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 Creativitatea reprezintă o aptitudine creativă individuală, cel mai înalt grad al 

inteligenței. De regulă, individul creativ este flexibil, adaptabil, se desprinde ușor de 

obișnuințe, cutume, gândind într-un mod original. Este sensibil la probleme, reacționează 

într-un mod inovativ, caută și găsește soluții originale. De obicei este o personalitate 

independentă, sigură, care chiar și în confruntarea cu normele general acceptate este capabilă 

să își realizeze ideile inovatoare, pline de fantezie. Această persoană își valorifică cu succes 

capacitățile sale atât în sfera materială cât și intelectuală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativitatea este o trăsătură umană. Aceasta nu este prezentă numai la artiștii, pictorii 

și muzicienii celebrii, ci se manifestă până la un anumit nivel la toate persoanele. În realitate 

toate activitățile, ocupațiile presupun un anumit grad de creativitate, flexibilitate, 

originalitate, fantezie. Abilitatea de rezolvare a problemelor într-un mod propriu este utilă nu 

numai în domeniul artei, ci și în viața de zi cu zi.  

Creativitatea în parte este o abilitate înnăscută, în parte – dobândită, deci poate fi 

dezvoltată prin practică. Dacă există posibilitatea de a lăsa frâu liber imaginației, creativitatea 

poate fi dezvoltată, în caz contrar, există riscul ca această aptitudine să se piardă.  

 

Oricine poate fi creativ! 

               Îndemn la creativitate! 
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Apariția creativității  

Soluționarea creativă a problemelor se bazează pe logică, disciplină, capacitate de 

evaluare și reacții neobișnuite, pline de fantezie. Cercetările au demonstrat divergența 

gândirii, adică aceasta încearcă să identifice mai multe răspunsuri. Astfel, lucrează în același 

timp pe mai multe planuri, nu întotdeauna conștientizate, deoarece creierul se concentrează 

întotdeauna asupra unui singur plan. 

 

 

 

Gândirea creativă 

Creativitatea trebuie îngrijită, întreținută în mod conștient și trebuie întotdeauna lăsată 

să se desfășoare. În condiții ideale acest lucru se petrece deja în copilărie, contribuind la 

alegerea școlii și a carierei. Dacă acest lucru nu are loc în copilărie, nu este târziu nici la 

vârsta adultă. Va trebui să ne descoperim și să ne schițăm în mod conștient abilitățile, să 

descoperim în ce domenii se manifestă talentul!  

Va trebui să parcurgem sistematic diversele domenii de activitate. Să alegem de 

exemplu un curs de limbă străină, o ocupație care necesită o activitate manuală (de exemplu 

arte plastice, olărit, țesut, floristică, sculptură în lemn, pictat, fotografie, bricolaj, gătit), 

cursuri de muzică sau literatură. Ne putem alătura la diferite ateliere, tabere de creație. Să 

avem curajul să ne desfășurăm! Într-un timp foarte scurt vom recunoaște de ce suntem atrași, 

ce ne face bucurie. Creativitatea ne poate fi de ajutor și în soluționarea problemelor cotidiene.  
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Obișnuința – piedica creativității  

 

În lumea excesiv de tehnică și 

industrializată personalitatea joacă un rol 

tot mai nesemnificativ. Foarte greu ne 

putem desfășura și realiza, în ciuda 

faptului că soluțiile comode de rutină, din 

plan profesional cât și din viața privată ne 

amenință cu pasivitate, indiferență.  

 

Importanța creativității  

Dacă creativității nu i se asigură spațiu, nu este întreținută în mod conștient, abilitățile 

vor regresa, se vor pierde. Lipsa psihică cât și intelectuală instalată în acest fel poate cauza 

nemulțumire, dezechilibru, tensiune fizică și psihică, depresie. Creativitatea reprezintă 

manifestarea originalității, individualității individului. Comportamentul creativ produce 

bucurie atât nouă cât și altora, înviorându-ne. În cursul realizării de sine personalitatea devine 

completă.  

 

Posibilitatea reînnoirii  

 Dacă creativitatea câștigă spațiu într-un anumit 

domeniu, ca urmare a experiențelor pozitive 

dobândite pe acest plan, în scurt timp ne putem 

bucura de succes și pe alte planuri ale vieții.  

 Dacă reușim să învingem frustrările într-un mod 

creativ, vom avea parte de o largă recunoștință.  

 Dacă în viața privată gândim și acționăm creativ, 

putem stabili noi relații și putem scăpa de 

greutatea tensiunilor anterioare.  

 

Munteanu Mădălina, clasa a VII-a 
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Zâmbetul… 

 

      Toate mișcările corpului, modificările 

trăsăturilor feței transmit mesaje mediului. Zâmbetul 

reprezintă una dintre formele de manifestare ale 

comunicării non-verbale. Doi indivizi, după stabilirea 

contactului vizual pot reacționa complet diferit. Poziția 

gurii, în dependență de cum este – cu colțurile buzelor 

lăsate în jos, complet drepte, sau fluturând un zâmbet – 

poate exprima lucruri diferite.  

 Toată lumea înțelege  

 Toată lumea știe ce înseamnă o anumită 

mimică a feței și reacționează în mod corespunzător. Zâmbetul sau râsul sunt semne care 

asigură cu cea mai mare probabilitate șansele de apropiere de cineva, respectiv declanșează 

sentimente pozitive. Acestea sunt expresii ale feței care determină continuarea comunicării. 

Râsul are un rol important, iar atunci când partenerii se cunosc mai bine influențează 

coexistența și comunicarea. Un zâmbet venit din suflet detensionează stările conflictuale, 

indispoziția, tensiunea. Cine zâmbește, își face și sieși un bine! Pe lângă faptul că atunci când 

zâmbești se elimină tensiunea și crisparea, este stimulată și circulația sângelui, trezindu-se 

astfel noi puteri.  

 Evoluția zâmbetului 

 Noul născut zâmbește deja de la vârsta de 5-6 săptămâni. La vârsta de 4 luni 

bebelușul reacționează prin zâmbet atunci când este gâdilit sau sărutat pe burtică. La vârsta 

de 5 luni diferențiază fețele cunoscute, zâmbindu-le conștient. Psihologii sunt de părere că 

sugarii zâmbesc accidental, însă învață foarte rapid că mediul lor reacționează pozitiv la 

zâmbet și în acest fel le sunt îndeplinite mai ușor dorințele.  

                Efectul râsului 

 Râsul face bine, echilibrează, îndepărtează gândurile negative. Detensionează atât 

fizic, psihic cât și emoțional. Respirația devine mai profundă, circulația mai intensă. Mai 

mult, zâmbetul este cea mai puternică armă a vieții!  
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Alege! Este dreptul tău!  

ediția 2016 
 

 

"Alege! Este Dreptul Tău!" este un concurs national, pe teme de Protectia 

Consumatorilor, organizat de Autoritatea Natională pentru Protectia 

Consumatorilor în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 

 

Tema pentru clasele I-VIII, în acest an, a 

fost realizarea unui desen / creaţie grafică 

care să reprezinte o pagină web de 

comercializare a unui produs.  

Faza județeană a fost organizată de 

Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu”     

Iași,  

juriul fiind format din reprezentanți ai 

I.S.J. Iași, ai Autorității Naționale 

pentru Protecția Consumatorilor și ai 

Comisariatului pentru Protecția 

Consumatorului Iași. 

Din școala noastră, s-a calificat 

pentru etapa județeană eleva Munteanu 

Mădălina, din clasa a VIII-a, care a 

obținut premiul I atât la faza 

județeană, cât și la faza națională, cu o 

lucrare realizată într-un mod foarte 

creativ, personal. 

 

 

Prof. Raluca Mariana CIUDIN 
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„Din suflet de creștin”  

Concurs Naţional de Muzică Religioasă 

 
 

            Vineri, 20 mai 2016, la Ateneul 

Tătăraşi din Iaşi s-a desfăşurat cea de-a 

VII-a ediţie a Concursului Naţional de 

Muzică Religioasă „Din suflet de 

creştin“, adresat elevilor din clasele I-

VIII din şcoli de masă, şcoli speciale şi 

coruri de parohii. Evenimentul, cuprins în 

calendarul activităţilor educative al 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice, a fost 

organizat cu binecuvântarea 

Înaltpreasfinţitului Părinte 

Mitropolit Teofan. 

           După cum ne-a declarat 

prof. Geta Rita Marcu, 

coordonatoarea concursului, la 

ediția din acest an vor participa 

550 de copii din Suceava, Neamţ, 

Botoşani, Galaţi, Buzău, 

Constanţa, Bacău, Iaşi şi mai multe 

localităţi din judeţul Iaşi, aceștia urmând 

să fie evaluați de un juriu condus de pr. 

asist. univ. Gabriel Nastasă de la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

„Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, alături de 

diac. prof. Mihai Ursachi de la Seminarul 

Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel 
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Mare“ din Iaşi şi de prof. Ciprian Junca de la Şcoala Gimnazială „Ion Ghica“ 

din Iaşi.  

            La inițiativa doamnei director Raluca Mariana Ciudin, am participat 

la două secțiuni din cadrul acestui concurs: coruri școlare și soliști. Micuții 

interpreți au așteptat cu 

nerăbdare și emoție 

momentul intrării în scenă. 

Încurajați și susținuți de 

doamna director, precum și 

de „Domnul de Religie” 

Moisei Lucian Mihail, eleva 

Tun Rebeca, micuța solista 

a școlii noastre a obținut 

premiul al doilea, în timp ce 

corul de fete a luat premiul 

al treilea. Bucuria celor mici 

se putea citi pe fețele lor, mai ales că alături de diplomă, ei au primit si un 

dulce. Pentru a întregi acest moment de bucurie, elevii participanți au mers 

într-o mică promenadă prin „dulcele târg al Ieșilor”. Deși nu se află pentru 

prima dată în orașul Iași, copiii trăiesc fiecare ieșire într-un mod aparte, 

dovadă fiind și impresiile lor după acest concurs: „Așa este că mai 

participăm și la anul?”(Cobuz Nicoleta elevă din clasa a șasea) sau „Vai ce 

multe emoții am avut, dar mă bucur așa de mult că am participat!” (Tun 

Rebeca, elevă din clasa întâi). 

            Considerăm că acest eveniment este pentru toţi o lucrare misionară de 

sensibilizare a sufletelor, prin intermediul muzicii religioase, pentru a recepta 

şi transmite lumina Evangheliei iubirii Domnului nostru Iisus Hristos, prin 

cei trei factori decisivi ai educaţiei: Familia, Şcoala şi Biserica.  

                                                                                

 Coordonator:  

                                                                             Prof. Moisei Lucian Mihai 
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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. Cu alte 

cuvinte, lectura îl înnobilează pe 

om, îl ajută să prospere, să 

devină mai bogat în cunoștințe 

și mai sărac în îndoieli. Cărțile îi 

oferă omului sprijinul de care are nevoie, îi îndrumă pașii, îl ajută să cunoască Adevărul, să simtă 

bucuria re-găsirii sinelui. Într-o lume atât de aglomerată, atât de ocupată este greu să găsim timp 

pentru lectură, dar nu și imposibil. Școala este 

locul unde înveți că o carte poate fi cel mai bun 

prieten al tău, că datorită ei vei crește armonios și 

conștient de toate câte te înconjoară. Citind vei 

cunoaște ce înseamnă binele și răul și vei învăța să 

le disociezi, vei acumula experiențe noi și vei 

remarca cum te formezi pas cu pas, într-un mod 

armonios și constructiv. Deși cititul a devenit o 

activitate destul de rar întâlnită în rândul copiilor 

și al tinerilor ultimei generații, aceștia renunțând 

cu ușurință la cărți în favoarea internetului, a 

filmelor sau a jocurilor pe calculator, trebuie să 

recunoaștem importanța cititului și toate 

beneficiile sale. De aceea, în școala noastră s-a 

înființat un club de lectură în cadrul căruia se 
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organizează diferite activități de celebrare a scriitorilor, concursuri de lectură și recitări de poezii. 

De exemplu, în luna mai, anul curent, am propus ca scriitorul lunii să fie Ioan Slavici. Astfel, am 

organizat un concurs de cunoaștere a scriitorului prin lecturarea câtorva opere remarcabile: 

Budulea Taichii, Gura satului, La crucea din sat, Bobocel, Scormon, Comoara, Moara cu noroc. 

Conținutul lecturat s-a evidențiat prin jocuri și ateliere artistice precum: rebus, reprezentare 

grafică a anumitor personaje, dialoguri și chiar mimă. În urma acestei activități elevii au pătruns 

în personalitatea acestui scriitor culegând din opera și materialele de documentație diferite vorbe 

de duh rostite de acesta. Toate acestea și alte materiale care au constat în desene și reprezentări 

grafice au fost expuse pe avizierul destinat activităților din cadrul clubului de lectură. Redăm mai 

jos câteva învățături culese de elevii noștri și care aparțin marelui scriitor Ioan Slavici: 

 Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, 

căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea 

colibei tale te face fericit. 

Una din marile mulțumiri ale vieții e să te 

știi om bun!  

Prieteni are cel ce știe să și-i facă!  

Nu e armă mai puternică decât inima 

curată!  

Nu pierde din vedere ce și cine ești și fă 

întotdeauna numai ceea ce se potrivește 

cu personalitatea ta. 

Pe cei tari îi încântă sarcina grea.  

Poate omul să se lepede de drepturile 

sale, dar nu și de datorii. 

 

 Misiunea clubului de lectură este aceea de 

a le cultiva elevilor interesul pentru lumea fascinată a cărților, de a-i convinge de latura plăcută și 

utilă a acesteia, precum spunea și Cicero: „Cărțile sunt mai mult decât cărți, sunt viața, inima și 

miezul anilor trecuți, motivul pentru care oamenii au muncit și au murit, esența și chintesența 

vieților lor.” 
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 În cele ce urmează vom vedea de ce este important să citim: 

Ce îmi oferă lectura? 

 Îmi oferă satisfacție 

O carte bună are darul de a-și 

trece cititorii printr-o serie de 

trăiri și emoții, care 

culminează cu o stare 

generalăde satisfacție. Chiar 

și părinții se simt mulțumiți 

atunci când își văd copiii 

citind o carte. 

 

 Îmi îmbunătățește concentrarea 

     În timpul lecturii e nevoie de concentrare pentru o perioadă mai lungă deoarece textul 

trebuie înțeles. Iar pentru asta trebuie să ne păstrăm gândurile în același loc. Prin urmare, 

lectura îmbunătățește puterea de concentrare și atenția. 

 

 Îmi împărtășește cunoștințe 

Lectura îmbunătățește bagajul de cunoștințe al unui 

individ. Citind literatură sau orice fel de non-ficțiune, 

ne îmbogățim cu cunoștințe din domenii diferite. 

Aceste cunoștințe nefacilitează participarea la discuții 

și, de multe ori, ajută la luarea deciziilor. 

 

 Îmi exersează mintea  

Cititul este un exercițiu pentru creier, deoarece îl 

stimulează și îl face să cântărească diferite aspecte, 

păstrându-i mușchii activi. 
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 Îmi reduce stresul 

 Lectura este cel mai bun antistres dacă 

este practicată din plăcere. O carte ne distrage 

atenția de la problemele zilnice și 

ameliorează tensiunea. Ne ține departe de 

lumea reală pentru că ne introduce într-o 

lume a fanteziei și a imaginației. 

 

 Îmi îmbunătățește gândirea analitică  

          Nu îmbunătățește doar cunoștințele, ci ne învață să analizăm lucrurile prin propriul nostru 

filtru. Citind diverse opinii sau povestiri, putem discerne daca sunt adevărate din punctul nostru 

de vedere. 

 

 

 Îmi îmbogățește vocabularul 

 Este un fapt bine cunoscut că 

lectura contribuie la îmbogățirea 

vocabularului și îmbunătățește ortografia 

unui individ. Citind, învățăm cuvinte noi 

care ne ajută să ne exprimăm mai corect 

și mai elevat. 

 

 Îmi îmbunătățește abilitatea de scriere 

Odată cu îmbogățirea vocabularului și a cunoștințelor se dezvoltă și abilitățile noastre de scris. 

La fel cum se îmbunătățește și gândirea noastră se imbunătățește și exprimarea în scris.  

 

http://www.roportal.ro/articole/semne-de-stres-1931.htm
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Pe lângă aceste beneficii, cititul 

contribuie și la următoarele: 

 

* creativitate 

* memorie 

* disciplină 

 

* stabilește scopuri in viață 

* construiește stima de sine 

 

 Nimic nu poate face ceea ce 

face o carte. Te ridică din viaţa ta 

către o lume cu totul nouă, o nouă 

perspectivă. O carte este ca un vis pe 

care îl împrumuţi de la un prieten. 

(Dave Kellett) 

 

 Cartea trebuie să fie un 

spărgător de gheață care distruge mările înghețate dinăuntrul sufletelor noastre. (Franz 

Kafka) 

 Cititul este ca gândirea, ca rugăciunea, ca o discuţie cu un prieten, ca exprimarea 

ideilor tale, ca ascultarea ideilor altor oameni, ca ascultarea unei melodii, ca admirarea unei 

privelişti, ca o plimbare pe plajă. (Roberto Bolaño) 

 Un cititor trăiește o mie de vieți înainte să moară. Omul care nu citește trăiește doar 

una. (George R. Martin) 

 A învăța să citești este ca și cum ai aprinde un foc; fiecare silabă pronunțată este o 

scânteie. (Victor Hugo) 

Micu Mădălina, clasa a VI-a, coord. prof Maria Pînzariu 

 

http://www.roportal.ro/articole/exercitii-pentru-memorie-si-concentrare-3113.htm
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                                                             CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUME:     FLUOR 

 

ADRESA: Localitatea - Sistemul Periodic, str. Halogenilor, nr. 9 

 

DATA NAȘTERII: 26/06/1886 (născut ȋn Franţa) 

 

SITUAŢIA FAMILIALA:  orfan, patru fraţi ( CLOR, BROM, IOD, ASTATIN) 

                       descendent din familia HALOGENILOR. 

 

SITUAŢIA PROFESIONALĂ:   

M-am implicat ȋn obţinerea fluoritelor, ȋn fabricarea unor lentile, ȋn obţinerea unor mase 

plastice care au rezistenţă mare la coroziune, ȋn obţinerea hexafluorurii  de uraniu, necesară ȋn 

energia atomică.  

Mai nou, am fost solicitat ca agent de sterilizare a apei, (ȋn cantităţi foarte mici) pentru 

că ȋmpiedic apariţia cariilor dentare. Obţinerea freonilor este o preocupare constantă pentru mine. 

Am obţinut succese remarcabile și in fabricarea „teflonului”.   

Am merite deosebite ȋn obţinerea  compușilor organici fluoruraţi cu aplicaţie majoră ȋn 

terapeutica umană.      

                                       

HOBBY: Sunt extrem de agresiv atacând orice ţesut  

 

S-au documentat și au consemnat: Maidan Robert și Damian Iustin, clasa a VII-a 
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După o activitate intelectuală sau 

fizică mai mult sau mai putin indelungată, se 

instalează oboseala.  

 
Oboseala poate fi intelectuală (dacă 

apare în urma unei activități intelectuale) sau 

fizică (când apare în urma unei activități 

fizice). În ambele cazuri, corpul are nevoie 

de odihnă pentru a se reface. 

 
Dar, odihna nu trebuie înțeleasă ca 

lipsa oricărei activități. Ea se realizează sub 

diferite forme: prin plimbări în aer liber, 

jocuri, gimnastică, lecturi atractive, prin 

vizionarea unor spectacole, concerte, piese 

de teatru, filme. 

Forma cea mai eficientă de odihnă 

după activitatea din timpul zilei este cea prin 

somn. În timpul somnului, se reface 

capacitatea de muncă a celulelor nervoase, 

precum și a întregului organism. 

 

    

Timpul afectat somnului variază în 

funcție de vârstă și de la individ la individ. 

Nevoia de somn a copilului este cu atât mai 

mare cu cât vârsta acestuia este mai mică; 

bebelușii dorm aproape toată ziua (16 ore pe 

zi), trezindu-se când le este foame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3 ani, copilul doarme 12 ore pe zi, 

iar după 14 ani, 8 ore pe zi. Cu trecerea 

anilor, nevoia de somn scade. Bătrânii nu 

pot dormi mai mult de 5-6 ore pe zi.  

În timpul somnului, activitatea 

organelor doar încetinește și nu încetează 

nici o clipă. 

Substanțele 

dăunătoare se 

elimină din 

țesuturile care 

au activitate 

mai mult în 

timpul zilei. 

Respirația este 

adâncă și rară. 

Inima bate mai 

rar, dar foarte 

puternic. Creierul se odihnește cel mai mult 

în somn, cu toate că doar o parte dintre 

celulele lui „dorm” , restul având o oarecare 

activitate. 

Nu există somn fără vise, ele sunt 

necesare unui somn odihnitor. Visele sunt 

scurte și cei mai mulți oameni nu și le 

amintesc decât pe cele pe care le-au avut 

spre dimineață. 
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Pentru a avea un somn bun și 

odihnitor, camera trebuie aerisită seara, 

înainte de culcare: patul nu e bine să fie prea 

moale și nici perna prea înaltă, ci chiar este 

bine să se doarmă fără pernă, cu gâtul întins. 

O lenjerie curată și călduroasă ne va 

asigura un somn liniștit și plăcut. Dacă se 

poate realize și o plimbare în aer liber, seara, 

după cină, obținerea unui somn liniștit și mai 

ales odihnitor este asigurată pe deplin.  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CÂND ȘI CUM  ÎNVĂȚ? 

 

Organismul nostru nu poate lucra 

timp nelimitat; fiecare dintre noi avem o 

anumită capacitate de lucru, atât sub aspect 

fizic, cât și psihic; pentru copiii din clasele 

mici, activitatea fizică și intelectuală este 

mai ușoară. Cu toate acestea mușchii și 

oasele (sistemul locomotor), precum și 

creierul obosesc după o zi de școală. 

  
 

Pregătirea lecțiilor nu se începe 

imediat după masă, ci după  o perioadă de 

odihnă și relaxare; se începe cu lecțiile mai 

ușoare, continuând cu cele mai grele, întâi 

învățând lecțiile, apoi trecând la scrierea 

temelor. 

 

La fiecare 50 de minute de activitate 

se recomandă o pauză de 10 minute, timp în 

care camera va fi aerisită; este foarte bine ca 

elevul să poată avea un birou pentru a 

pregăti lecțiile situat fie într-o cameră numai 

a sa, fie într-o zonă a altei camera. 

 

Pentru a nu începe săptămâna obosit, 

lecțiile pentru luni se vor pregăti sâmbăta și 

nu duminica. 

        

Prof. Raluca Mariana CIUDIN 
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Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi 

drept vorbind, acesta-i adevărul. 

 
 

  

Acum 179 de ani, pe 1 martie 

1837, la Humulești, într-un sat de 

răzeși de la poalele Cetății 

Neamțului, înmărmurită între 

veacuri, s-a născut ilustrul nostru 

povestitor Ion Creangă. Da, el 

este acel „mărțișor literar” dăruit 

culturii române, căci în 

personalitatea sa atât de complexă, manifestată în geniala-i operă, trăiesc și coabitează credința, 

datinile, obiceiurile, limba, poezia, filosofia neamului nostru românesc.Cu adevărat copilăria lui 

Creangă este o lume de miracole şi de uimire, a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, 

nespus de nouă, proaspătă şi uluitoare. Cu o genială intuiție a ales din noianul clipelor fericite 

sau triste ale vârstei neprihănite doar acele aspecte pe care le putem regăsi cu toții în copilăria 

noastră. Câți dintre noi, citind paginile pline de nostalgie ale copilăriei lui Creangă nu am trăit 

clipe autentice din anii  prunciei învăluite în fumul dulcilor amintiri? Acestea au fost însoțite de 

bucurii şi căutări care au închis în taina lor raze de lumină şi pete umbroase, fascinaţie şi 

nostalgie toate petrecute în casa părintească unde am înmugurit. Și, la drept vorbind, cu toții  am 

chiulit de la școală, am furat fructe, uneori am fost neascultători față de părinți, ne-am împotrivit 

adesea năzuințelor lor în ceea ce privește viitorul nostru. Oare, nu am fost și noi la scăldat, nu am 

hăulit mergând cu uratul?Nu imitam și 

noi pe preotul sau dascălul de la biserica 

copilăriei noastre? Locașul lui 

Dumnezeu pe pământ nu ni se părea și 

nouă un loc de poveste, unde preotul, 

îmbrăcat în veşminte strălucitoare parcă 

aducea  înaintea ochilor taina şi 

frumuseţea de dincolo? Care dintre noi 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1689209038023854&set=a.1413842158893878.1073741828.100008043220718&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1689209038023854&set=a.1413842158893878.1073741828.100008043220718&type=3
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nu era atras ca un magnet de dangătul clopotului 

din bătrânele clopotnițe ce devenea în firava 

noastră minte o misterioasă chemare venită și 

întoarsă departe către streșinile cerului?  Nu ne 

plictiseam și noi când mama, ori tata, bunica, 

bunicul sau fratele, sora mai mare ne puneau să ne 

facem temele pentru a doua zi de școală, preferând 

compania prietenilor neastâmpărați? Oare nu ne 

lăudăm fiecare mama, considerând-o reperul 

fundamental la care ne raportăm mai ales după ce 

ne maturizăm? Fiecare mamă  știe „să facă multe și 

mari minunății” precum neuitata Smaranda, buna 

maică a iubitului scriitor. Atunci când ne-am 

înstrăinat de baștină mergând pe la înalte școli, ori 

purtați de soartă departe de locuința părintească nu 

am fost cuprinși și noi de mistuitorul dor față de 

casă,  meleaguri, de colegi, prieteni de joacă, precum 

odinioară Creangă? 

 Pentru a cinsti această frumoasă zi, elevii 

claselor V-VIII, coordonați de doamna profesoară 

Pînzariu Maria, au pus în scenă două povestiri a mult 

iubitului scriitor: „Păcală și negustorul” și „Soacra 

cu trei nurori.” În intervalul dintre aceste două 

scenete, elevii clasei I au prezentat câteva 

reprezentări grafice a poveștii „Fata babei și fata 

moșneagului.” De asemenea, elevul Sîngiap Iustin, 

din clasa a V-a, a recitat o poezie despre mult 

îndrăgitul personaj din „Amintiri din copilărie”, 

Nică:  

 Eu sunt Nică cel hazliu 

 Și de pozne mă cam țin! 
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 De la Creangă ați aflat, 

 Câte mi s-au întâmplat: 

 Pupăza din tei am luat, 

 Cireșul l-am scuturat, 

 Am fugit și la scăldat, 

 Mama hainele mi-a luat. 

 Chiar și râie am avut! 

 Nici să dorm nu am putut: 

 Mă mânca pe mâini, pe corp, 

 Și m-am răzbunat pe porc. 

 Vrând sa-l călăresc un pic, 

 M-a trântit ca pe-un nimic! 

 Să știți că tot ce-ați aflat, 

 S-a-ntâmplat cu-adevărat! 

 Caci Bădița pe hârtie 

 Scrie-a lui copilărie! 

 1 martie este astfel o dublă sărbătoare, 

celebrându-se atât Ziua Mărţişorului, cât și nașterea 

marelui scriitor despre care am vorbit cu atâta 

dragoste în rândurile de mai sus.Pentru a marca 

triumful primăverii asupra iernii și a sărbători Ziua 

Mărțișorului, obiectul cu şnur alb şi roşu care este un 

simbol al reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii, 
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elevii claselor III-IV și V-VIII, coordonați de doamna 

învățătoare Agavriloaie Liliana și doamna profesoară 

Manole Lucia, au realizat o expoziție de mărțișoare 

lucrate manual, cu multă pricepere și dăruire, folosind 

materiale dintre cele mai diverse: hârtie, mărgeluțe, lemn, 

semințe și multă, multă imaginație. Dacă ar fi să dăm 

timpul înapoi vom afla că în timpul geto-dacilor, anul nou 

începea la 1 martie. Astfel, luna Martie era prima lună 

a anului. Calendarul popular la geto-daci avea doua 

anotimpuri, vara şi iarna pentru că primăvara și toamna 

erau considerate anotimpuri de trecere. Mărţisorul era un 

fel de talisman menit să poarte noroc, oferit de Anul Nou 

împreună cu urările de bine, sănătate, dragoste şi bucurie. 

  

În vechime, pe data de 1martie, mărțișorul se 

dăruia înainte de răsăritul soarelui, copiilor şi tinerilor – 

fete şi băieţi deopotrivă. Şnurul de mărţişor, alcătuit din 

două fire de lână răsucite, colorate în alb şi roşu, sau 

în alb şi negru, reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă, 

căldură-frig, lumină-

întuneric. De-a lungul 

veacurilor, Mărţişorul 

rămâne un simbol al iubirii pentru cele mai dragi persoane din 

viaţa noastră, dar şi al bucuriei pentru întâlnirea cu anotimpul 

îndrăgit - primăvara. Tradiţia seculară spune că persoanei care 

poartă mărţişorul i se vor împlini toate dorinţele, așadar la 

îndemnul acesteia să-l purtăm cu bucurie!! 

 

 

 

Nițu Teodora, clasa a V-a, coord. prof Maria Pînzariu 
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             Aerul pe care ȋl respiri… 
 

Aerul este vital pentru viaţă. Omul poate supravieţui 

câteva săptămâni fără hrană, câteva zile fără apă, ȋnsă numai 

câteva minute fără aer. 

          Cinci minute fără aer provoacă leziuni ireversibile la nivelul 

celulelor nervoase, cu consecinţe grave asupra sănătăţii, ameninţând viaţa.  

           De ce aerul este atât de important ? Pentru că el conţine oxigen. Când inspirăm aerul ȋn plămani, 

oxigenul este transferat ȋn globulele roșii ale sângelui, care il vor duce mai departe la toate celulele 

organismului. La nivelul acestora, au loc reacţii chimice vitale. Ȋn urma lor, rezultă dioxid de carbon, 

pe care tot globulele roșii ȋl transportă la plămâni, care-l vor da afară din corp prin expiraţie, căci este 

un produs rezidual.  

      Zilnic, prin plămânii noștri trec 10.000 de litri de aer.  Ȋn compoziţia 

chimică a aerului, există două tipuri  de elemente: unele care se află ȋn mod 

constant și altele care se găsesc numai ȋn mod accidental.  

           Elementele constante ale aerului: oxigen (20,95%), dioxid de carbon (0,03%) și azot (78,09%), 

se găsesc ȋn proporţii aproape fixe, pe când ozonul (1-2 mg la 100 m3), vaporii de apă, gazele rare 

(heliu, argon, neon, xenon etc.), amoniacul, oxidul de carbon (1-15 mg la m3) se găsesc ȋn proporţii 

variabile. La acestea se adaugă fumul și particulele fine de praf, care au efecte iritative, traumatice ale 

mucoasei tractului respirator, putând avea ȋn același timp, rolul de cale de intrare pentru diverși 

germeni patogeni. Aerul conţine, pe lângă oxigen și hidrogen, azot și, uneori, elemente nocive datorită 

poluarii atmosferei pământului nostru.  

Aerul, care pătrunde pe căile respiratorii (nas, gură, trahee, bronhii, bronhiole), este filtrat, 

umezit și ȋncălzit la temperatura corpului. Ȋn final, el ajunge ȋn cele mai mici cămăruţe ale plămânilor,  

alveolele, care sunt tapetate cu o reţea de vase de sânge foarte mici, capilare. La nivelul acestor capilare 

se realizează schimbul de gaze - oxigen și dioxid de carbon. Acest schimb se realizează rapid; ȋn 

aproximativ un minut, tot sângele trece prin plămâni.  

           Aerul conţine și praf. Nasul poate filtra acest praf, de aceea 

este bine să respirăm pe nas și să-l ferim de infecţii.  

           Este foarte importantă calitatea aerului pe care-l respirăm. Cel 

mai bun aer se află ȋn apropierea zonelor verzi, a pădurilor, lângă mări 

și oceane. Acest aer conţine din abundenţă  oxigen și ioni negativi.  
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          Oxigenul se poate obţine numai prin respiratie. Este bine să ne ajutăm respiraţia  cu o poziţie a  

corpului  corecta: umerii pe spate, pieptul ȋn faţă, spatele drept; prin ȋmbrăcăminte lejeră, prin respiraţie 

diafragmatică (să punem la lucru diafragma, mușchiul abdominal ȋn respiraţie) și cât mai multă mișcare 

fizică. Dușmanul modern cel mai aprig al aerului din ȋncaperi este fumul de tutun. Este periculos  atât 

fumatul activ, cât și contaminarea ce vine din partea celor fumători asupra celor nefumători din jurul 

nostru.  

           Ozonul, gaz albăstrui cu miros ȋnţepător, exercită influenţe benefice asupra organismului 

omenesc. Concentraţia acestui gaz ȋn atmosferă variaza cu altitudinea, ȋn zonele muntoase găsindu-se 

mari cantităţi de ozon, ȋn comparaţie cu zonele de șes. Concentraţia maximă a ozonului se află la 

aproximativ 30-35 km ȋnăţime deasupra pământului, unde alcătuiește ozonosfera, un adevărat filtru 

protector al pământului.  

Aerul bogat ȋn ozon, din zona muntoasă, exercită un efect 

stimulant asupra organismului, crescându-i rezistenţa la frig și la 

acţiunea substanţelor toxice, și având efecte oxidative și 

bactericide, argumente ce pledează pentru cura de aer din zona 

alpină ȋn tratarea diverselor afecţiuni ale aparatului respirator, cardio-vascular și nervos.  

            Ȋn natură, aerul se ionizează sub acţiunea radiaţiilor cosmice, a radioactivităţii din sol, a 

descărcărilor electrice din atmosferă, sub influenţa cărora moleculele diferitelor substanţe din aer devin 

ioni negativi sau pozitivi. Efectul benefic al ionilor negativi asupra organismului constă  ȋn facilitarea 

procesului de hematoză la nivelul membranei alveolo-capilare, ȋn influenţa favorabilă exercitată asupra 

metabolismului celulei nervoase facilitând somnul și relaxarea, contribuind astfel la recuperarea și 

consolidarea sănătăţii fizice și psihice.   

             Ȋn contextul civilizaţiei moderne de astăzi, omul 

petrece mai mult de jumătate din viaţă ȋn spaţii ȋnchise, iar 

mijloacele și căile de acces ale aerului spre aceste spaţii 

alterează mult din proprietăţile terapeutice ale aerului proaspăt. Ȋn contextul vieţii trepidante, goniţi de 

criza de timp, uităm că pentru a ne păstra o sănătate viguroasă nu este suficient doar să respirăm, ci este 

necesar să afectăm 10-15 minute de câteva ori pe zi unei gimnastici respiratorii sistematice, ample, 

profunde, ȋntr-un mediu cât mai puţin poluat.  

 

Bibliografie: ,,Taine, curiozităţi, fenomene din știinţele naturii”, ed. Porţile Orientului 

                             

Munteanu Mădălina, clasa a VII-a, coord. prof Mărisac Mioara 
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Porților deschise mărțișorului  - 2016 

 
Pe 25 martie 2016 s-a desfășurat a treia 

decadă a Porților deschise mărțișorului  (ediția a 

VII-a), în cadrul generos al Earth Hour 2016, 

al East European Spring Food și sub semnul 

postului Paștilor, timp al primenirii pentru 

întâmpinarea celei mai importante sărbători 

creștinești ,,Curat la suflet și la trup!”, la Casa 

Corpului Didactic Iași, sub genericul ,,SACRU și  

PROFAN  în debut de PRIMĂVARĂ”. 

În cadrul Expoziției culinare (cu 

degustare)  ,,Elemente de gastronomie pre-pascală”, au fost prezentate atât produsele culinare    

jjjjpregătite de elevi cât și rețetele acestora.  

În urma jurizării, școlii noastre  

i-a fost acordat premiul I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

             Concursul județean  

"Mărul - regele fructelor" 

 

 

Cu o frumoasă poezie dedicată Mărului, 

compoziţie proprie, eleva Trefaş Andreea, din clasa a 

II-a, coordonată și îndrumată de doamna învăţătoare 

Barabulă Mariana, a obţinut premiul al II-lea.  

 

 

Merii 

În grădina mea de-acasă, 

Merii toți au înflorit . 

Flori frumoase au și multe, 

De un miros neîntâlnit. 

 

 Merele în vară cresc 

 Și contur încep să aibă, 

 Ele cresc și se măresc 

 Și cu zeamă se încarcă. 

 

Toamna la maturitate, 

Din grădină le culeg. 

Verzi, gălbui și roșioare, 

Vitaminele vorbesc. 

 

 Să nu fii invidios, 

 Iarna să le-mparți pe toate. 

 De la ele poți lua 

 Multă, multă, sănătate. 
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                        Limbajul corpului  

Această limbă majoritatea dintre noi o vorbim și o înțelegem, chiar dacă 

nu suntem conștienți. Limbajul corpului este un tip de comunicare adresată 

celuilalt fără a utiliza cuvinte, respectiv un sistem de comunicare, adică așa 

numita comunicare non-verbală. În baza rezultatelor cercetărilor mai mult de 

jumătate din ceea ce dorim să comunicăm transmitem non-verbal. În mod 

uimitor, majoritatea oamenilor foarte rar conștientizează că și prin ținută și 

mișcări comunică continuu, gesturile dezvăluind exact ceea ce gândesc. În cursul 

vieții cotidiene primim și transmitem continuu mesaje non-verbale.  

                         

                         Expresia feței  

Expresia feței poate fi influențată în mod relativ conștient. Părinții adesea își atenționează 

în acest fel copiii, este suficientă o privire mai severă pentru ca cel mic să înțeleagă. Pe de altă 

parte doar puțin indivizi, disciplinați în mod ascetic își pot controla în totalitate fața. Expresia 

feței dezvăluie în mod involuntar starea de nervozitate, teama, rușinea, sentimentele. În 

raporturile dintre oameni este foarte important ca mimica să fie în concordanță cu comunicarea 

verbală. Cu cât mai des ne întâlnim cu cineva, cu atât mai deschisă, mai sinceră ne va fi reacția 

față de persoana dată. De altfel, este important să fim în contact vizual cu cel din față, să îl 

privim în ochi; să-i transmitem că îl luăm într-adevăr în serios. 

                           Gesturile  

 Cuvintele sunt confirmate, întărite de mișcările mâinilor și ale brațelor, chiar pot fi 

înlocuite de acestea. Până la un anumit punct gesturile diferă de la un individ la altul, însă sunt 

specifice unei anumite culturi. Ceea ce un suedez consideră a fi gesturi agresive, pentru un italian 

probabil nu vor fi ieșite din comun, fiind considerate ca o manifestare calmă.  

          Limbajul corpului 
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                       Ținuta  

Dacă cineva intră pe ușă ușor aplecat, 

trăgându-și picioarele transmite că o face mai mult 

forțat. Ca urmare a unei ținute greșite întreaga mișcare 

devine împrăștiată, neîngrijită. Dacă ne îndreptăm, 

întregul corp se va mișca involuntar în mod armonios, 

ca și cum am dansa. O ținută dreaptă dă impresia de 

fermitate. În situații neplăcute sau neobișnuite, brațele 

încrucișate pe piept, reprezintă o poziție defensivă. În 

caz de șezut, picioarele încrucișate indică de asemenea 

o poziție defensivă.  

Limbajul trupului ajută  

Să ne imaginăm că ne pregătim pentru o discuție critică. Ne vom așeza liniștiți, chiar 

dacă suntem nervoși. Calmul aparent se transmite și interlocutorului, ceea ce va ușura relaxarea. 

O regulă de bază: niciodată să nu evităm privirea interlocutorului. Privirea deschisă ne face mai 

puternici, nicidecum vulnerabili.  

          Semnale tipice 

 Mâna în păr dezvăluie nervozitate. 

 Mișcările agitate de picioare indică agitație. 

 Încrucișarea picioarelor indică faptul că 

interlocutorul se simte amenințat și se apără.  

 Brațele strâns încrucișate dezvăluie refuz.  

 Încruntarea produce un efect de nervozitate, 

agitație.  

 Roșul unghiilor reprezintă semnul tensiunii 

interioare, nesiguranței.  

 Umărul ridicat indică tensiunea întregului corp. 

 Frântul intens al mâinilor reprezintă consecința stresului.  

 

Roman Mihaela, clasa a VIII-a, coord. prof Maria Pînzariu 
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Începuturile teatrului… 

Moto: Teatrul este arta vieții! 

 Teatrul în Grecia antică 

 Teatrul este creația grecilor și își are originea în serbările dionisiace. Marea adorație de 

care avea parte, în cetățile grecești, zeul vinului Dionysos, a făcut ca teatrul să dobândească 

vitalitate și o largă răspândire în epoca elenistică. Cu șase secole înainte de Hristos, în Elada, se 

organizează primele spectacole pe scene improvizate lângă coama unui deal, ori lângă o colină, 

împrejmuite cu trepte din lemn. Unui anume Thespis îi este atribuită reprezentarea primei 

tragedii, cam în jurul anului 530 Î. Hr. Primele teatre construite din piatră, în stil amfiteatru, 

datează de prin secolul IV Î. Hr. Cel dintâi amfiteatru datează din secolul V Î. Hr. Unul dintre 

cele mai mari se află la Megalopolis, putând găzdui peste 15.000 de spectatori. Teatrele grecești 

existente în majoritatea orașelor și colonilor întemeiate de aceștia aveau dimensiuni 

impresionante putând fi lesne comparate cu stadioanele de fotbal din zilele noastre. Cele mai 

mari teatre erau cele din Atena, Efes și Epidaur și puteau găzdui între 20.000 și 40.000 de 

spectatori. De multe ori, statul acorda ajutoare celor mai săraci dintre cetățeni pentru a putea 

participa și ei la spectacole.  

 

 
Teatrul lui Dionysos Eleutheresus - sec. V î.Hr. 
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 Piesele de teatru vizionate de greci erau de mai multe feluri: comedii, drame satirice și 

tragedii. Prima apărută a fost tragedia. Cei mai importanți dramaturgi ai grecilor au fost Eschyle, 

Sofocle și Euripide, ale căror opere, prin forța și profunzimea mesajului, continuă să fie montate 

cu succes în zilele noastre. În această perioadă de început a teatrului, scena și decorurile erau de 

o mare simplitate. Mai târziu, sub influența romană, spectacolele au devenit tot mai grandioase, 

iar grecii au dezvoltat o preferință pentru construirea de teatre imense.  

 Actorii erau prețuiți de atenieni. Aceștia aveau o serioasă pregătire profesională, fiind 

preocupați să-și cultive vocea, să cânte, să danseze, să-și păstreze o moralitate desăvârșită. 

Actorii purtau măști care evidențiau mai bine caracteristicile personajelor interpretate. Pentru a 

da impresia de măreție miilor de privitori, purtau sandale cu talpă foarte groasă numiți coturni, 

care îi făceau să pară înalți. Femeile nu puteau fi actrițe, personajele feminine fiind interpretate 

tot de bărbați. Printre marii actori ai Antichității se numără: Aristofan, Cleandros, Mynnios, 

Calipide, Teodor și alții. 

 

 Teatrul în Roma Antică 

 Primele teatre romane erau tot din lemn ca și cele ale grecilor, pentru ca mai apoi să se 

înalțe cele din piatră. Primul edificiu mare solid de acest tip a fost ridicat în anul 55 Î.Hr. prin 

grija lui Pompei, în Roma, cu o capacitate de 40.000 de locuri. În general, teatrele construite de 

romani le depășeau cu mult pe cele grecești, în ceea ce privea numărul de spectatori. Scena pe 

care se desfășura piesa avea dimensiuni apreciabile putând ajunge la 60-70 mp. Teatrele romane 

puteau adăposti un număr mare de spectatori, dacă este să judecăm după ruine. Decorurile și 

costumele erau bogate, iar coregrafiile impresionante prin numărul de oameni implicați.  

 Perfecționarea tehnicii și popularitatea de care se bucurau aceste spectacole teatrale a 

făcut ca, în unele cazuri, să fie investite sume considerabile. Astfel, dacă într-un text se vorbea 

despre o bătălie navală, atunci scena era umplută cu apă. În Sardinia, de pildă, pe locul vechiului 

teatru roman s-a descoperit un ingenios sistem de acustică; vase din teracotă așezate cu gura spre 

public amplificau vocile actorilor făcându-le astfel auzite până în ultimele rânduri. 
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 Cel mai mare teatru roman construit 

vreodată este Colosseumul din Roma datând 

din anul 80 d. Hr. Clădirea ocupa o suprafață de 

2 hectare, având lungimea de 187 m și lățimea 

de 175 m și putea găzdui aproape 90.000 de 

oameni. La Roma arta teatrului va ajunge să 

conteze pe creații originale valoroase cu 

precădere în perioada Republicii. Cei mai de 

seamă reprezentanți ai teatrului latin au fost Plaut și Terentiu care au lăsat o seamă de satire la 

adresa societății romane din acele timpuri. 

Teatrul, fascinantă călătorie pe drumul: autor – text – regizor – actor – 

scenă – public, reprezintă una dintre cele mai constructive arte, întrucât 

este o oglindire fidelă a vieții, a realității imediate, cu toate viciile, 

pasiunile și capriciile ei. Omul, pe parcursul întregii sale ființări, își 

caută modele, iar teatrul, nu face altceva decât să-i ofere omului acele 

modele demne de urmat. Simplificând, teatrul îi arată omului viața, îl 

transformă și îl apropie de ceea ce înseamnă frumos, drept și bun.  

 Și pentru că în școala noastră teatrul se află la loc de mare cinste, am reușit și în acest an 

să punem în scenă multiple reprezentații, cu unele dintre ele chiar participând la diferite 

concursuri desfășurate la Palatul Copiilor, Teatrul Luceafărul și Colegiul Dimitrie Cantemir, din 

Iași. Aici, elevii noștri au obținut importante premii și distincții: Premiul I pentru interpretare 

– piesa „Păcală și negustorul”, Premiul special pentru Teatru Gestual – pentru spectacolul „Ieri 

și azi”, precum și Premiul Special pentru valoarea mesajului istoric pentru spectacolul „Sfântul 

Constantin Brâncoveanu”. Întrebați de experiențele trăite în timpul repetițiilor și pe parcursul 

reprezentațiilor, elevii și-au exprimat următoarele impresii:  
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 Festivalul „Hai la teatru!” mi-a oferit 

prilejul de a intra pentru prima dată pe ușile 

Teatrului Luceafărul din Iași, unde am putut 

viziona diferite piese de teatru pe care nu le 

voi uita prea curând – un univers magic, plin 

de talent, tinerețe și prospețime; bucurie și 

devotament în interpretare, pasiune și 

efervescență creatoare. Iată câteva cuvinte, pe 

care le-am ales pentru a caracteriza experiența 

din cadrul acestui festival. În timp ce 

vizionam piesele de teatru și le treceam prin 

filtrul gândirii mele simțeam că le joc chiar 

eu, mă transpuneam parcă în pielea 

personajelor și trăiam fiecare moment cu o 

vădită intensitate. A fost de vis această experiență! M-a inspirat enorm pasiunea acelor oameni 

pentru teatru, pentru transmiterea anumitor mesaje cu privire la viața însăși. Pot spune, de altfel, 

că teatrul este o modalitate inedită prin care poți prezenta și transmite publicului spectator lecții 

de viață, conturând într-o manieră originală însușiri general umane. Vizionând spectacole de 

teatru vei dobândi capacitatea de a-ți evalua atât propriul comportament, cât și al semenilor tăi, 

învățând să disociezi binele de rău. (Roman Mihaela, clasa a VIII-a)  

 

 Am văzut mulți copii talentați, și mici și mari. Am trăit emoții puternice și m-am bucurat 

de fiecare secundă petrecută pe scena Teatrului! De altfel, teatrul în sine este ca o fereastră pe 

care privești o altă realitate, o fereastră prin care te poți vedea pe tine însuți, cu defectele și 

calitățile tale, cu îndoielile și credințele pe care le ai. Cei pe care îi vezi sunt de fapt o proiectare 

a propriei tale persoane. La un moment dat te identifici cu personajele pe care pur și simplu le 

vezi jucând pe scenă sau pe care tu însuți le interpretezi. Ce pot să spun?! Ador teatrul, ador 

scena! Este ceea ce mă împlinește, ceea ce mă face pe deplin fericită! (Damian Petronela, clasa a 

VIII-a) 
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 Dacă doriți să aflați definiția 

emoției, vă invităm să urcați cu noi pe 

scenă. Este…de vis! Nici nu îmi găsesc 

cuvintele pentru a putea descrie emoția și 

bucuria care mă cuprinde de fiecare dată 

când interpretez un rol. Este o stare unică, o 

permanentă dorință care mă mistuie pe 

dinăuntru și-mi oferă o neînchipuită 

satisfacție! (Ghilan Sanda Dumitrița, clasa a 

VIII-a) 

 

 În apropierea Paștelui, am interpretat 

cu multă bucurie în suflet piesa Ştergarul la 

Schitul Băiceni. Am trăit momente unice 

fiind cuprinși cu toții de o liniște interioară 

deosebită. La final, am fost răsplătiți cu 

gogoși calde, toate acestea au contribuit la 

realizarea unei atmosfere familiare, 

armonioase. (Nițu Teodora, clasa a V-a) 

 

 

  

A fost o zi minunată! Am fost 

impresionată de modul în care elevii își 

interpretau propriul rol – aveau o forță 

extraordinară în glas și în atitudine! Tot ceea ce 

rosteau, rosteau din suflet! Mi-ar plăcea ca atunci 

când voi fi mare să devin actriță! Voi lupta 

pentru a-mi îndeplini acest vis! (Țibulcă Iolanda 

– Giorgiana, clasa a V-a) 
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 La Palatul Copiilor am cunoscut 

oameni cu adevărat talentați, dar mai 

presus de atât am cunoscut oameni 

extrem de pasionați! În opinia mea 

aceasta este cheia succesului, să iubești 

ceea ce faci! (Ciubotariu Mădălina, clasa 

a VIII-a) 

 

 Una din zilele mele preferate a fost cea în care am mers la teatru. Când am intrat în sală 

era întuneric și singurele scaune pe care le-am văzut erau cele din față. Prin urmare, m-am așezat 

pe unul din acele scaune de lângă scenă pentru a mă asigura că voi auzi totul. Mi-a plăcut cel mai 

mult ultima piesă Doctor fără voie, de Moliere, interpretată de elevii unui liceu din Iași. M-am 

amuzat foarte mult în timpul piesei deoarece actorii au fost foarte comici. De asemenea am 

remarcat faptul că elevii erau îmbrăcați în costume de epocă, foarte, foarte interesante! (Sîngiap 

Iustin - Gabriel, clasa a V-a) 

 Am pășit cu mari emoții pe 

scările Teatrului Luceafărul. Parcă 

eram niște mici vedete în momentul în 

care am intrat în cabina de costume și 

machiaj. Îmi făceam o mulțime de 

gânduri, îmi era frică să nu uit vreo 

replică sau să mă încurc în vreun fel. 

Îmi doream grozav ca totul să se 

desfășoare bine, să ne bucurăm de 

succes! Îndrumați de bunii și răbdătorii 

noștri profesori, am reușit să facem un lucru minunat, iar la sfârșit am adunat multe laude și 

aplauze. După reprezentația noastră, care a avut loc în sala mică, am intrat și în sala mare pentru 

a urmări alte piese jucate de elevi mai mari, din cadrul altor școli din țară. Personal, am rămas 

plăcut impresionată de talentul acelor tineri, de pasiune pe care o investeau în fiecare replică. 

Întotdeauna vom avea multe de învățat de la cei mai mari, trebuie doar să ne ținem ochii deschiși 

și mintea trează! (Sîngeap Beatrice, clasa a VI-a) 
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Îmbrăcămintea sănătoasă ne protejează corpul! 

  

 Întreaga suprafață a corpului omului preistoric era acoperită de pilozități dense. Odată cu 

trecerea timpului aceste pilozități au dispărut în mare parte. Cca 1,6 – 2m
2 

de piele sunt protejate 

cu haine împotriva condițiilor vremii și ale mediului. Pielea reprezintă cel mai întins organ al 

corpului. Până la un anumit nivel protejează eficient corpul împotriva oscilațiilor temperaturii. 

Suprafața pielii respiră, elimină reziduuri și apă. Deoarece pielea netedă, fără pilozități nu își 

poate îndeplini perfect funcția termoizolantă, protecția care lipsește este asigurată de 

îmbrăcăminte. În acest fel, îmbrăcămintea sănătoasă protejează împotriva frigului și a căldurii, 

însă nu trebuie să împiedice respirația pielii. În același timp îmbrăcămintea filtrează substanțele 

periculoase, toxice din aer, în cuantum tot mai mare datorită poluării mediului, care pătrund fără 

probleme prin intermediul celulelor pielii.  

Să căutăm materialele naturale!  

 Această funcție izolatoare, de 

protecție este asigurată perfect de 

hainele realizate din fibre naturale. 

Caracteristicile deosebite ale lânii și 

mătăsii, cu foarte puține excepții, pot 

fi întrecute cu greu. Lâna o purtăm de 

cel puțin 7000 de ani. Deja în Egiptul 

Antic se cunoștea procesul de 

producere a pâslei, folosind 

caracteristicile deosebite ale fibrelor de proteine. Hainele produse din lână pură și în prezent sunt 

considerate deosebit de elegante. (Din nefericire prețul lor este destul de ridicat.) Lâna este 

realizată din păr de oaie, capră, cămilă sau iepure. Grăsimea, transpirația și impuritățile sunt 

îndepărtate din lână prin multiple spălări cu săpun. Ca firele să rămână mai moi, lanolina nu este 

îndepărtată în totalitate. Lanolina și anumite soluții de spălare a lânii (ce sigură o gresare 

ulterioară), în unele cazuri, poate provoca alergii.  
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  Mătasea este cunoscută de cca. 

5000 de ani. Chinezii păstrau în mare 

taină procesul producției mătăsii. 

Viermii, larvele de mătase nu puteau fi 

scoși din țară. Contrabandiștii erau 

pedepsiți cu moartea. Comercianții 

romani ingenioși au reușit să aducă în 

Europa, prin Bizanț, câteva larve de 

mătase. La fel ca lâna, și mătasea este un 

material natural cu caracteristici deosebite. Din nefericire însă, este mult mai scumpă decât lâna. 

Mătasea naturală și crudă nu este tratată chimic. Este înmuiată, pentru a deveni mai mătăsoasă, 

prin fierbere, în apă cu săpun. Și totuși mătasea poate da des reacții alergice, fiind compusă 

aproape exclusiv din fibre proteice.  

 Dacă nu dorim să renunțăm la 

materialele naturale, însă nu ne permitem 

lâna și mătasea, vom purta haine mai ieftine, 

produse din bumbac. Și bumbacul este un 

material natural, însă mult mai ieftin decât 

cele anterioare. Materia de bază este utilizată 

la producerea hainelor de mai bine de 7000 

de ani. Singurul dezavantaj: este mai puțin 

termoizolant, din acest motiv nu este recomandat iarna. În plus, bumbacul reprezintă cea mai 

importantă fibră naturală. În prezent, este cea mai căutată fibră, în comparație cu fibrele realizate 

în mod sintetic. Bumbacul este format din fibre foarte subțiri, de 2-4 cm lungime, prelungiri 

epidermice unicelulare ale semințelor. După un tratament chimic specific bumbacul este răsucit 

în fibră. În urma diverselor proceduri caracteristice industriei textile, materialul va deveni mai 

ușor de mânuit urmând ca mai apoi să fie tratat cu tanin, ulterior lăcuit.  

 Pânza este țesută din fibrele lungi, rezistente, obținute din cânepă. Și în prezent pânza 

reprezintă materialul preferat pentru realizarea așternuturilor de pat și a fețelor de masă.  
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 Hainele – cel de-al doilea strat extern! 

 De regulă, ne constituim garderoba în funcție de tendințele modei. Din păcate, acesta este 

aspectul principal avut în vedere la cumpărare. Bineînțeles, și prețul și rezistența hainelor 

contează, însă ne gândim mai puțin la sănătate. Cel de-al doilea strat exterior este important nu 

doar pentru prezentare, ci și sub aspectul sănătății și confortului nostru. Hainele nu trebuie să fie 

niciodată prea strâmte pentru a nu ne reduce flexibilitatea.  

 Hainele nesănătoase sunt periculoase!  

 Hainele strâmte îngreunează respirația, 

aerisirea pielii și circulația sângelui. Gulerul prea 

strâmt al cămășii îngreunează circulația cerebrală, 

reacțiile devin mai lente. Blugii strâmți pot presa și 

afecta organele genitale. Sub hainele strâmte nu se 

formează acel strat de aer termoizolator, din acest 

motiv iarna pielea se răcește, putând chiar îngheța. 

Lenjeria, de regulă, se fabrică din bumbac. În 

bumbac însă se acumulează transpirația, din acest motiv lenjeria necesită o schimbare frecventă 

și o spălare la 60° C. În bumbac se colonizează cu ușurință ciupercile și alți germeni.  

Bumbacul – ieftin și sănătos  

 Avantajele bumbacului:  

 Absoarbe foarte bine umezeală  

 Nu este atacat de molii  

 Se poate spăla în apă fierbinte  

 Nu se încarcă electrostatic, este plăcut la purtare  

Dezavantajele bumbacului: 

 Intră la apă  

 Nu ține suficient de cald  

 Este mai puțin elastic  

 Se usucă greu  

Cobuz Nicoleta, clasa a VI-a, coord. prof Maria Pînzariu 
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Sentiment de dor 

 

A trecut timpul și soarele a-mbătrânit,   

Dar sentimentul a rămas, el e necontenit… 

Lumina surdă ce cântă cu glas de muritor, 

Acum acompaniază-n cor sentimentele de 

dor…                     

  

Apus-au luminile și lumânările s-au stins,  

Mulți au plecat și de dor am fost învins. 

Și nu pot să șterg din a mea minte,  

Dorul de persoanele-ndrăgite!          

 

Norii plâng aducându-ne povețe… 

În viață, pentru fericire e nevoie de tristețe.  

Să ai curaj, nădejde și credință, 

Iubește cu întreaga ta ființă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

          (Mocanu Radu, clasa a VIII-a)  
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            Trandafiri … și în curtea școlii noastre 

 

Probabil că nu vom afla niciodată cum, dintr-un 

modest măceș, acum 4000 de ani, un grădinar a obținut 

floarea trandafirului. De atunci, trandafirul a continuat să 

strângă semnificații și reprezentări, ajungând astăzi să fie 

considerat regele florilor. 

Trandafirul a fost întotdeauna apreciat pentru 

frumusețea sa. Vechii greci și romani au văzut în trandafir 

simbolul iubirii și astfel l-au asociat cu zeițele protectoare 

Afrodita, respectiv Venus. De altfel, știm și noi că trandafirul 

roșu exprimă pasiunea și sunt oferiți doar celei iubite. Dar, trandafirul nu este doar expresia dragostei. 

Tot în Roma un trandafir sălbatic era pus pe masa camerei în care se discutau lucruri secrete. De altfel, 

termenul “sub rosa”, sau “sub semnul trandafirului” înseamnă “un secret de păstrat”. 

 

Sub egida frumosului și a bunului gust, 

elevii școlii noastre au demarat o acțiune de 

pregătire a terenului în vederea plantării de 

trandafiri în curtea școlii. 

 

Curiozități despre trandafiri 

 Palatul Cleopatrei era plin de trandafiri, inclusiv 

podeaua era plină de petale delicate.  

 Confucius avea 600 de cărti despre cum se cresc 

trandafirii. 

 Shakespeare s-a referit la trandafiri de 50 de ori în cadrul operelor sale. 
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 Cel mai bătrân trandafir are 1000 de ani! și continuă să înflorească pe 

zidul Catedralei Hildesheim din Germania. 

 Chiar dacă trandafirul nu are un fruct comestibil, se pare că ceea ce 

ramâne după ce floarea nu mai înflorește conține mai multă vitamina C 

decât orice fruct sau legumă.  

 Trandafirul este floarea 

națională a Statelor Unite. 

 Afrodita a dat numele acestei 

flori. 

 Trandafirii nu au vârstă! Se 

pare ca arheologii au descoperit trandafiri fosilizați ce datează de 

mai bine de 40 de milioane de ani! 

 Grecii foloseau trandafirii pentru a se... accesoriza! Atunci 

când avea loc vreo petrecere, aceștia se împodobeau cu ghirlande de 

trandafiri și se parfumau cu ulei. 

 Soția lui Napoleon, Josephine, adora trandafirii. Se pare ca 

în grădina ei creșteau aproape 250 de specii! 

 

Cum îngrijim trandafirii primiți? 

Dacă primiți trandafiri ce au tulpina în tubușsoare de plastic 

umplute cu apă, le vom îndeparta înainte de a aranja florile în vază! 

Îndepărtați orice frunză ce ar putea sta sub apă odată puși în 

vază! 

Tăiați 3-4 cm din tulpina cu 

ajutorul unui cuțit ascuțit! 

Imediat după ce ați tăiat 

tulpina, puneți trandafirii într-o vază 

destul de adâncă, cu apă curată, și adăugați conservantul de flori! 

Tineți trandafirii într-o cameră răcoroasă, departe de lumina 

directă a razelor solare! 

 

Prof. Raluca Mariana Ciudin 
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 Săptămâna Școala Altfel este un interval dedicat activităților extracurriculare și 

extrașcolare. În această săptămână specială, școlile și grădinițele, alături de profesori, învățători 

și educatori se străduiesc să le ofere elevilor cele mai interesante experiențe de învățare non-

formale. Anul acesta, în școala noastră s-au organizat o varietate de activități din domeniile: 

cultural-artistic, consiliere și orientare, cultură civică, educație ecologică, educație pentru 

sănătate, educație sportivă și divertisment. Activitățile derulate au avut un impact pozitiv asupra 

elevilor, astfel că aceștia și-au manifestat dorința de a fi repetate multe dintre ele. Iată câteva 

momente remarcabile pe care dorim să vi le împărtășim: 

Pași de copil, în Iașii marilor zidiri! 

 

  

 A fost o activitate reușită! Colaborarea cu elevii de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” 

din Iași a însemnat o mare bucurie pentru noi întrucât am realizat împreună un schimb de 

experiență deosebit. (Munteanu Mădălina, clasa a VII-a)  

 

O săptămână deosebită – Școala Altfel 
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         Teiul lui Eminescu 

 O zi pur și simplu minunată, plină de activități, 

vizite în locuri noi și interesante din Iași! De altfel, am fost 

fascinată de plimbarea din Parcul Copou unde am vizitat și 

Teiul lui Eminescu, moment în care am fost cuprinsă de o 

profundă emoție. (Andrieș Petronela, clasa a VII-a) 

                                        

 

 

 

 

 

 

Curiozități…   
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Concurs Județean de Pictură, Desen, Colaj Lumină și culoare 

 
 
  

 Un concurs distractiv la care am 

participat cu multă bucurie. Am desenat și am 

pictat lucruri interesante de care sunt foarte 

mândru! Mi-ar plăcea ca anul viitor să particip 

din nou, mai ales pentru că mi-am făcut prieteni 

și îmi este dor să-i revăd! (Lupu Octavian, clasa 

a II-a) 

 

 

Pe aripi de poezie… 

 

 Lectura ne pune mintea în mișcare. A citi reprezintă o experiență inedită deoarece acest act 

nu degajă doar semnificație, ci constituie o mișcare de descoperire. Consider că înainte de a citi 

omul este fără experiență, iar după, o dobândește negreșit. De multe ori, experiența cuvintelor se 

identifică cu experiența ființei, iar în timpul lecturii cititorul își trăiește propria existență. Cititul 

este într-adevăr o plăcere, însă putem afirma că este și un mod de viață, o muncă, dar fără să 

devină corvoadă. Prin lectură are loc crearea și formarea omului! (Roman Mihaela, clasa a 

VIII-a)    
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Drumeții și jocuri ale copilăriei… 

 

                                                                                          Să știi mai multe, să fii mai bun!  

      Dorința de mișcare și dinamismul sunt 

caracteristici ale copiilor, de aceea în cadrul 

Săptămânii Altfel s-au organizat multe drumeții 

printre care la Muzeul de Arheologie Cucuteni și 

la schitul Băiceni.  

  

                                Joc și joacă... 

    Rolul jocului în educație este foarte 

important. Este dovada unei bune 

sănătați fizice, psihice si intelectuale. El 

permite crearea unor conexiuni 

importante și dezvoltă simțul umorului.  

 

 

     Jocul este cel mai bun mijloc pentru 

învățare, căci prin joc, copilul învață 

ușor, fără să-și dea seama. Pe lângă 

plăcere, jocul îi permite copilului să-și 

stimuleze corpul și organele de simț. Îi 

dă ocazia să parcurgă un mare număr 

de informații și are o formidabilă 

valoare de antrenament. Prin joc, 

copilul învață să se concentreze, să-și respecte partenerul de joacă, să construiască, să-și dezvolte 

și să-și structureze imaginația.  
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 Apropiindu-se Sărbătorile Pascale 

elevii școlii noastre, coordonați de domnul 

profesor Moisei Lucian – Mihail, au pus în 

scenă la schitul Băiceni piesa Ștergarul care a 

reprezentat un moment de emoție desăvârșit. 

 

 

     La sfârșit, elevii au fost recompensați cu 

bucate și au purtat discuții cu părinții călugări. 

Astfel, s-au bucurat de o atmosferă familiară în 

acord cu sărbătorile pascale.  

     Am pus în scenă această piesă cu toată 

inima și ne bucurăm nespus pentru starea de 

liniște și pace sufletească pe care am simțit că 

am transmis-o celor prezenți. (Cobuz Nicoleta, 

clasa a VI-a) 

  

     Dacă privim îndelung un ou încondeiat, 

el ne va transmite bucurie, uimire, 

smerenie, împăcare, pentru că în 

ornamentația lui, de fapt, se află adevărate 

simboluri (soare, luna, cruce, etc.), modele 

din natura (plante, animale, obiecte casnice)  

modele de țesături populare, cu tot 

repertoriul lor de semne sacre.  
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 Ce de lucruri n-ar şti să povestească de-ar avea grai ruinele acestea? Când te 

gândeşti c-a fost atâta viaţă aici...inimi care s-au iubit, ochi care au plâns, viteji care şi-au 

vărsat sângele pe zidurile acestea… Al. Vlahuţă 

 Cetatea Neamţ este situată în apropierea 

oraşului Târgu-Neamţ, fiind ridicată dintr-un 

amalgam de pietre: piatră luată chiar de la buza 

dealului, piatră de carieră şi piatră de râu. Citadela 

se înalţă semeaţă pe culmile Pleşului, la o înălţime 

de cca 1000 de metri. Este ctitoria lui Petru Muşat 

I, dar a fost consolidată pe timpul domniei lui 

Ştefan cel Mare, devenind emblematică pentru 

Moldova.  

 Podul suspendat pe care se face accesul în 

cetate este susţinut de 11 piloni uriaşi de piatră, 

iar zidurile exterioare de apărare au peste 20 de 

metri înălţime. Edificiul este grandios! De pe 

pod, am păşit pe puntea care se ridica în caz de 

pericol şi, nu fără emoţie, am intrat în curtea 

interioară.  

 

 

Am remarcat simplitatea zidurilor, numărul 

mic de nişe folosite ca puncte de observaţie, 

verdele crud al ierbii. După explicațiile 

ghidului, de la care am aflat că această cetate 

nu a putut fi niciodată cucerită din exterior - 

porţile ei s-au deschis doar de 3 ori în faţa 

străinilor - o dată prin trădare în faţa turcilor, 

apoi în urale de bucurie în cazul lui Mihai Viteazul, primul domn al tuturor românilor și prin 

În vizită la Cetatea Neamțului 
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În vizită la Rezervația de Zimbri… 

 

 

viclenie în cazul polonezilor lui Sobieski. 

Am început turul cetăţii trecând prin Sala 

de Sfat şi Judecată, locul în care Domnul 

Moldovei se sfătuia cu boierii săi sau în 

care, dupa caz, judeca anumite pricini. 

Masa lungă, scaunele din lemn, cu spătar 

înalt ne-au întors în timp, mai ales că pe un 

perete de zid este portretul voievodului Ştefan cel Mare. Pe partea cealaltă a cetăţii am ajuns în 

cel mai înfiorător dintre locurile de aici: Neagra Temniţă - animată cu figurine de ceară ilustrând 

deţinuţii şi condiţiile crâncene de 

detenţie. Trădătorii şi infractorii mureau 

aici în chinuri inimaginabile de frig şi de 

foame, ajungând hrană pentru rozătoare. 

Ca în orice cetate creştină, există şi 

un Paraclis purtând hramul Sf. Nicolae. 

Cetatea a fost locuită, având tot ceea ce e 

necesar traiului zilnic: cameră de locuit, 

camera Domniţelor,  bucătărie “dotată” cu tot ce trebuie (blide şi ulcioare, sobă, taburete şi 

masă), Camera de Provizii. Aici a funcţionat o Monetărie clandestină, iar acesteia îi este dedicat 

un spaţiu extins, mii de monede fiind împrăştiate peste tot, pe lângă ziduri. Am petrecut circa 

două ore în cetate, ore încântătoare care au fost pentru noi nu doar istorie, ci și lecții de viață.  

 

 

  

 

Rezervaţia de zimbri şi faună carpatină Dragoş Vodă, a fost 

înfiinţată în anul 1968. Primii trei  zimbri au fost aduşi aici, în anul 

1970, din Polonia. Rezervaţia de Zimbri Dragoş Vodă, actualmente 

Grădina Zoologică Dragoş Vodă, una dintre cele patru arii protejate 
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incluse în Parcul Natural Vânători-Neamţ, se 

întinde pe aproximativ 11.500 ha. Grădina 

cuprinde, pe lângă populaţia de zimbri, 

exemplare de cerbi carpatini, cerbi lopătari, o 

pereche de mufloni, căprioare, vulpi, un urs, 

un lup, precum şi diferite specii de păsări. În 

grădina zoologică se găsesc 3 iazuri cu 

numeleː Zimbrilor, Căprioarelor şi Cerbilor, special amenajate pentru pescuit, cu frumoase 

exemplare de crap, caras, şalău, ştiucă sau biban, cel mai atractiv şi foarte bine îngrijit iaz fiind 

Lacul Zimbrilor situat chiar la intrarea în rezervaţie, pe partea stângă. În momentul de faţă. 

Rezervaţia de Zimbri Dragoş Vodă este una dintre cele mai mari şi mai reprezentative rezervaţii 

din Europa şi unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din judeţul Neamţ.  

 

 Muzeul înființat în anii 

șaptezeci în gospodăria lui Neculai 

Popa (Nicolae Popa) din Târpești 

reprezintă astăzi unul dintre cele mai 

frumoase și interesante muzee din 

Moldova. Așezat în satul Târpești din 

comuna Petricani muzeul face parte 

din itinerarul celor care viziteaza 

Cetatea Neamțului și Muzeul “Mihail Sadoveanu,” Humuleștii lui Ion Creanga sau alte mănăstiri 

vestite din zona Neamțului. Muzeul Neculai Popa este format dintr-o casă veche și un pavilion 

special construit care adapostesc peste 3000 de exponate, începand de la ceramica Cucuteni și 

obiecte dacice și până la obiecte populare de lemn, ceramică, fier, bani, împletituri și straie din 

diferite perioade istorice aparținând mai multor popoare. 

 Expoziția permanentă cuprinde mai multe colecții, grupate în fonduri distincte, cum ar fi: 

Mărturii arheologice rezultate din săpăturile organizate în localitate și alte zone învecinate, 

Colecția numismatică formată din piese antice și piese actuale, romanești și străine, Colecția de 

Muzeul Neculai Popa de la Târpești – Județul Neamț 
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etnografie locală formată din obiecte 

utilitare, decorative și piese de port 

popular specifice zonei, Colecția de 

icoane și obiecte de cult,  Colecția de 

pictură naivă românească și Colecția 

de sculptură naivă formată din câteva 

lucrări realizate în decursul anilor de 

artistul Neculai Popa. Dintre artiștii 

populari contemporani, Neculai Popa este artistul care are cele mai multe pasiuni pornind de la 

teatrul folcloric si ajungând până la sculptura în piatră și lemn.  

 

 Casa Memorială Ion Creangă din 

Humulești este leagănul copilăriei marelui 

povestitor Ion Creangă (1837-1889). Lângă 

casa din Humulești se găsește Parcul 

tematic „Ion Creanga”, un loc în care 

vizitatorii se pot întâlni cu personaje 

îndrăgite din poveștile pentru copii scrise 

de Ion Creangă. 

 

  

Casa Ion Creangă din Humulești a fost construită 

între anii 1830-1831 de catre Petre Ciubotariu, bunicul 

povestitorului. Ion Creanga a locuit în casa din Humulesti 

permanent de la naștere până în 1846, apoi cu întreruperi 

până în 1855, când a plecat spre Iasi, la Seminarul de la 

Socola. Casa lui Ion Creangă are un acoperiș larg de 

draniță sub care se afla pereții durați din bârne groase 

peste care s-a așternut un strat de lutuială. Interiorul este 

format din două încăperi micuțe și o tindă. Intrarea în casă 

Acasă la marele povestitor… 
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este una scundă, adapostită de ploile 

repezi printr-o prispă lată de câteva 

palme, iar în spatele casei un 

acoperamânt de scânduri cu panta 

repede protejeaza mai multe obiecte 

gospodarești și unelte agricole cu 

certă valoare etnografică.                  . 

În prima încăpere pe care o are 

casa lui Ion Creangă din Humulești, 

care este cea mai mare și fiind camera 

în care locuia familia se află covata 

pentru copilul mic, hainele de sărbătoare așezate pe culmi și lada de zestre a mamei Smaranda. În 

dreapta de cum intrăm se observă lavița in jurul căreia avea loc iarna șezătoarea. În mijlocul 

casei din Humulești sunt așezate pentru a putea fi văzute, uneltele de țesut ale mamei, iar pe o 

măsuță se pot vedea Ceaslovul (prima carte după care a învățat să citească) și bustul său. În tindă 

se pot observa foarte multe panouri cu date despre scriitor, iar în camera următoare, adică în 

cămară, se află intrarea în podul casei unde Ion Creangă a ascuns pupăza din tei. Această atracție 

turistică, și anume casa lui Ion Creangă din Humulești deține o valoroasă expoziție permanentă, 

reorganizată tematic dupa 1989, ce cuprinde documente de arhivă, scrisori, cărți poștale cu 

autograf, fotocopii ale manuscriselor, fotografii și 14 lucrări de grafică, realizate de plasticianul 

Eugen Țaru pentru ilustrarea ediției din 1949 a Amintirilor din copilărie.  

 Petrecând cinci zile minunate, pline de activități ne declarăm mulțumiți pentru tot ceea ce 

am realizat și ne dorim ca în următoarea Săptămână Altfel să fim la fel de energici și binevoitori 

pentru a ne bucura împreună de momente deosebite. Programul inițiat a urmărit implicarea 

deopotrivă a elevilor și a dascălilor în activități extracurriculare și extrașcolare interesante, care 

să le valorizeze talentele, preocupările din afara școlii și competențele în domenii cât mai 

diverse. Firește, activităţile propuse au contribuit la crearea unei stări de bine şi au adus un plus 

întregii comunităţi şcolare, prin competenţe, unitate, spirit de echipă şi, nu în ultimul rând, prin 

zâmbetele elevilor şi dascălilor implicaţi. 

 

Damian Iustin, clasa a VI-a, coord. prof Maria Pînzariu 
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                       Legea gravitaţiei sau … mărul lui Newton 

 

Toţi cunoaștem faimoasa legendă, pe care ȋnsuși Newton a povestit-o 

prietenilor săi.Ȋl și vedem parcă pe savantul englez sub un pom din livada sa, 

căzându-i  ȋn cap un măr peste perucă. La cei 22 de ani pe care-i  avea ȋn acel 

moment i-a venit ȋn minte legea forţei gravitaţionale, dezvoltată și studiată 

mai târziu. 

Această banală ȋntâmplare l-a făcut pe viitorul sir Isaac Newton să 

filozofeze și să ajungă la concluzia că toate corpurile cad spre pământ, ȋn orice condiţii atmosferice, direcţia 

căderii fiind aceeași. Aceasta descoperire a revoluţionat atunci știinţa: nu numai mărul ci toate corpurile de 

pe Terra, precum și planeta noastră și sistemul solar sunt supuse aceleiași legi a gravitaţiei. 

           Newton,legat pe atunci de Colegiul Trinity din Cambrige-Anglia a elaborat legea ȋntr-o formă simplă, 

incipientă: legea gravitaţiei universale, dar s-a ferit atunci  să publice 

descoperirile sale și de teama Bisericii Catolice.  
Pentru erezie, inchiziţia ȋi arsese pe rug pe Giordano Bruno, iar 

Galileo Galilei fusese torturat.Vaticanul susţinea teoria antică a lui 

Ptolemeu, conform căreia Pământul  fix, imobil se afla ȋn central 

Universului, iar ȋn jurul lui se rotea Soarele-ceea ce era eronat din punct 

de vedere știinţific. 

       

Ȋn lucrarea sa de căpătâi 

,,Principii matematice ale filosofiei natural” - scrisă ȋn latina, 

genialul Newton a formulat cele trei legi ale dinamicii și legea 

gravitaţiei universale. Conform legii newtoniene a gravitaţiei, 

forţa gravitaţională dintre două corpuri este proporţională cu 

produsul maselor corpurilor și invers proporţională cu 

pătratul distanţei dintre corpurile respective. 

Cartea publicată ȋn 1687 a fost un triumf și un punct 

culminant ȋn știinţă. Ideile despre gravitaţie le-a publicart abia după 20 de ani de la descoperire. Cea mai 

șocantă realizare dintre toate a marelui fizician și matematician a fost ideea că Luna este menţinută pe orbita 

sa, nu de o forţă magnetică  așa cum se presupunea, ci de o forţă gravitaţională exercitată de Pământ. La 300  

de ani de astronomie  sunt ȋntrebări ce proecupa oamenii de știinţă legate de 

aceasta forţă ce guvernează Universul. 

             De ce se atrag ȋntre ele corpurile? Care este cauza gravitaţiei? Care este 
motivul pentru care un obiect captat  ȋn câmpul gravitaţional al Pământului (un 
meteorit spre exemplu) cade pe suprafaţa acestuia. De ce are Pământul un 
câmp gravitaţional? Cum arată acesta? De ce planetele se ȋnvârt ȋn jurul unei 
stele?  
             De la inceputul formării unei  stele, câmpul ei gravitaţional ȋncepe să prindă tot felul de corpuri din 

spaţiu, până la urmă unele dintre ele  se pot ciocni și au format planete. Fiecare corp din spaţiu se mișcă 

independent, dar când intră ȋn câmpul gravitaţional al unei stele, ele au ȋnceput să fie afectate. Unele scapă 

din câmp, altele rămân prinse ȋn echilibru sau unele chiar au fost absorbite ȋn stea.  

        Corpurile care au rămas in echilibru sunt și planetele din sistemul nostru solar. 
De ce au rămas ȋn echilibru și nu scapă din câmpul gravitaţional al soarelui ? De ce nu sunt absorbite?  
         Pentru că fiecare corp datorită vitezei lui de deplasare ȋn spaţiu și datorită propriei mase a 
interacţionat cu câmpul gravitaţional al soarelui. Daca viteza și/sau masa sunt mai mari, reușesc să scape, 
dacă viteza și/sau masa sunt mai mici sunt absorbite. 
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            De ce se ȋnvârt planetele ȋn cercuri pe un singur plan?  
Datorita câmpului gravitaţional puternic al Soarelui, toate planetele se ȋnvârt ȋn jurul lui și datorită forţei centrifuge, 
toate s-au aliniat pe un singur plan. 

           Datorita gravitaţiei soarelui, praful cosmic a ȋnceput să se ȋnvârtă ȋn 

jurul lui. Datorită gravitaţiei fiecarei particule, praful s-a unit ȋn bucăţi mai 

mari. Ele s-au mai ciocnit, s-au ȋmpraștiat și până la urmă s-au unit ȋn 

continuare și pănă la urmă au devenit planete. 

           Orice obiect care se ȋnvârte, creeaza forţa centrifugă. Orice corp 

care se ȋnvârte indiferent că ȋn jurul axei proprii, ȋn jurul unui obiect sau 

care are traiectoria curbată are forţă centrifuga. Forţa centrifugă mai exact 

este ,,fuga de centru'’ de unde și numele  fiind   ramură a inerţiei. 

            Astfel se poate explica și menţinerea sateliţilor pe orbite ȋn jurul unor planete sau trimiterea ȋn spaţiu 

a unor sateliţi artificiali ȋn diverse scopuri. 

             Cel mai recent proiect de acest fel este al Agentiei 

Spatiale Europene si se numeste GOCE (Gravity field and 

steady state ocean circulation explorer). A fost lansat ȋn 17 

martie 2009 si se va roti in jurul Pământului pe o orbită 

relativ joasă, la 250 km altitudine. Timp de doi ani, GOCE 

va aduna date știinţifice despre câmpul gravitaţional al 

Pământului. 

          Sistemul solar include 173 de sateliți care orbitează 

în jurul a șase din cele opt planete și șapte sateliți 

orbitează trei din cele cinci planete pitice cunoscute 

listate de UAI.          
Luna, satelitul natural al Terrei, are o orbită situată la o distanţă medie de 384.400 km de aceasta şi un 

diametru de 3.476 km. Masa satelitului este de 7,35 × 1022 kg. Luna constituie al doilea obiect strălucitor 
de pe cer, după Soare.  Întrucât Luna orbitează în jurul Terrei o dată pe lună, unghiul dintre Soare, Lună şi 
Terra se schimbă, acest lucru ducând la apariţia fazelor lunii. Durata dintre două luni noi este de 29,53 zile.  

Forţele gravitaţionale ce acţionează asupra acesteia generează 

anumite efecte interesante, cel mai cunoscut fiind mareea. Suprafaţa 

terestră şi în special oceanele se alungesc pe linia ce leagă Terra de Lună, 

determinând astfel ridicarea nivelului apei şi a solului (chiar dacă omul 

nu observă, fizic, decât înălţarea apelor). Natura asimetrică a forţelor 

gravitaţionale se dovedeşte responsabilă de rotirea sincronă a satelitului. 

Prin urmare, acesta afişează întotdeauna aceeaşi faţă spre noi. Întocmai 

cum mişcarea Terrei este în prezent încetinită de Lună, aşa şi mişcarea 

Lunii a fost întârziată în trecut de către Terra. Atunci când rotaţia ei a fost 

în aşa fel „domolită”încât corespundea perioadei orbitale, s-a ajuns la o 

situaţie stabilă. În cele din urmă rotaţia Terrei va fi încetinită până când va corespunde perioadei Lunii, ca în 

cazul planetei Pluto şi al satelitului Charon.  

Universul are ȋncă multe secrete pe care omul, ȋnarmat cu tehnologia avansată de astăzi, ȋncearcă să 

le dezlege. 

                                                                                                      Profesor Mioara Mărisac 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_solar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Planet%C4%83_pitic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/UAI
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PAȘTELE ÎN MAREA BRITANIE 

În limba engleză, „Easter” este denumirea Sărbătorii Pascale; cuvântul este derivat din 

termenul “eastre” sau “eostre” din engleza veche. Unele surse susţin că numele vine de la “Easter-

monath”, luna aprilie din calendarul germanic, termen care, la rândul său, provine din numele zeiţei 

păgâne anglo-saxone Eostre. În vremuri străvechi, aceasta era sărbătorită odată cu echinocțiul de 

primăvară, în jurul datei de 21 martie şi avea ca animal reprezentativ iepurele. 

Sărbătoarea Paştelui este anticipată la britanici de postul care începe în miercurea cenuşii (Ash 

Wednesday) şi durează 40 de zile. Cu o săptămână înainte de Paşte, când noi sărbătorim Floriile, 

englezii au „Duminica frunzelor de palmier” („Palm Sunday”), cu origini în Imperiul Roman, atunci 

când oaspeţii importanţi erau întâmpinaţi de mulţimea care flutura frunze de palmieri. Aceste frunze 

sunt acum folosite la diverse aranjamente pascale şi la împodobirea bisericilor, împreună cu multe flori 

– floarea tradiţională acestei sărbători este crinul alb, care poate fi văzut peste tot, fiind considerat un 

simbol al purităţii. 

O tradiţie de Paşte foarte îndrăgită de copiii din Marea Britanie este „vânătoarea de ouă”, care 

au fost ascunse de Iepuraşul de Paşte (Easter Bunny), iar cei mici trebuie să le găsească, pentru a primi 

apoi daruri. Englezii nu consumă deloc ouă în perioada postului, astfel că „premiile” sunt cu atât mai 

valoroase şi mai aşteptate.  

               

 

 

 

 

 

De pe masa de Paşte nu lipseşte nici în Marea Britanie friptura de miel (şi de iepure, mai ales în 

zonele rurale) şi un desert tradiţional numit Simnel Cake, un tort decorat cu 11 bomboane sferice de 

marţipan, reprezentându-i pe cei 11 discipoli credincioşi ai lui Iisus. Mai sunt şi chiflele sau checurile 

fierbinţi, ornamentate cu o cruce (Hot Cross buns), care simbolizează crucea pe care a fost răstignit 

Iisus, acestea fiind mâncate în Vinerea Mare. 

 

 

 

 

 

Munteanu Mădălina, clasa a VIII-a 
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                                                  De  Paște... 

             Astăzi ȋn sufragerie, 
                      Dormitau pe-o farfurie, 
              Necăjite și mânjite  
                       Zece ouă ȋnroșite... 
                                                                              

Ouă , cozonac și pască  au servit cu plăcere și bucurie toţi elevii școlii noastre după ce am revenit 
din scurta vacanţă  a  Paștelui. 

  
Nu am putut să pierdem ocazia să petrecem 

clipe plăcute ȋn grădina școlii printre verdeaţă și flori, 

să ciocnim ouă roșii-de fapt erau și galbene și verzi și 

albastre -, să ne mândrim cu cel mai grozav și 

,,puternic”ou, ori  să ne ȋmpărtășim impresii din 

vacanţa abia sfârșită. 

Am petrecut clipe foarte  plăcute, ȋnsoţiţi 

fiind de doamnele și domnii profesori și ȋnvăţători, 

care s-au bucurat alături de noi. 

 Grădina școlii se veselea și ea, parcă, de 

bucuria noastră, de vocile noastre vesele și fără de 

griji. Soarele și păsările gureșe participau și ele la 

festinul nostru! A fost nemaipomenit de bine! 

 

 

 

 

 

 

O zi minunată despre care ne vom aminti! 

 

Larisa Bodăii, clasa a VIII-a 
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Ziua Eroilor  

 Sărbătoarea Naţională Ziua Eroilor comemorează bărbaţii şi femeile care au căzut de-

a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate, pentru 

apărarea ţării şi întregirea neamului. Prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca 

aceasta să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului, România devenind 

prima ţară care îi comemorează în aceeaşi zi pe eroii străini şi pe cei români. Această dată a 

fost stabilită ca urmare a Tratatul de la Versailles, încheiat în 1919, prin care ţările beligerante 

din Primul Război Mondial s-au obligat la întreţinerea mormintelor ostaşilor îngropaţi pe 

teritoriile statelor respective, precum şi a monumentelor comemorative de război dedicate 

acestora. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 71/1948, data de comemorare a fost schimbată 

la 9 mai, dar apoi s-a revenit la data iniţială.  

 Prin hotărârile Sfântului Sinod 

al Bisericii Ortodoxe Române din anii 

1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării 

Domnului a fost consacrată ca Zi a 

Eroilor  şi sărbătoare naţională 

bisericească. Astfel, în toate bisericile, 

mănăstirile şi catedralele ortodoxe din 

ţară şi străinătate, de Înălţare se face 

şi pomenirea tuturor ostaşilor şi 

luptătorilor, care, în toate timpurile şi în toate locurile, s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre 

şi în închisori, pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, 

libertatea şi demnitatea poporului român. E ziua când ne înclinăm frunţile şi rostim o rugăciune 

pentru sufletele celor care au pierit departe de cei dragi, dar pentru o cauză dragă. Poate n-ar fi 

rău să o facem mai des, deoarece avem azi o ţară întreagă, trăim liberi şi în pace pentru că ei şi-

au dat viaţa. Le datorăm mai mult decât recunoştinţă, le datorăm existenţa noastră ca neam, ca 

ţară, ca individ. Să nu le uităm jertfa, să le cinstim memoria şi, mai ales, să avem grijă să nu 

uităm principiile care i-au mânat pe ei în luptă: credinţă, libertate, dreptate!  
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 Pentru a marca această zi, atât elevii claselor I-VIII, cât și preșcolarii, coordonați de 

domnul profesor Moisei Lucian Mihail, împreună cu doamnele învățătoare, au realizat un 

program artistic la Biserica din Cucuteni, intonând cântece religioase și patriotice. De asemenea 

au avut loc și  recitări de poezii. La sfârșitul activității, elevii au depus o coroană de flori la 

Monumentul Eroilor aflat în curtea bisericii.  

 

 Eroii reprezintă jertfa de veacuri a unui 

neam! Dar nu-i de ajuns numai să ne aducem 

aminte de ei cu respect şi recunoştinţă! În această 

sfântă zi, ei cer de la noi să ne schimbăm în bine, 

să slujim unui ideal nou de viață plin de demnitate, 

de muncă cinstită, iubire și jertfă. Să căutăm a ne 

ridica cu viaţa şi faptele noastre la înălţimea 

Virtuţilor lor. 

                                 (Roman Mihaela, clasa a VIII) 

 Astăzi, ca nişte trimişi ai neamului, eroii, 

vin la noi, cu rol hotărâtor în viaţa de zi cu zi şi ne 

cer să dărâmăm egoismul, răutatea, duşmănia, ura, 

nedreptatea şi tot ce ne desparte şi ne îndepărtează. (Mocanu Pavel, clasa a VIII-a) 

 

 Eroii sunt un exemplu pentru noi! Ei ne oferă cea mai frumoasă pagină de istorie 

deoarece au apărat țara cu demnitate, din toată inima! (Țibulcă Eduard, clasa a V-a) 

 

 Ei au crezut în fiinţa neamului, pe 

altarul căruia au adus cea mai sublimă 

jertfă: Viaţa! (Ciubotariu Mădălina, clasa a 

VIII-a) 

 Eroii au pus viața noastră mai presus 

decât viața lor. Le datorăm respect desăvârșit! 

(Munteanu Mădălina, clasa a VII-a) 
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   În fiecare an, în prima zi de vară  se celebrează Ziua Internaţională a Copilului, prilej de 

a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – copilăria, de a oferi sprijin copiilor, 

de a aprecia şi iubi copiii şi de a promova bunăstarea copiilor din toată lumea. A fost sărbătorită 

pentru prima dată la nivel naţional în Turcia în data de 23 aprilie 1920. Ziua Internaţională a 

Copilului - 1 Iunie, a intrat în istorie, ca având începuturile în anul 1925, an în care la Geneva a 

avut loc Conferinţa Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor. Copilăria este cea mai 

frumoasă perioadă din viața fiecăruia, reprezentând vârsta inocenței și a candorii. Jocul și joaca 

sunt elemente caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, reprezentând o modalitate prin care 

copiii pot descoperi lumea înconjurătoare și totodată minunatele lucruri pe care copilăria le poate 

oferi. Aceste elemente se află într-o legătură foarte strânsă: prin joc, copii descoperă lumea, iar 

adulții se întorc la perioada copilăriei, redescoperind acea vârstă a inocenței. 

1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului, 

este ziua în care revenim cu toţii la 

momentele tandre şi plăcute ale copilăriei 

inocente, alături de generaţia în creştere. 

Este ziua în care încercăm încă o dată să 

conştientizăm, că interesul pentru copil 

trebuie să fie  unul prioritar şi că, toţi copiii 

au nevoie de sprijinul şi atenţia noastră zi 

de zi. Copilăria trebuie celebrată la orice 

vârstă, aşa că 1 iunie este, de fapt, sărbătoarea 

tuturor. Cine nu a fost copil? Cine nu își 

aduce aminte cu drag de anii frumoși ai 

copilăriei, de iernile copilăriei cu zapezi 

cât casa, de jocurile pline de voioșie,  de săniuș, derdeluș, de poveștile spuse la gura sobei de 

bunica…Un dor nemărginit ne cuprinde atunci când ne gândim la verile călduroase si frumoase, 

la plimbările zilei prin colbul fierbinte al uliței, la cireșul din spatele casei, la florile vesele din 

grădină, la prispa casei, la bunica si bunicul care nu mai sunt… 

          1 Iunie – Ziua Copilului 
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 Miracolul oricărei copilării este că, oricât de apăsătoare ar fi împrejurările în care se 

petrece, sufletul copilului păstrează o inocenţă sub atingerea căreia totul împrumută ceva din 

farmecul unui basm şi chiar dacă, odată cu trecerea anilor, inocenţa se va pierde, ceea ce 

rămâne va fi memoria intactă a întâmplărilor trăite în acea vreme. (Alexandra Noica-Wilson) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oricare dintre noi, pitic sau voinic, are voie și nevoie sa se simtă copil  și chiar este 

necesar ca măcar o dată pe an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat, să ne 

aducem aminte de părinți si să simțim că ludicul înflorește in inimile noastre.  

 

Membrii Consiliului Elevilor au surprins 

importanța copilăriei prin diverse activități la 

nivelul întregii școli: dialoguri pe baza temei 

generale  – Bucuria de a fi copil, în cadrul cărora 

au fost implicați și domnii profesori, precum și 

diverse jocuri ale copilăriei, îndrăgite de ei.  
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Și dacă tot am amintit de jocuri, 

activitățile principale în jurul cărora se 

creionează copilăria, haideți să ne amintim 

împreună câteva jocuri ale copilăriei: Barba-

oarba, Lapte gros, De-a v-ați ascunselea, 

Șotron, Țară, țară, vrem ostași!, Flori, fete sau 

băieți, Batistuța, Mima, Leapșa, Elasticul, 

Țările, Împărate luminate, cât e ceasul?, 1,2,3 

la perete stop!, Fazan, Coarda și multe, multe alte jocuri distractive.  

 Elevii au dovedit un interes deosebit în 

organizarea activității reușind să stârnească 

emoție și bucurie, atât în rândul colegilor lor, cât 

și în rândul domnilor profesori, care le-au apreciat 

inițiativa și entuziasmul cu care au pregătit 

activitatea. Prin organizarea acestei manifestații 

Consiliul Elevilor a oferit un exemplu pozitiv 

colegilor lor, stimulându-le în același timp 

creativitatea și spiritul de echipă.  

Copilăria… 

O lume plină de culori, 

Înconjurată doar de vise, 

O lume magică,  

Cu toate porțile deschise… 

 

Copilărie, dulce bucurie! 

Lume plină de tandrețe,  

Univers sădit din stele,  

Ești deplină frumusețe! 

                                                               (Nițu Teodora, clasa a V-a) 

Coord. prof Maria Pînzariu 
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    SFÂRȘIT  de  DRUM = ȊNCEPUT de  DRUM 

            Fără să ne dăm seama , a sosit și sfârșitul de an 
școlar. Bineȋnţeles că am participat cu toţii la cursul 
festiv, când doamna dirigintă a strigat pentru ultima dată 
catalogul clasei noastre. 
             Abia atunci, când ne-am  auzit strigate  numele pe 
care doamna dirigintă abia le putea pronunţa de năvala 
lacrimilor, abia atunci ne-au cuprins emoţiile și  am ȋnţeles 
că acest drum se ȋnchidea, dar altul se deschidea ȋn faţa 
noastră, un drum pe care  eram toţi nerăbdători să-l  descoperim.  
             Au fost momente  emoţionante pentru domnii ȋnvăţători și profesori , dar și pentru noi, elevii.  
 

   Am oferit cu drag flori tuturor cadrelor  didactice care ne-
au călăuzit pașii ȋn toţi acești ani. A fost modul nostru 

simplu de a le mulţumi pentru răbdarea și dăruirea cu 
care ne-au ajutat să ȋnţelegem de-a lungul acestor opt 
ani că fiecare, ȋn felul său,  este unic.     

 

 

  Am 

ascultat cu luare aminte tot ce ne-au spus ȋn acele 

clipe, profesorii noștri și am strâns ȋn suflet toate  

sfaturile  și cuvintele   blânde de ȋmbărbătare, toate 

ȋndemnurile pe care ni le-au dat. O părticică din 

viaţa și sufletul lor este ȋn noi, cu siguranţă,  și acea 

părticică  o vom duce cu mândrie  și ȋncredere, mai departe. Cuvintele sunt de prisos și nu pot descrie tot ce 

am simţit cu toţii ȋn acea zi. Multe fotografii,apoi dans și veselie au ȋncununat această zi memorabilă.  

Nu vom uita nicicând că școala aceasta, prin dascălii ei, ne-a dăruit ani frumoși, bogaţi ȋn experienţe 

și cunoaștere,  ani care ne vor desăvârși ca  oameni.  

 

  Suntem mândri că am fost elevii 

acestei școli! 

 

 

      Clasa a VIII-a – Promoţia 2016 
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