei contrare și este strâns legată de  libertatea persoanei . Prin toleranță se respectă 
deciziile altor oameni. 

        În școala noastră s-a desfășurat o activitate privind beneficiile toleranței și consecințele 
intoleranței. Acestea au fost evidențiate prin desene, sloganuri, discuții, scurte scenarii, realizate de 
colegii mei de la toate clasele sub îndrumarea cadrelor didactice. S-a evidențiat toleranța ca fiind 
una din virtuțile care stau la baza formării și dezvoltării omului din punct de vedere moral și am 
ajuns la concluzia că toleranța este reprezentată de respectul, acceptarea și aprecierea bogăției și 
diversității culturilor lumii, a felurilor noastre de expresie și a manierelor de exprimare a calității 
noastre de ființe umane. Este, de asemenea și o necesitate politică și juridică. 

        Activitatea ce s-a desfășurat în școală a fost foarte plăcută și educativă,  reprezentând un 
eminent motiv pentru care ar trebui să fim toleranți. 
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   Unul din scenariile prezentate de colegii mei (foarte sugestiv, de altfel) a fost următorul: 

 TOLERANȚA                            ARMONIA     AȘA DA!!! 

Tatăl se întoarce acasă de la serviciu. Copiii fug în întâmpinarea lui. 
TUDOR: 

- Tati, tati, uite ce am desenat!!! 
Ionuț, cel mai mic dintre frați, plânge: 

- Tudor nu îmi dă și mie cariocile! 
TATĂL: 

- Jucați-vă frumos. Tudor, te rog să împarți cariocile cu fratele tău. 
Copiii merg spre camera lor, uitând complet de ceartă. Apare mama. 
TATĂL: 

- Bună, draga mea! (O pupă). Cum a fost la serviciu? 
MAMA: 

- Am avut o zi foarte încărcată. Să știi că n-am apucat să fac de mâncare. Și acum trebuie să plec până 
la Corina. M-a rugat să o ajut cu pregătirile pentru petrecerea de mâine. Știi că  e ziua  fetiței ei. 

  TATĂL: 
- Nu-i nimic, du-te liniștită. Găsesc eu ceva de măncare în frigider. Copiii au mâncat? 

  MAMA: 
- Da, au mâncat la cămin și le-am cumpărat pe drum câte o banană. 

  TATĂL: 
- Bine, atunci. Îi iau pe copii și mergem un pic în parc. Ne vedem diseară, da? 

 
 
 

INTOLERANȚA                              VIOLENȚĂ           AȘA NU!!!! 
 

Tatăl se întoarce acasă de la serviciu. Copiii, care până atunci se jucau gălăgioși în toată casa, se 
liniștesc brusc. 
MAMA:  

- Bună, dragul meu. Cum a fost la serviciu? 
TATĂL: 

- E gata mâncarea? că mă așteaptă băieții să mergem la o bere.  
MAMA: 

- E gata imediat. 
- CUUUUMM? Nu e gata????? Așa-ți aștepți tu soțul acasă? 

MAMA: 
- Păi, au fost niște probleme la serviciu și a trebuit să stau paste program. 

TATĂL: 
- Probleme la serviciu!!! Și chiar vrei să înghit porcăria asta? Cine știe pe unde  și cu cine ai umblat! 

MAMA: 
- Nu e așa . Am trecut doar să iau pâine și am venit acasă. 

TATĂL (ironic): 
- Da, da, sunt convins! PFUI!!! Ce e asta? Asta numești tu mâncare? Avea dreptate mama când spunea 

că nu ești bună de nimic. Și urâtă și proastă. 
MAMA (timid):  

- Dar copiilor le place cum gătesc. 
TATA: 

- Normal, nici ei nu sunt mai buni ca tine. (Către copii): Ce stați așa?  Mergeți și vă faceți temele! 
 
Copiii ies, cu lacrimi în ochi. Tatăl se ridică furios de la masă și iese, fără nici un cuvânt, trântind ușa. 
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Rolurile au fost interpretate astfel: 
 

- MAMA  –  Munteanu Mădălina Gabriela, cl. a VII-a 

- TATA  –    Aldea Dumitru Constantin, cl. a VII-a  

- COPIII  –   Alexa Emilia şi Racliş Ioan, cl. a VI-a 

 

TOLERANȚA             AȘA DA!!!                         INTOLERANȚA          AȘA NU!!! 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOCANU RADU PAVEL, CLASA a VIII-a 
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Nucile sunt unele dintre cele mai sănătoase fructe oleaginoase din lume. Au în compoziție o 

pleiadă întreagă de vitamine, minerale și grăsimi sănătoase, de pe urma cărora poți obține o mulțime de 

beneficii. Nutriționiștii  și medicii recomandă cu încredere consumul de nuci, fie ca gustare între mesele 

principale, fie ca ingredient în diferite preparate culinare.  

 

Beneficii nucilor pentru sănătatea sunt multe şi, de 

asemenea, foarte importante. De aceea, am hotărât ca fiecare elev 

din şcoală să participe la înfiinţarea unei livezi de nuci, prin 

plantarea puieţilor procuraţi de ei. 
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Iată câteva beneficii de care vă spuneam: 

 
          1. Stimulează memoria 

 

Uiți diverse lucruri și nu reușești să memorezi detalii importante? 

Atunci consumul de nuci îți va prinde foarte bine, mai ales dacă înveți pentru 

școală sau facultate sau dacă vrei să dai un randament mai bun la serviciu. 

Nucile conțin lecitină, o substanță care stimulează memoria și puterea de 

concentrare. 

 

 

          2. Te ajută să dormi mai bine 

 

Nimic nu este mai enervant decât insomniile sau trezitul brusc în 

timpul nopții. Nucile, prin conținutul lor ridicat de melatonină, te ajută să 

te odihnești corespunzător și să te simți în formă maximă a doua zi. 

 

 

3. Combat depresia 

 

Depresia este una dintre afecțiunile cel mai des întânite în 

prezent, la persoane din ce în ce mai tinere. Nu aștepta să cazi în ghearele 

ei. Poți combate depresia cu un consum regulat de nuci. Studiile arată că 

alimentele bogate în acizi grași esențiali, cum sunt și nucile, contribuie la 

alungarea depresiei și la dobândirea unei stări de calm. 

 

 

4. Te ajută să slăbești 

 

Nucile conțin fibre alimentare și proteine, adică 

substanțe nutritive care îți potolesc rapid foamea și te ajută 

să ai o senzație îndelungată de sațietate. Nucile trebuie 

incluse în orice dietă de slăbit, mai ales datorită capacității 

lor de a înlocui carnea sau soia. 
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5. Previn bolile cardiovasculare 

 

Nucile contribuie din plin la prevenirea bolilor cardiovasculare, iar 

meritul revine din nou acizilor grași esențiali omega 3, care scad nivelul de 

colesterol rău și previn înfundarea arterelor. În plus, nucile îmbunătățesc 

circulația sângelui. 

 

6. Previn îmbătrânirea prematură a pielii 

 

Razele puternice ale soarelui, radicalii liberi, vântul, umezeala, 

aerul uscat, frigul, toți acești factori grăbesc îmbătrânirea pielii, dar 

cercetătorii arată că o mână de nuci pe zi poate amâna semnele 

îmbătrânirii premature, datorită conținutului ridicat de antioxidanți. 

Substanțele antioxidante formează un scut împotriva factorilor nocivi, 

protejând celulele și prelungindu-le viața. 

 

 

 

7. Previn cancerul 

 

Tot datorită antioxidanților, nucile sunt recunoscute pentru efectul lor 

anticancer. Substanțele benefice ajută organismul să se regenereze, împiedică 

îmbolnăvirea celulelor și previn dezvoltarea tumorilor canceroase. 

 

 

 

8. Fortifică și ajută la regenerarea părului 

 

Nucile sunt un aliat de încredere al frumuseții părului. Un 

consum regulat de nuci va furniza organismului două dintre cele mai 

importante minerale pentru păr: fier și zinc. Aceste substanțe 

fortifică firele de păr și contribuie la regenerarea rapidă a podoabei 

capilare. De asemenea, nucile au în conținutul lor vitamina E, care 

ajută părul să strălucească și să aibă un aspect sănătos. 
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Originea nucilor 
 

Originar din Persia și adus pentru prima oară în Grecia de către 

Alexandru cel Mare, nucul este unul dintre cei mai longevivi pomi fructiferi. 

El este cultivat atât pentru lemnul rezistent, cât și pentru fructul folosit pe 

larg în industria alimentară și cosmetică. 

Nucile sunt hrana creierului 

Fiind atribuite încă din antichitate sănătăţii creierului din pricina formei 

pe care o au, nucile s-au dovedit a conţine nutrienţi esenţiali pentru sănătatea 

sistemului nervos, dar şi pentru buna funcţionare a întregului organism. 

 

Când se plantează? 

Dacă îți dorești să plantezi nuci, ține cont că primăvara și 

toamna sunt anotimpurile potrivite. Înainte de sădire, scurtează 

rădăcina puieților cu 2-3 cm. Groapa trebuie să fie de 60/60/60 cm, iar 

distanța între pomi - de 2-3 m. În general, înălțimea nucului atinge 25 

m, fiind roditor până la 70 de ani și poate supraviețui chiar și 300 de 

ani. Pentru a da roadă bogată, nucul are nevoie de pământ bine drenat, 

calcaros, iar zona trebuie să fie luminată și ferită de vânturi puternice.  

 

Cum se îngrijesc? 

Dacă ai plantat nucii toamna, asigură-te că pomii sunt protejați de 

îngheț, acoperindu-i cu fân, nicidecum cu frunze, pentru că va crește 

aciditatea solului care poate fi dăunătoare. În primul an, nucii au nevoie 

de tăieri de formare până capătă trunchi de 1 m și o coroană cu multe 

ramuri. Pomii al căror trunchi depășește 1 m vor întârzia să rodească.   

Au fost plantaţi 72 de puieţi de nici pe o suprafaţă de 7000 m2. 

 Munteanu Mădălina, coordonată de prof. Raluca Mariana Ciudin 
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16 septembrie 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozonul este o formă alotropică a oxigenului, ceea ce înseamnă că este aceeaşi substanţă sub forme 

moleculare diferite şi cu diverse proprietăţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În atmosfera superioară, sub influenţa radiaţiilor ultraviolete, o parte din moleculele de oxigen 

(O2) se disociază în oxigen atomic (O). Aceşti atomi, combinaţi cu moleculele de oxigen formează 

molecule de ozon (O3), care absorb eficient razele ultraviolete.  

Se estimează că la ora actuală există circa 3 miliarde de tone de ozon. Dacă tot ozonul ar fi 

concentrat în forma pură, atunci ar avea un strat în jurul pamântului doar de 3 mm. 

Stratul de ozon este localizat în stratosferă şi constituie un filtru natural care absoarbe cea mai 

mare parte a radiaţiilor ultraviolete, periculoase pentru organismele vii. În cantităţi mici, radiaţiile 

ultraviolete sunt benefice pentru organism ( pentru sintetizarea vitaminei D, vindecarea rănilor 

superficiale) .  

Scăderea concentraţiei ozonului stratosferic afectează sănătatea şi mediul înconjurător. Astfel, 

pentru o descreştere a concentraţiei ozonului de 10 % se prognozează o creştere de 26 % a incidenţei 

cancerului de piele, creşterea cazurilor de cataractă cu 12-15 milioane şi orbirea a 1-1,5 milioane de 

oameni. Se va produce o scădere a sistemului de imunitate biologică prin afectarea ADN.  

Peste 300 de specii de plante sunt afectate de creşterea radiaţiei UV cu consecinţe asupra 

recoltelor. Este afectat serios şi lanţul trofic marin. 

Aparent paradoxal, acolo unde concentraţia ozonului scade şi anume în stratosferă, este dorită 

creşterea sa, iar în zonele unde concentraţia sa creşte, adică în troposferă şi în special în straturile joase 

ale acesteia, se luptă pentru scăderea ei.  

http://www.ecomagazin.ro/info/ultraviolete/
http://www.ecomagazin.ro/info/ozon/
http://www.ecomagazin.ro/info/ultraviolete/
http://www.ecomagazin.ro/info/stratul-de-ozon/
http://www.ecomagazin.ro/info/ultraviolete/
http://www.ecomagazin.ro/info/ultraviolete/
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În troposferă creşterea concentraţiei de ozon are urmări nefaste asupra sănătăţii umane (stări de 

disconfort, iritarea mucoasei ochilor şi a aparatului respirator, afectarea funcţiei respiratorii, cefalee), 

asupra stării fiziologice normale a vegetaţiei,  asupra fiabilităţii materialelor (cauciucul natural şi artificial 

sunt distruse rapid, coloranţii organici se degradează, etc.). Este de remarcat faptul că ozonul acţionează 

asupra vegetaţiei, împreună cu oxizii de azot şi cu dioxidul de sulf, astfel încât, chiar la nivele reduse ale 

acestor trei poluanţi, apar situaţii de stres chimic. Ozonul este, de asemenea, incriminat pentru 

participarea indirectă la formarea ploilor acide.  

Ozonul troposferic provine în proporţie de circa 20 % din stratosferă, iar în proporţie de circa 80% 

ca urmare a activităţilor umane. Studiile efectuate în ţările occidentale remarcă o creştere a concentraţiei 

ozonului troposferic cu 1-2% pe an.  

Odată cu accelerarea dezvoltării industriale, stratul de ozon a început să se degradeze, prin 

cantitatea tot mai mare de gaze nocive produse la suprafaţa terestră, care ajunse în atmosferă au produs 

dereglări consistente în stratul de ozon. 

1985 a fost anul care a atras îngrijorarea mondială privind deprecierea stratului de ozon. 

 

 

Evoluţia în timp a găurii în stratul de ozon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la descoperirea găurii în stratul de ozon şi până în prezent, oamenii de ştiinţă au încercat să 

găsească răspunsuri la întrebările ridicate de această problemă globală. În primul rând s-a descoperit că 

degradarea stratului de ozon este cauzată de intervenţia unor produsele chimice numite cloro-fluoro-

carburi, folosite ca refrigerenţi şi în spray-urile cu aerosoli. Eliberate în atmosferă, aceste substanţe se 

descompun, clorul reacţionând cu moleculele de ozon, distrugându-le. 

Pentru prevenirea distrugerii stratului de ozon, au fost semnate Convenţia de la Viena şi 

Protocolul de la Montreal, ratificate şi de ţara noastră prin care sunt stabilite obligaţiile părţilor 

semnatare: 

-eliminarea productiei şi consumului de substanţe care afectează stratul de ozon; 

- aplicarea celor mai bune tehnologii de îmbunătăţire a reţinerii, recuperării, reciclării sau distrugerii 

substanţelor ce afectează stratul de ozon; 

- promovarea unor alternative pentru înlocuirea: 

 substanţelor ce afectează stratul de ozon; 

 produselor ce conţin astfel de substanţe sau a produselor care au fost realizate cu ajutorul 

acestor substanţe; 

- aplicarea măsurilor de control asupra substanţelor responsabile de afectarea stratului de ozon şi asupra 

produselor la fabricarea cărora se folosesc aceste substanţe; 

- cooperarea în domeniile: ştiinţific, juridic, economic şi informaţional.          

  

Prof. Mioara Mărisac                                                                                            

http://www.ecomagazin.ro/info/stratul-de-ozon/
http://www.ecomagazin.ro/info/stratul-de-ozon/
http://www.ecomagazin.ro/info/ozon/
http://www.ecomagazin.ro/info/stratul-de-ozon/
http://www.ecomagazin.ro/info/stratul-de-ozon/
http://www.ecomagazin.ro/info/ozon/
http://www.ecomagazin.ro/info/ozon/
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 În perioada 17 – 21 noiembrie, în cadrul Scolii Gimnaziale 

”Petru Poni” din Cucuteni a fost organizată campania socială de 

sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate, denumită “Săptămâna 

legumelor şi a fructelor”. Această campanie s-a desfășurat în cadrul 

Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC). 

 

           

 

  Scopul campaniei a fost acela de a sensibiliza elevii şi 

profesorii din unităţile de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în 

care se află copii afectaţi de lipsa de alimente. 

Prin acest demers se intenţionează consolidarea 

abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită 

şi solidară, în care contează valenţele umanitare, implicarea, 

angajamentul, responsabilitatea. 

 

Campania “Săptămâna legumelor şi a fructelor” 

implică strângerea de legume şi fructe de către elevii şi profesorii 

voluntari implicaţi în programul SNAC şi donarea lor familiilor aflate 

în dificultate sau unor instituţii sociale. 

            

 

 Proiectul acesta a fost o adevărată provocare pentru elevii Scolii 

Gimnaziale ”Petru Poni” care au decis să doneze legume, fructe, 

dulciuri şi chiar conserve din propria cămară pentru cei 17 batrâni 

ocrotiti la Centru de zi „Sfânta Parascheva” din Târgu Frumos, 

administrat de părintele paroh Nicolae Zugravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Entuziasmul lor a fost impresionant: au aranjat cu 

multă atenție punctul de colectare printr-un decor potrivit, 

s-au mobilizat individual sau la nivelul clasei pentru a 

aduce o cantitate cat mai mare de legume şi fructe. 

Coordonatorii au încercat să îi motiveze prin 

oferirea de ecusoane personalizate pentru elevii direct 

implicaţi, însă important este că acești copii au înţeles ce 

însemnă bucuria de a dărui, fără a aștepta nimic în schimb.  

       

 

 

Efortul copiilor nu a rămas nerăsplătit, căci 

nimic nu putea egala sentimentul de mulţumire de 

pe chipul bătrânilor de la centrul de zi ,,Cuvioasa 

Parascheva”, beneficiar ale proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea a fost coordonată de  prof. Cucoş 

Andreia – responsabil SNAC, cu implicarea domnilor 

învăţători, a profesorilor diriginţi şi cu sprijinul 

doamnei director Raluca Mariana Ciudin. 



50 

 

             Competiţia sportivă                
dezvoltare fizică şi mentală, spirit de    

competiţie şi fair-play 

 
 

Mişcarea în viaţa noastră prezintă beneficii multiple pentru corp şi minte, aşa cum 

spune şi proverbul “Mens sana in corpore sano”!  

 

De aceea, în luna noiembrie 2015, am fost gazdele unei competiţii sportive 

organizată între școala noastră și Școala Gimnazială "Cezar Petrescu" Hodora. 

 

Competiţia s-a desfăşurat pe două probe: fotbal pentru băieţi şi ştafetă pentru fete. 
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După ce au înfruntat ceaţa deasă şi frigul neîndurător, elevii şcolii noastre au 

invitat musafirii lor să servească un pahar de suc şi o prăjitură făcută de mânuţele lor. 

Apoi, împreună, au mers la Muzeul de Istorie şi Arheologie Cucuteni. 
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 A ajuns oul mai deştept decât găina. 

 Dacă îi dai mult nas, ţi se urcă în cap. 

 Interesul poartă fesul. 

 Bate fierul cât e cald, că de se va răci, în zadar vei munci. 

 E mai bine în coliba ta, decât în palatul altuia. 

 Fără câine-n bătătură eşti ca fără dinţi în gură. 

 Judecata e oloagă când lipseşte-n cap o doagă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Culese de Radu Petronela 

clasa a IV-a 
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CUM SĂ DEVENIM PĂRINŢI MAI BUNI 

                                „Nu poţi învăţa un om, îl poţi doar ajuta să înveţe.” 

                                                                                 Galileo Galilei 

                     În perioada 14 noiembrie 2015 – 11 ianuarie 2016, la Școala 

Gimnazială  ,,Petru Poni” Cucuteni, s-a desfășurat  cursuri de Educație 

Parentală „Cum să devenim părinți mai buni!”, în cadrul proiectului 

“Developing of Local Network of Parent Educators” implementat de 

Fundația Holt România – Filiala Iași, cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în 

România ca parte a Campaniei pentru participarea școlară HAI LA ȘCOALĂ! 

Secole de-a rândul a stăruit credinţa că educaţia omului este cea care se 

realizeză în prima perioadă a vieţii omului, adică din copilărie. În cadrul 

proiectului ,,CUM SĂ DEVENIM PĂRINŢI  MAI  BUNI!”  s-au derulat 8 

întâlniri cu părintii, fiecare sesiune având aproximativ două ore jumătate, timp 

disponibil pentru ca părinţii să-şi împărtăşească punctele lor forte şi cele slabe 

şi să înceapă construirea unui sistem de sprijin între ei înşişi. Aşa m-am gândit 

că nu ar fi rău să vă împărtăşesc din SECRETELE  acestui curs, în calitate de 

educator parental. 
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Întâlnirile cu cei 13 părinți participanți s-au derulat o 

dată pe săptămână, timp de 8 săptămâni. Cursurile au fost 

susținute de doamna Perju Camelia, ca activitate practică 

prevăzută de modelul educatorului  Parental-Model Holt.  

              Aşa m-am gândit că nu ar fi rău să vă 

împărtăşesc din SECRETELE acestui curs, în calitate de 

educator parental. 

 

 

SESIUNEA 1: CUM SĂ FII UN PĂRINTE MAI BUN 

                     MESAJE CHEIE 

 

 Parentalitatea este cea mai importantă și motivantă menire. 

 Părinții sunt fundamentul familiei. 

 Abilitățile pozitive de părinte nu sunt ceva înnăscut, ele se învață. 

 Întreaga familie este avantajată când părinșii găsesc metode 

potrivite de a se îngriji pe ei înșiși în fiecare zi. 

 

 SESIUNEA 2: CUM  SĂ ÎNVINGI STRESUL 

ŞI FURIA
  

„Important este nu ceea ce ţi se întâmplă, ci felul în 

care reacţionezi.”                                             Hans Selye                                                                                                              
                   

 

 

„Oricine poate să se înfurie, este uşor; dar să te înfurii pe cine trebuie, cât trebuie, 

când trebuie, pentru ce trebuie şi cum trebuie – aşa ceva NU este uşor.”                                                                                               

Aristotel 
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SESIUNEA 3: CUM SĂ COMUNICI EFICIENT 

CU COPILUL TĂU! 

 

 

 

 Comunicarea interpersonală include elemente verbale, paraverbale 

şi non-verbale (vizuale). 

 Comunicarea interpersonală eficientă presupune concordanţă între 

elementele comunicării. 

 Loviturile mă pot răni, dar cuvintele sunt cele care îmi fac rău cu 

adevărat.” 

                                   (Anonim) 

 Cei care vorbesc mult nu spun niciodatã nimic. 

 Cu cât gândim mai puţin, cu atât vorbim mai mult. 

 Deci, să gândim ce spunem şi să spunem ce gândim!”                                                                     

                                               (Seneca) 

SESIUNEA 4: CUM ÎNSOŢEŞTI COPILUL PE CALEA DEZVOLTĂRII 

SALE 

• Fii un exemplu delinteligenţă emoţională 

• Fii dispus să spui "nu" copiilor tăi 

• Fii conştient de zonele tale "fierbinţi“ 

• Încearcă să nu judeci oamenii 

• Discută despre sentimentele din cadrul 

familiei 

• Limitează accesul copiilor la mass media 
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SESIUNEA 5: CUM SĂ FII UN PARTENER DE  

ÎNCREDERE ÎN RELAŢIA CU COPILUL     

TĂU!aprecieze mai bine copilul şi să aibă aşteptări 

realiste de la acesta. 

   Nu vă transformaţi copiii în neputiincioşi, făcându-

le viaţa uşoară”.   

Robert Heinlein 

                                                                                                                                                       

“A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap mulţime de 

cuvinte, fraze, expresii şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea 

cum să priceapă lucrurile.”      

                              John Amos Comenius 

SESIUNEA 6: CUM  ABORDEZI   POZITIV  DISCIPLINAREA 

COPILULUI
incipiile dezvoltării:

 

        
 
Autoritatea parentală se construieşte între 

permisivitate şi interdicţie; una fără cealaltă nu 

poate decât periclita condiţia psihică a copilului. 

• Disciplinarea reprezintă o modalitate 

concretă de a-ţi manifesta dragostea faţă de 

copil. 
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110
 SESIUNEA  7: CUM PREVENIM 

ABZUL ŞI EFECTELE LUI ASUPRA 

COPILULUI
odalităţi de a creşte copii inteligenţi 

asemoţional Mark Brandenburg 

10 mod
 
alităţi de a creşte copii inteligenţi emoţional Mark 

Brandenburg
 

0 modalităţi de a creşte copii inteligenţi emoţional Mark Bg
 

         “Să fii nedorit, neiubit, nengrijit, uitat de toată lumea cred că e o foame 

mai mare, o sărăcie mai mare decât a celora care nu au ce să mănânce”.  

                                               Maica Tereza 

 SESIUNEA  8: CE FACEM  ÎN CONTINUARE ? 

• Dezvoltarea  abilităţilor  pozitive de 

părinte reprezintă un proces 

continuu; 

• Educaţia parentală nu se încheie 

odată cu terminarea cursului. 

 

VĂ MULŢUMESC!!!!        
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GLUME, GLUME…. 
De  la  lume  adunate  şi-napoi  la  lume  date… 
 
 

- Eu copiez, tu copiezi, el copiază. Ce timp este Costele? 

- Timpul tezelor, domnule profesor! 

 

 

- Ionele, dacă ai în faţă nordul, în dreapta estul şi în stânga vestul, în spate ce ai? 

- Rucsacul! 

 

 

           

       - Domnule profesor, ce sunt radicalii? 

      - Radicalii, în afara de cei din matematică, sunt acei 

membri ai unor partide politice, care se acuză cel mai 

vehement! 

 

 

 

 

- Care este cea mai remarcabilă descoperire pe care chimia a dăruit-o 

civilizalizaţiei? 

- Vopseaua de păr pentru femei. 

 

 

- Gheorhiţă, spune o propoziţie în care să se afle cuvantul ,,ou”? 

- Am mancat o prajitură. 

- Şi unde-i oul? 

- În prajitură. 

 

 

- Ionel, ti-ai însuşit tabla înmulţirii? 

- Nu pot, doamna învăţătoare! Tata mi-a spus să nu-mi 

însuşesc ce nu-mi aparţine! 

 

Culese de Damian Robert George 

clasa I 
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Scriitorul lunii – Ioan Slavici 

„Budulea Taichii”, „Gura satului”, „La crucea din sat”, „Bobocel”, „Scormon”, „Comoara”, 

„Moara cu noroc” 

 

 

1.        

2.       

3.     

4.          

5.     

6.      

7.            

8.        

9.               

10.       

 

 

1. Avea un picior mai scurt decât celălalt. 

2. Budulea îl purta întotdeauna cu el în șerpar. 

3. Se trezea cu noaptea-n cap, având de parcurs un drum lung până la muncă. 

4. Cum se numește profesorul care l-a remarcat pe Huțu la școala din oraș ? 

5. Era băiat de tot hazul și făcea o mulțime de pozne. 

6. Cum se numește mama lui Bujor? 

7. Ileana era fiica lui ... 

8. Cine a spus: Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea 

colibei tale te face fericit. 

9. Ghiță hotărăște să ia în arendă cârciuma …  

10. Jandarmul care se aliază cu Ghiță spre a-l pedepsi pe Lică Sămădăul se numește... 

 

Micu Mădălina şi Cobuz Nicoleta 

Clasa a VI-a 
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1.           

2.              

3.       

4.     

5.        

6.      

7.      

8.      

9.       

10.      

 

 

 

1. Profesorul de la oraș se numea …  

2. Huțu și ceilalți stăteau în gazdă la ...  

3. Clăiță avea … fete.  

4. Soția lui Ghiță se numea …  

5. Înainte de a lua în arendă Moara cu noroc, Ghiță era …  

6. ... îl însoțea pe Budulea la toate petrecerile din sat. 

7. Personajul negativ din Moara cu noroc este ... 

8. Huțu se căsătorește cu …  

9. Mili era fata dascălului …  

10. Personajul principal al nuvelei La crucea din sat este ...  

 

 

 

 

Sîngeap Beatrice şi Maidan Robert 

Clasa a VI-a 
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SOLUȚIILE REBUSURILOR DIN NUMĂRUL 6 AL REVISTEI 
 

Soluţiile rebusurilor 

 

1. 1. BIOSFERA 

2. HAECKEL 

3. BIOTOP 

4. BIOLOGIE 

5. ECOSISTEM 

6. ORGANISM 

7. DARWIN 

8. RECICLARE 

 

A: ECOLOGIE 

 

2. 1. FRUCT 

2. RESPIRAŢIA 

3. LIMBUL 

4. BIOLOGIE 

5. NERVURI 

6. FOTOSINTEZĂ 

7. TEACĂ 

 

A – B: FRUNZĂ 

 

3. 1. MEDUZA 

2. MOLLUSCUS 

3. HIMENOPTERE 

4. LARVA 

5. ECELI 

6. LANGUSTA 

7. FILIERE 

8. CRUSTACEE 

 

A –B: ZOOLOGIE 

 

 

 

Prof. Lucia Manole 
 



63 
 

                                          

           

   
  
  
  
Deschiderea anului şcolar 3 
Toamna    5 
Scriitorul lunii       8 
Istoria meleagurilor noastre - excursie          14 
Curăţenia de toamnă              19 
Cerc metodic - chimie                   20 
Ochii                        22 
Poezii de toamnă                              24 
Ziua educaţiei                                   26 
De ale chimiei                                       32 
Curiozităţi bizare                                           34 
Ziua internaţională a toleranţei                                               38 
Florile ... bucuriile vieţii 41 
Livada de nuci 42 
Ozonul 46 
S.N.A.C. 48 
Competiţie sportivă 50 
Proverbe şi ghicitori 52 
A venit circul 53 
Împreună pentru copii! 54 
Glume 59 
Rebus 60 
Soluţii rebus număr trecut 62 
Cuprins 63 
 



64 
 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „PETRU PONI” CUCUTENI 

                       Localitatea CUCUTENI, Judeţul  IAŞI 

                                 Tel./fax: 0232/717074 

                        Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com 

                           Web site: www.scoalacucuteni.ro  
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