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Suntem creativi
Testament

De la toamnă îţi las bogăţia
Si dorinţa de-a fi adunată
De la iarnă îţi las măreţia
Unui ger, ce ne strânge la vatră.

Iubito, eu curând am să pier
Căci nu pot să trăiesc vegetând,
Am în suflet un petec de cer
Cu o stea ce o simt apunând.

Primăvara ţi-o las ca pe-o carte
Cu parfum de zambile-n coperţi,
Rândunica să fie o parte
Dintre miile sale de părţi.

Vreau să ştii că am fost destul viu
Doar prin tine-am trăit pe pământ
Testament, eu acum o să-mi scriu,
Ce va fi dăltuit prin cuvânt.

De la vară îţi las gălăgia
Ce-i în stare în curte s-o facă,
Că te-apucă pe loc nostalgia
Când priveşti la nepoţi cum se joacă.

Tot ce am ţie-ţi las ca să ai,
Un motiv să trăieşti mai departe
Din ce-ţi las, la sfârşit tu să dai
Tuturor, mai ales la nepoate.

Iţi mai las sărbătorile toate
De Crăciun şi de Paşti negreşit
Ti le las, căci altfel nu se poate
Le-am trăit şi am fost fericit

Mai întâi, eu îţi las o dorinţă
De-a vedea că în jur sunt de toate,
Să le vezi şi, de-o fi cu putinţă
Să le guşti, doar atât cât se poate.

Iţi mai las şi icoana din casă
Ce mi-a fost tot mereu călăuză,
Las o carte deschisă pe masă
Cu un vers, scris în noapte de-o muză

Iţi mai las, dintr-un petec de cer
O lumină, ce-n unii coboară,
Călăuză să-ţi fie când pier
Şi-ndreptar, pentru vremi de ocară.

Toate astea şi alte multe îţi las
Să le ai cât trăieşti pe pământ
Uneori de auzi al meu glas
Să-l reţii, să-l transformi în cuvânt.

Tot din cer eu îţi las ce-am primit
Intr-o seară de toamnă bogată,
Lâng-ai mei eu să fiu fericit
Să îi cert, să-i iubesc totodată

Căci atât pân-la urmă rămâne
De la om, dintr-o viaţă de om
Doar cuvinte, ce pot să se-adune
Precum frunze de toamnă în pom.

De la rouă îţi las limpezimea,
Puritatea din apa cerească,
De la zori eu îţi las strălucirea
Ce îl face pe om să iubească

……………………………………………………
Doamne, Doamne, te rog să mă ierţi
Pentru tot ce-am greşit pe pământ
Nu prea mult tu, acum să mă cerţi
Când la tine eu vin, doar CUVÂNT.

De la noapte îţi las profunzimea,
Unui vis terminat doar în van,
De la foc eu îţi las pâlpâirea,
Ce în seri se tot mişcă-n tavan.

Director: prof. Neculai Florea
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Pastel de toamnă

Așa sunt eu…

A venit toamna cea darnică,
Aducandu-ne în dar recoltele ei.
Fructele cele parfumate,
Legumele cele colorate
Ce încălzesc privirea tuturor!
Farmecul toamnei a schimbat totul,
În ceva nemaivăzut si fermecător!
Toamna va veni și la anul,
Cu tot acest covor multicolor.

Eu sunt foarte mititică
La fel ca o floricică.
Eu, obrăznicii mai fac,
Atunci când mă-nțep cu-n ac.
Of ! Aș vrea să fie mama acasă,
Să mă servească la masă.
Însă, trebuie să mă descurc,
Că altfel o s-o încurc.

Ana-Maria Vulcan
clasa a V- a C

Amintire…

Mama, când vine acasă,
Găsește mâncarea pe masă
Și curat în casă
Sunt foarte hărnicuță,
La fel ca o albinuță.

Pe boltă mii de stele
Ȋn suflet ești doar tu
Pe ape atât de limpezi
Sărutul ce-l pierdu
Luceafărul aduce
Gânduri de altădat’
Tu mă rugai pe mine:
“Să nu te uit vreodată”.
Glasul morilor pustii
Ȋn liniște de seară
Mă face să sting zorii
Cu lacrimii ȋn ochi… iară.

După ce mâncare fac
Mă apuc să fac curat.
Eu sunt atât de isteață
Că-ntorc cărțile pe față.
Monica Brîulung
clasa a V-a C
Valentina Lungu
clasa a XI-a A

Copilăria mea
Ce pot spune oare despre copilăria mea…?
A fost și ȋncă mai este una dintre cele mai prețuite
comori pe care nimeni nu ți-o poate lua din sufletul
tău ȋn care ȋnflorește din ce ȋn ce mai mult. Copilaria
mea este cel mai important lucru pe care l-am primit
ȋn această viață. Mă gândesc cum să mi-o trăiesc din
plin,să o ȋmpart cu prietenii și cu toată natura care ȋmi
poate oferi adevărate jocuri felurite.

Moș Crăciun,
Moș Crăciun frumos și bun
Cu barba albă și ochi blânzi
Cu renii tăi dresați și calzi
Coboară lin pe un nor de fum.
Sunt un băiat bun și cuminte
Și cred în tine și în cele sfinte
Mă cheamă Dragoș și aș vrea
Să îmi aduci o stea
O stea mare și frumoasă
Pentru mămicuța mea duioasă
Care în brațe mă ține
Și are răbdare cu mine.
Dragoș Stoian
clasa a V-a B

Nu voi sta ȋn���������������������������������
�����������������������������������
fața ecranului luminos al calcu�
latorului să mă joc, mă voi duce afară și voi descoperi
minunile la școală sau acasă. Niciodată nu voi uita
copilăria mea, pe care am petrecut-o alături de pri�
eteni și natura care ȋmi poate oferi adevărate jocuri
felurite.
Diana Mariana Cȋntacea
clasa a VI-a D
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Cine este Dumnezeu?

D-l Goe…. Ȋn București
După toate năzbâtiile făcute ȋn tren, D-l Goe,
mam’mare, tanti Mița, și mămițica pornesc către oraș,
cu o trăsură. După ce merg timp de 20 de minute,
ajung ȋn centrul Capitalei. Acolo, Goe zărește ȋn apro�
piere un magazin de dulciuri și, cu o față de ȋngeraș, le
spune celor trei dame:

Cine este Dumnezeu?
M-am tot ȋntrebat și eu,
Și am stat și am meditat
Răspunsul singur mi-am dat.

-	 Mămițică, mam’mare, tanti Mița eu vă promit
că dacă mă duceți ȋn magazinul ista și ȋmi luați
tot ce vreau, nu vă mai supăr niciodată.

Dumnezeu e Tatăl meu,
Care m-ajută mereu.
Lui ȋi cerem ajutor,
El e Tatăl tuturor.

Cele trei dame se lăsară ȋnduplecate de dulcele
“ȋngeraș”. Când domnișorul Goe intră ȋn această
prăvălie i se deschise apetitul. Și începu să poftească:

Esre Dumnezeu Preasfântul
Cel ce a făcut pământul.
Care ajută tuturor
Și ne dă ȋn toate spor.

-	 Vreau… ciucalată, acadele, bomboane d’alea,
și d’alea și d’alea colorate…
Tanti Mița, mamițica și mam’mare, păcălite de
micul poznaș, acceptară tăcute rugămințile lui. După
ce terminară “cumpărăturile”, mergeau toți patru mâ�
ndri, pe stradă. Goe era cel mai cuminte, ȋn timp de
doamnele discutau, el doar ronțăia. Tanti Mița ȋi zice:

Cel ce florile-nflorește
Și grădina o rodește.
Cel ce codrii ȋnverzește
Și păsările hrănește.

-	 Puișorul mamei, mai fă și tu o pauză că de
când am ieșit din magazin tu numai ronțăi
ȋntruna.

Soare cald lună și stele.
Și mi-a dat zilele mele.
Ȋn veci fie Preamărit
Cel ce toate le-a zidit!

Goe răspunde cu ton autoritar:
-	 Da ce știi tu, lasă-mă ȋn pace să mă ȋngraș, că
ș-așa zice mam’mare că sunt prea slab.

Vlăduț Gegea
clasa a VII-a C

Neascultând de sfaturile mătușii sale, domnișorului
Goe i se făcu rău ȋn mijlocul defilării și ȋncepu să
zbiere:
-	 Aoleu! burta mea!.. o să mor de durere!!!
-	 O, puișorul mamei, vino ȋncoace ȋn brațe la
mamițica ta! zicea mamițica foarte ȋngrijorată.

Durerea

Plâng mereu,
Ȋn adâncul sufletului meu.
Plâng, și nu mă mai opresc,
Plâng, și n-o să mai zâmbesc.
Iar durerea-i tot mai mare,
Cât un soare.
Și câte-o lacrimă,
Ȋmi sfâșie săraca inimă.

-	 Vezi, eu ți-am zis să nu mănânci atătea dul�
ciuri, zicea supărată Tanti Mița.
Luându-i apărarea, mam’mare zicea:
-	 Tu, lasă-mi băiatul ȋn pace! Lasă, că ştiu eu că
și tu ai făcut la fel.
După câteva clipe, protagonistului nostru ȋi trecu
absolut tot, când văzu toboșarul. Așa că ȋncepu să
strige :
-	 Vreau și eu la nenea toboșar! Vreau, vreau,
vreau!
Cele trei dame ȋncercară să-l convingă, dar

Georgiana Puțoi
clasa a VII-a C
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Suntem creativi
Doamna învățătoare

ȋncercările lor fură zadarnice. La un moment dat, ele
ȋncepură să-l caute disperate cu privirea pe domnul
Goe, Goe, nicăieri! După ce l-au căutat ceva timp, au
dat față ȋn față cu el. Goe stătea bine mersi ȋn brațele
unui toboșar ȋnalt, blond, cu ochi căprui. Ele l-au luat
ȋn brațe pe Goe. Apoi l-au certat puțin, așa de ochii
lumii.

Suntem veseli și cântăm
Când spre școală ne-ndreptăm,
Pentru că-n fiece zi,
Pe ea o vom întâlni.

După ce s-a terminat ceremonia, au mai stat un
pic și s-au mai plimbat prin Capitală. Mai târziu,
au plecat acasă. Norocul celor trei că “îngerașul” a
adormit ȋn drumul spre casă că dacă nu, cine știe ce
năzbâtii mai făcea.

Fiecare are o învățătoare
Așa iubitoare cum am eu.
Îmi spune întruna,
Cum să ridic mâna
Și să fiu mereu ascultător.

Când micul Goe a ajuns la școală, a ȋnceput să
le povestească mândru colegilor săi, cele ȋntâmplate.

Doamna știe multă carte,
Română, geografie, mate
Și ne-nvață să pictăm,
Să citim, să învățăm.

După căteva luni….
La festivitatea de premiere D-l Goe a rămas re�
petent ȋncă o dată, tot răsfățul a fost degeaba. Așadar,
Goe tot repetent a rămas.

Doamna învățătoare este răbdătoare.
Zi de zi mă-nvață
Cum să-nvăț şi-acasă
Și să fiu mereu un copil bun.

Iulia Cristea
clasa a VI-a C
Visul băiatului norocos
Într-o zi de duminică un băieţel numit Daniel
se pregătea pentru teza la română. Seara se culcă
devreme pentru a se putea trezi. Venise a doua zi şi
începea să se pregătească să plece la şcoală. Când
ajunse, numaidecât se sunase. Mai erau câteva minute
şi urma să dea teza. Îşi mai repeta ceva când intră
profesoara. Primi subiectele. Erau două. A început să
rezolve până ce termină. După ce duse teza, se sună.

Andreea Savanopol
clasa a V-a C

Poezie de dragoste
Așa de multe te iubesc ȋncât, aș vrea
să mă prefac �����������������������
ȋn���������������������
aerul pe care ȋl����
������
re�
spiri.

Ca prin minune, auzi glasul mamei care
încerca să-l trezească deoarece întârziase la şcoală.
Atunci realiză că tot ce se întâmplase era un simplu
vis.

Aș vrea să mă prefac ȋn steaua din
ale tale priviri.
Aș vrea să mă prefac ȋn soare să te
ating cu raze senine.

Ajunse la şcoală şi le povestise colegilor totul.
Nimeni nu l-a ascultat.

Aș vrea să fiu ȋn umbra ta, să fiu mereu lângă tine.

Când primi subiectele la teză, încremeni.
Acestea erau foarte asemănătoare cu cele din vis.

Aș vrea să mă prefac ȋn focul la care te ȋncălzești, dar
cel mai mult ȋn fața pe care să o iubești.

	După câteva zile, profesoara auduse tezele.
Spuse rezultatele numai la câţiva elevi
când urmă şi teza lui. Acesta era foarte
emoţionat. La fiecare cuvânt al profesoa�
rei emoţia lui creştea din ce în ce mai tare.
Auzind nota, se bucură nespus ! Ce vis
norocos !!!
Mariana Florea
clasa a VI-a B

Stelian Marin
clasa a VII-a C
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Suntem creativi
Maica Domnului

Esență de fericire
Dacă ar fi să ȋntrebați un om oarecare ce
ȋnseamnă fericirea mai mult ca sigur el ar răspunde
“Fericirea este o stare mentală de bine, fiind
caracterizată de emoții pozitive sau plăcute”. Ȋnsă,
dacă m-ați ȋntreba pe mine, eu aș răspunde altceva…

Maica Domnului, frumoasă,
Este Împărăteasa noastră ;
L-a născut pe Domnul Sfânt
S-aducă pace pe pământ.
Când mă uit spre cerul lin,
Îi văd chipul Ei senin,
Mă închin şi îi vorbesc
Şi din suflet o iubesc.

Este adevărat că, ȋn unele situații fericirea
poate ȋnsemna��������������������������������������
���������������������������������������������
un telefon nou, o haină nouă, un pre�
miu sau adesea o notă mare. Dar asta e falsă fericire
căci ȋncet, ȋncet ea se va destrăma și va dispărea.
Ceea ce avem mai de preț este adesea foarte ușor
de pierdut. Ȋnsă���������������������������������������
�������������������������������������������
esen����������������������������������
ța��������������������������������
fericirii constă ȋn������������
��������������
timpul pet�
recut alături de cei dragi. Alături de acele persoane
care fac imposibilul posibil, ȋncercând cu disperare
să protejeze firavul boboc de floare din noi, de frigul
ȋnțepător de afară.

Ea e caldă, iubitoare
Şi grabnică ajutătoare
Şi aşteaptă să îi spui
Ca o Mamă, tot ce ai.
De eşti trist, îndurerat,
Ea necazul ţi l-a luat
Şi-ţi revarsă bucurie,
Dragoste şi armonie.

Uneori când nici ei nu mai fac față și brusc
suntem copleșiți de greutăți, considerăm că lumea
ȋn care trăim domnește tristețea și că totul este gri.
Neadevărat! Noi singuri ne zugrăvim lumea ȋn care
vrem să trăim. Trebuie doar să deschidem ochii și să
privim cu atenție ȋn���������������
�����������������
jur. Mereu va exista
������� ceva
���������
pen�
tru care merită să fim fericiți. Este măcar o rază de
lumină ȋn toată marea de ȋntuneric ce ne ȋnconjoară,
căci, dacă nu ar fi momentele grele din viață, atunci
când ajungi pe culmile succesului fericirea nu ar mai
avea nimic magic, iar gustul ei special nu ar mai fi
atât de dulce.

Să nu o lăsăm nicicând
Cât vom trăi pe-acest pământ,
Pe a Cerului Împărăteasă
Şi a tuturor Maică aleasă.
Adina Ionela Obreja
clasa a VI-a D

-premiul 2, secţiunea: creaţie literară,
Concursul:”Maica Domnului”-Broşteni
Cartea…

Se zice că “pe căi anevoioase se ajunge către
stele”. Dar cine spune că trebuie să ne oprim doar
la ele, când cu o linguriță de fericire putem ajunge
și mai departe? Ei bine… nimeni. Trebuie doar să
descoperiți și voi asta și nu ne vom mai lăsa niciodată
doborâți.

Stau la geam cu cartea-n mână,
Mama crede că citesc,
Dar cu mintea ajung până
La tine să mă gândesc.

Mihaela Rotaru
clasa a VI-a B

Elena Cosmina Spătaru
clasa a VIII-a B
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Suntem creativi
Poveşti cu fantasme

Gânduri

O să ningă iar pe-aici
Și chiar de voi fi departe
Îmi voi duce gându-aproape,
Lângă Maica lui Iisus.

ploaia biciuie suflete în aerul rece
eu tac şi cos cuvinte fără noimă
versuri/legate în poezie
îmi ţine companie
o fată mică cu ochii reci
îmi povestea cum...
a valsat cu umbrele
în cavouri luminate de lună
îmi povestea cum...
exista emoţie în fiecare ceaşcă cu ceai
ce a băut-o cu nobile cadavre «La Trei Cruci»
o mică bodegă din «Cimitirul Vesel», aproape
de “Drumul Oaselor” pe o stradă ce a uitat-o
îmi povestea cum...
fura ţigări de la amicul ei, groparul
le fuma în prezenţa amintirilor

Să îi spun de ce mi-e dor,
Și în suflet ce mă doare;
Și că, chipu-i din pridvor
Din icoană îmi tresare
Știu că e și mâine-o zi,
Și-aș veni cu drag la tine,
Să-ți văd ochiii cei senini
Ce privesc să mă aline.
Chipul tău cel blând și sfânt
Unde merg, îl port cu mine;
Și mă simt ca în pridvor,
Îngenuncheat printre icoane.

mă îmbătam cu fiecare cuvânt ce îl rostea,
o rugam să îmi spună mai multe...
dar a plecat/căci întârziase la întâlnirea cu luna
ce o aştepta pe aceeaşi stradă uitată de lume.

Ajută-mă Maica Sfântă,
Și privește-mă mereu,
Al tău chip să-l văd de-a pururi
Și pe Fiu-ți, Dumnezeu.

Gabriela Giurgea
clasa a XI-a A

Dragoș Cosmin Cuconașu,
clasa a VII-a A

La tristesse de l’automne

Sfârşit de toamnă
Mai sunt câteva zile
până la plecarea toamnei. Parcă
mai ieri pomii erau îmbrăcaţi cu
haine galbene-ruginii. Ei şi-au
scuturat coroana multicoloră,
iar pe jos s-a format un covor
de frunze ruginii. În fiecare zi vântul adie uşor şi rece.
Zilele sunt acoperite de o perdea de ceaţă densă, scu�
turând chiciura rece. Ramurile copacilor sunt aco�
perite de brumă. Seara, copacii luminaţi de lună par
împodobiţi cu steluţe colorate. Ei îşi schimbă hainele
ruginii cu cele albe ca laptele. Natura pare a fi tristă.
Noaptea se vede fumul urcând din hornurile caselor,
formând spirale cenuşii. Cu paşi repezi toamna va da
mâna cu regina iarnă.
Andreea Georgiana Munteanu
clasa a VII-a B

L’automne est désolé
Les feuilles penitent avec la rouille
Tombent apathiques sur le terre
Les fleurs révèlent
Le givre dominé
Tous les feuilles sont séchées
Et larmes de nature…
Maintenant, tout est perdu
Le froid cingle les arbres
Le vent courir à toute vitesse
Apportant des nouvelles de l’hiver.
Paula Andreea Blana
clasa a VIII-a A

Tinerii zilelor
noastre
nr. 9, 2012
9

Suntem creativi
Freamătul pădurii

E iarnă
A venit și pe la noi iarna
cu multă zăpadă. Ninge atât de
frumos ȋncât nu poți să te abții
să nu ieși afară și să te joci prin
omătul rece și pufos. Cerul e
ca leșia ���
și� ��������������������
e frig. Norii purpu�
rii și grei cern zăpada albă și
proaspătă cu nemiluita, repede și
cu fulgi mari. Totul e amorțit sub marea de ninsoare,
crăiasa zăpezilor, pe cine vede că-i calcă plapuma cea
de cristale, ȋi face umeri albi și grei. Soarele rotund și
palid, ȋși face apariția printre norii reci. Vântul șuieră
prin crengile cristalizate ale copacilor, cu senzația că
ȋntr-adevăr a venit iarna cea bogată ȋn sărbători.
Casele ȋmpodobite cu zăpada cristalină dorm
liniștite sub acoperișurile ȋncărcate și aranjate cu
ghirlandele de cristaluri. Se văd râsurile copiilor
printre florile de gheață prinse pe geamurile aburite
ale caselor. De sărbători, ȋn ce casă intrii, vezi brazii
ornați cu tot felul de ghirlande și globulețe care mai
de care mai colorate și������������������������������
��������������������������������
mai aranjate cu diferite mod�
ele.
Copiii bucuroși au ieșit afară trăgându-se cu
săniile ușoare, printre troienele călătoare adunate ca
mărgelele la un colier. Unii copii, cei mai mici, se
bucură și ei de sosirea iernii. Ȋn timp ce fiecare ȋși
ȋmpărtășește bucuria că iarna a venit, stau și privesc
cu duioșie cum Crăciunul se apropie. Magazinele
sunt aglomerate de oamenii care se pregătesc pentru
sărbătorile iernii, fiecare respectându-și tradițiile sale
moștenite de la cei dragi.
Cu toți și-au făcut provizii de iarnă iar
acum ȋși pot savura bunele roade ale toamnei de
acum pierdută. Singura dorință rămasă este veni�
rea sărbătorilor ȋncărcate. Așteptăm cu nerăbdare
Crăciunul.
Giulia Rocsana Sandu
clasa a VIII-a B

E toamnă. Ultimile raze ale soarelui mângâie
pământul aproape amorțit. Eu stau la fereastră cu
ochii ațintiți spre pădurea din apropierea casei. Am un
sentiment ciudat în suflet. Vrând să scap de el, m-am
hotărât să fac o plimbare în natură. Mă îmbrac în
grabă și pornesc către pădure. Ajunsă acolo, privesc
în jur și observ că totul este diferit. Nu-mi vine sa
cred!!! Pădurea ce era vara trecută
verde și veselă acum e pustie,
aproape moartă, ignorată de verde.
Îmi dau seama că singurii amici
care i-au rămas sunt frigul și vân�
tul. Dorind să descopăr mai multe,
mă plimb pe poteca împodobită cu
frunze ce erau odată verzi și pline
de viață, dar care acum sunt rugi�
nii și arămii. Aici văd uimită cum
totul pare o magie a locurilor ce ar putea însemna o
minunăție pentru mulți dintre noi. Copacii sunt triști,
maroniul închis fiind culoarea lor de bază. Bruma
rea apleacă floricelele multicolore spre iarba ofilită.
Gâzele plăpânde și amorțite de frig caută adăpost
sub stratul gros de frunze moarte. Privesc în sus, la
cerul plin de nori cenu�����������������������������
șii și ����������������������
văd deodată cum stolu�
rile de păsări pleacă spre ț��������������������������
ările���������������������
pline de soare, vâs�
lind în înălțimi. Fiecare lucru are o taină a sa, una mai
mirifică ca alta.
Răcoarea serii se lasă ������������������������
încet�������������������
peste pământul mo�
horât. Din seninul norilor încep să se scuture picături
de argint ce udă întinderea. Eu, cu păși mărunți, dar
repezi, mă îndrept spre casă, gândindu-mă la tot ce
văzusem. Mi-am dat seama că sentimentul ce-mi
încolțise sufletul era acela de melancolie, deoarece
natura era mai pustie și mai mohorâta pe zi ce trecea.
Toamna este un anotimp plin de culoare, far�
mec și schimbare, dar în același timp și trist, peste tot
dominând o linişte ce ne îndeamnă la visare.
Geanina Pintilie
clasa a VIII-a A
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Suntem creativi
Sfântului Emilian

Vulpea și calul

Militar viteaz, dârz şi ne-nfricat,
Haina creştinătăţii devreme ai îmbrăcat
Credinţa ai apărat-o cu ale tale braţe
Nicicum n-au reuşit păgânii să te-agaţe

Un țăran avea un cal crendincios, care nu mai
putea să care nicio povară fiindcă era bătrân. Stăpânul lui
nu mai voia să-i dea de mâncare, și i-a zis:
- De folosit, ce e drept, nu te mai pot folosi, totuși nu îți
vreau răul, dar dacă vei arată atât de îndrăzneț, încât să-mi
aduci un leu, atunci te mai țin. Iar acum pleacă din grajdul
meu!

Dintre oameni ai fost ales de Dumezeu,
Curajul tău a înfruntat şi cel mai crud ateu
Cu credinţa-ţi oarbă idolii i-ai sfărâmat,
Pedepsit
ai fost, chinuri şi loviri ai îndu�
rat.

Cu aceste cuvinte, țăranul și-a gonit calul. El era trist și
s-a îndreptat spre pădure, să-și caute un adăpost. Acolo s-a
întâlnit cu o vulpe. Ea l-a întrebat ce-i cu el.
- Ah, a răspuns calul, zgârcenia și credința ta
locuiesc sub același acoperiș. Stăpânul meu a
uitat cât i-am fost de folos atâta vreme și acum,
pentru că nu mai pot să car, nu vrea să-mi dea
de mâncare și m-a izgonit.

Dumnezeu mereu ţi-a fost pavăză şi scut,
Altă cale-a mântuirii tu nu ai văzut
Prin cuvânt credinţa ţi-ai mărturisit,
Idolii din templu să-i dărâmi nu te-ai sfiit

- Așa, fără nici o speranța? A întrebat vulpea.
- Speranța ar mai fi; el mi-a spus că dacă pot
să-i aduc acasă un leu, atunci m-ar mai ține, dar
știe bine că n-o pot face.

Nici focul năprasnic trupul nu ţi-atinge,
Căci credinţa ce o ai, îndată îl stinge,
Cu viaţă ai plătit, fără să cârteşti
Acum tu conduci mândru, oştile cereşti.

Vulpea i-a zis:
- Uite ce: eu vreau să te ajut; pentru asta tu întinde-te și nu
te mișca, așa ca și când ai fi mort.

Emilian Maftei

Prima iubire
Stau trist în fața casei
Gândindu-mă la tine
Cum stăteam amândoi
Și ne ‘nțelegeam bine
Acum am devenit
Un străin pentru tine
Mă uit pe drum în jos
Și te zăresc
Dar știu
Că n-am să te mai văd
Și parcă-mi pare rău
Că n-ai lăsat și tu puțin de la tine
Să fim iar împreună
Nu cred că mi-aș dori
Să fiu trist și să plâng
Din vina inimii
Dar va veni și vremea
Când tu vei suferi.
Marian Baban
clasa a X- a A

Calul i-a ascultat sfatul, iar vulpea a mers la leu,
care își avea bârlogul într-o peșteră, nu departe de acolo, și
i-a spus:
- Afară zace un cal mort, du-te acolo și vei avea un prânz
bun!
Leul a mers cu ea și cum a ajuns, vulpea i-a zis:
- Știi ce, aici nu-ți vine destul de bine să-l mănânci. Eu am
să leg coadă calului de tine, așa încât vei putea sa îl târăști
în peșteră, ca să-l sfâșii în liniște și tihnă.
Leului i-a plăcut sfatul, și a stat drept și foarte liniștit,
pentru ca vulpea să lege bine coada calului.
Vulpea însă, o data cu, coada calului a legat și
picioarele leului. După ce a terminat de lucru, vulpea i-a
zis calului:
- Trage calule! Trage bine !
Atunci calul s-a ridicat deodată și l-a tras pe
leu după el. Leul a început să ragă atât de urât,
încât toate păsările din pădure zburau speriate,
dar calului nu-i păsa, alerga târându-l peste
câmp până la stăpânul său.
Când stăpânul a văzut asta și-a schimbat
părerea și i-a spus:
- Vei rămâne cu mine și îți va fi bine !
Apoi i-a dat să mănânce din belșug, și așa a fost, câte zile
a avut calul.
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Cezar Manea
clasa a V-a B

Suntem creativi
Tu...
Rugăciune către
Născătoarea de Dumnezeu

Tu ești o floare,
Dar nu ca oricare.
Te miros, te strâng la piept,
Sufletu’mi-e mai bun şi iert.
Soarele aduce un roi
Deasupra petalelor tale moi,
Polenul să îl culeagă rar
Din frumusețea-ţi cu chip stelar.

Împărăteasa sufletului meu,
Tu, nădejdea mea cea mare
Ce ai născut pe Dumnezeu
Și ai adus pe lume soare,

Nu ești Dumnezeu,
Dar, din ce văd eu,
Minuni faci mereu
Cu sufletul meu.

De străini primitoare bucuroasă
Și de săraci mereu apărătoare,
Vezi-mi nevoia de neputincioasă,
Vezi-mi necazul ce totdeauna doare.

Cornel Dumitriu
clasa a VII-a C

Tu, fericirea celor mulţi, mâhniţi,
Hrăneşte-mă pe mine ca pe un străin.
Tu, acoperitoarea celor necăjiţi,
Ajută-ne, cinstiţi şi demni să fim.
Necazul meu, tu singură îl ştii;
Dezleagă-l, Maică, precum tu voieşti.
În scurta-mi viaţa, ajutor să-mi fii,
Tu să mă-ndrumi, tu să mă creşti.

Toamna murind
Toamna în grădină își acordă vioara
Plâng strunele jalnic în lung și-mprelung
Și-n goala odaie acorduri ajung
Și plâng în odaie și eu din vioară…
Plâng strunele toate-n lung și-n prelung.

Afar’ de tine, o alta mângâiere
Îmi sunt părinţii, alăturea mereu.
Ascultă-mi, Sfântă, îngenuncheata-mi vrere,
Tu, Maica mea şi a lui Dumnezeu.

Fereasta-i deschisă, vioarele plâng
O, ninge!… și toate se strâng.
Palida toamnă nervoasă, cântând a murit.
Îmi cade vioara și cad ostenit
Iar toamna, poetă, cântând a murit.

Te rog să ne ajuţi in zile grele,
Te rog să ne fereşti de cel hain,
Să ne acoperi de ale vieţii rele,
Acum şi-n vecii vecilor ! Amin !

Manuela Răducan
clasa a VIII-a C

Hriseis-Edmeé Eftandopolos
clasa a VII-a C

-premiul 1,creaţie literară,
Concursul:”Maica Domnului”-Broşteni
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Suntem creativi
Tablourile toamnei

Școala

Înainte de a cădea galben cu frunzele, toamna
se înalță la lumină. Văzduhul verii e orbitor ca jocul
de argint a milioane de iatagane, sclipire de trăsnete
albe sub un soare metalic, într����������������������
��������������������������
-un cer prăfuit de ga�
lopul luminii în zare.
Văzduhul toamnei este luminos sub cerul re�
ligios albastru. Dimine������������������������������
țile ș������������������������
i amurgurile sunt proce�
siuni de odăjdii în fum albăstrui de tămâie; amiezile
aprind mari policandre galbene; iar nop�������������
țile ��������
declinu�
lui de august trec, purtând în mâinile cu largi mâneci
de umbră, lumânările aprinse ale stelelor căzătoare,
lăsând foșnete lungi, uscat mătăsoase.
În primul tablou era o femeie tânără,
îmbrăcată într-o rochie lungă, în culorile toamnei, iar
pe aceasta un șal de o culoare care te fascina. Avea
părul castaniu-roșcat, până la coate, cu câteva șuviţe
mai deschise la culoare, flutu�
rându-i în vânt. Ochii-i erau ca
două boabe dulci de struguri.
Buzele-i erau rozii, groase și
moi. Corpul îl avea subțirel și
fragil. Piciorușele-i mititele
încăpeau cu ușurință în pantofi.
Când te uitai la ea parcă vedeai
o vie cu struguri mari și zemoși
şi culegătorii muncind din greu cu capetele printre
butuci.
Frumusețea pură a fetei era de o mare raritate.
Oameni din toată lumea veneau să o vadă.
Într-un alt tablou porneau și veneau spre toate zările
drumuri lungi de aur, prin gloria luminii de toamnă.
Toate candelabrele soarelui erau aprinse. Voia parcă
lumina, adâncindu-și străveziurile, lărgindu-și zările
în������������������������������������������������������
orbitoare rotiri, să întâ����������������������������
��������������������������������
mpine pe cineva. �����������
Și ��������
atât ve�
nea dinspre zările așteptării: un vârtej de colb stârnit
de vânt. O senzație de pustiu în soare, pe care nici
vara, nici iarna și nici primăvara n-ar fi dat-o.
Acestea sunt puținele tablouri ale pictoriței,
râvnite de toți și chiar de natură, vrând cu o arzătoare
dorință să îmbrace o nouă haină; mai frumoasă, mai
subțire și mai colorată.
Rotaru Mădălina Cristina
Clasa a VI-a B

Loc drăguț, mulți copii,
Zici că suntem pe cămpii,
floricele peste tot,
Îmi va trebui un antidot!
Atâtea flori, bune și rele,
Repede, să traversăm strâmtoarea Dardanele,
Am fugit și-am ajuns în Mesopotamia,
Un babilonian îmi spune: „Aici e casa mea” ,
Am zbughit-o în nava Belgica,
Și ne-a dus tocmai până-n Antartica,
Era frig... iar noi eram în tricou,
Am găsit un ou, ce-ar fi să-l eclozăm,
Nu era ou, ci o piatră mare,
Ăia trei îmi făcuseră o farsă,
Disperare!
Ei să-mi facă farse mie??
Las› că le fac eu o mie,
Cred că mă vedeți cam crudă,
Sorry... O să iasă cu ei paparudă,
Am luat prima barcă și-am plecat în Londra,
M-am speriat de o cioară, ce făcea : „cra-cra” .
Dintr-o dată m-am trezit,
A fost ceva de nedescris,
O pauză, un vis,
Acum să trecem la scris,
Veniți în clasă,
Nu vă facețti griji, după plecăm acasă !
Mara Ismană
clasa a VI-a A
Frunza
O frunză ruginie
Din pomul meu cădea
Și tristețea ei amară
Și pe mine mă-ntrista
Culoarea ei roșiatică
Îmi amintea de atmosfera văratică
Dar la primăvară
Această frunză o să apară iară.
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Miruna Virlan
Clasa a VI-a B

Suntem creativi
Un înger de gheață
Un înger de gheață
Într-o lume fără vlagă
Zboară încet fără puls
Într-un vis deodată

O inimă de fier
Un inger de copil
Ce incet doborât
De o moarte numită cancer.
Dorinela Mormolea
clasa a XII-a A

Un sunet se aude
Al morții flaut
Se simte, se zbate
Al vieții haos
Sub ochi încet se-nvârte
Un aer de-amintiri
Și-ncet dispare
Din vechi trăiri
Își aduce aminte
De tot ce s-a întâmplat
Amintiri de gheață
Și-n inimă pătat
Lumina se stinge
Haosul distruge
Și ultima clipă
Din viață se scurge
O picătură cade
Pe obrazul învinețit
Închide ochii
Și-atunci a zâmbit
Un zâmbet șters
Pe-o față muribundă
Aleargă inert
Într-o lume nebună
Spre lumină încearcă
O ultimă speranță
Și vorbe și glas
Și tot îi dispare
Din trup încet
Încet adoarme
Un vis, un iad, un rai
Plăpând în soare
În inimă sunet
De flaut se aude
Și ultimul tic din ceas
Îl pătrunde

Viaţa e un dar!

De te-ai întrebat vreodată, cât este lumea de mare,
Eu îţi spun că universul, ţi se-ntinde la picioare.
Şi dacă te-ai întrebat, cum e oare fericirea
Vin acum şi îţi răspund, întoarce numai privirea.
Ia priveşte dimineaţa cum soarele se trezeşte,
Cerul dându-l la o parte, ai să vezi că te uimeşte
Ia în mână roua rece, ce se-aşează peste flori,
Ai să vezi atunci natura cum se scaldă în culori
Sau dacă te uiţi atent, firul ierbii cum răsare,
Bucuria te cuprinde, fără să aibă hotare.
Simte numai primăvara aerul cum te-mpresoară
Toate florile din rai, pe pământ atunci coboară.
Dacă te laşi mângâiat, ziua de-o rază de soare,
O să te simţi mult mai bine, fă numai o încercare.
Uităte-ntr-o zi-nnorată pe fereastră peste zări,
Perdeaua de ploaie deasă cum coboară dintre nori.
Când copilu-l ţii în braţe şi-ţi zâmbeşte ne-ncetat
Bucuros devii îndată chiar de nu te-ai aşteptat.
Iar când fluturii dansează în stomac de-ndrăgostit,
În magie se transformă, răsărit sau asfinţit.
Dacă încă te întrebi de eşti sau nu fericit,
Eu îţi spun priveste-n juru-ţi, preţuieşte, fii zgârcit
Nici o clipă nu lăsa să se scurgă în zadar
Viaţa este o minune ce ţi-a fost dată în dar !
Prof. Lăcrămioara Teodorescu

Tinerii zilelor
noastre
nr. 9, 2012
14

Suntem creativi
Basmul Toamnei

Scrisoare de la o rândunică

O voce s-a auzit dintr-o cușcă veche, era un câine
bătrân, dar el a spus:
-Asta a fost toamna! Odată, mă uitam din cușca mea
cum vântul bătea strașnic. Toamna era mândră că
niciun copcac nu mai avea frunze. Dar ce să vadă! O
frunză ��������������������������������������������
ȋncă����������������������������������������
mai era �������������������������������
ȋn�����������������������������
copac. Toamna supărată a po�
runcit vântului să bată și mai tare, dar frunza, nimic.
-Domniță, te rog frumos, nu mă despărți de prietenul
meu drag! a spus frunza cu jale.
Ȋnsă vântul bătea și mai tare, frunza se clătina și
într-o parte și ȋn alta, dar tot nu se desprindea.
-Regino, te rog, nu ne despărți, pentru că dacă ea va
cădea, eu mă voi usca de supărare.
-Sunt mulți copaci ca tine, și spuse vântului să bată
cum nu a mai bătut niciodată, iar vântul a ascultato, frunza a căzut, copacul s-a uscat, iar toamna s-a
amuzat.
Adina Obreja
clasa a VI-a D

Rătăcirea

Când trec pe vreo stradă veche și văd
unele case bătrânești, cu uluci, cu grădina năpădită
de nalbă și gălbenele, mă ȋnchipui că aș fi născută
ȋn acest loc și mă văd ducându-mă, cu alți copii
desculți, ca o școală primară săracă, mă văd citind la
o lampă de gaz ȋntr-o cameră vopsită ȋn roz pentru a
mai uita de tristețe… Sau, ������������������������
ȋn����������������������
vreun oraș de provin�
cie ȋntr-una din aceste case boierești, cu grilaj de fier
rece, cu pitici colorați și bazin de ciment ȋn grădină…
Mă ȋntorceam acasă, aproape ȋntotdeauna, neliniștită,
ȋntristată������������������
, după o asemenea ������������������������
rătăcire pe străzi necu�
noscute de mahala, gândindu-mă cât de nedreaptă
este viața… Unii sunt săraci, chiar dacă ei merită mai
mult, iar alții sunt bogați și ȋși bat joc de ceea ce au.
Gândul acesta m-a obsedat ȋntotdeauna: că toate ar fi
putut fi altfel sau s-ar fi putut să nu fie de loc; că toate
sunt �������������������������������������������������
ȋntâmplă�����������������������������������������
toare pe această lume, fără nicio necesi�
tate, fără niciun sens…
Raluca Elena Nicoară
clasa aVII-a B

Este toamnă. Într-o zi când cerul era senin, și
soarele strălucea puțin câte puțin, o fetiță de numai
8 ani pe nume Flavia stătea și se juca în grădina ca�
sei ei. Acolo avea un copăcel plantat de ea care avea
aceeași vârstă ca ea. În acel copac locuia o rândunică.
Fetița nu știa că aceasta exista și stătea în copacul ei.
Chiar dacă Flavia nu știa de existen�������������������
ța�����������������
acestei rânduni�
ci, ea tot o iubea pe fată. Într-o zi rândunica stătea în
cuibușorul din copac, și se gândi să îi trimită fetei o
scrisoare. Rândunica știa să scrie, așa că s-a hotărât
să facă asta.
		« Dragă Flavia,
Eu sunt o biată rândunică, care te iubește de
când te-ai născut. Locuiesc în copacul din grădina
casei tale. Eu știu multe despre tine și știu fiecare pas
făcut de tine. Dacă vrei să mă cunoști, vino astăzi la
copac. Când vei veni, te rog să mă strigi ca să pot ști
că ai sosit.
Cu drag, Rândunica. «
După ce a scris rândunica aceste rânduri, a
luat scrisoarea, și a zburat la geamul
fetiței. Norocul ei era că geamul camerei
Flaviei era deschis. ������������������
S-a așezat pe per�
vazul geamului, și a aruncat scrisoarea,
iar aceasta a căzut pe podea. Flavia în
acel moment nu era în cameră, dar după
câteva minute a venit. Când a ajuns, Flavia a observat
scrsoarea pe podea. �������������������������������������
A luat-o și a citit-o. După ce a ter�
minat de citit, Flavia era foarte confuză, dar și foarte
fericită. Imediat a aruncat scrisoarea pe podea, și a
plecat la copac. Când a ajuns la copac a spus:
- Rândunico, am venit!
Cum a auzit acele vorbe, rândunica a zburat imediat
jos. Ea a spus:
- Aici sunt!
- Bună, rândunico! De ce nu mi-ai spus până acum că
locuiești în copacul meu?
- Păi, mi-a fost frică să îtți spun, deoarece am crezut
că o să mă alungi de aici.
Dup��������������������������������������������������
ă�������������������������������������������������
ce rândunica i-a povestit ce s-a ���������������
întâ�����������
mplat, Fla�
via a spus:
- Tu de acum vei fi prietena mea și nu te voi lăsa să
pleci de aici niciodată !
Cât au stat ele și au vorbit, se făcu seară și Flavia
plecă. Aceasta i-a zis rândunicii:
- Noapte bună! O sa vin să te vizitez și mâine !
Așa Flavia a vizita-o mereu pe rândunică, și rânduni�
ca pe ea. Și ele au rămas prietene mult timp.
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Florina Marin
clasa a V-a B

Suntem creativi
Viața din grădina mea

Vis de toamnă

În fața casei mele se află o grădină minunată.
Când mă trezesc dimineața, mă duc imediat să
o admir. Am tot felul de flori acolo. Această împărăție
a florilor are un gard mititel de iarbă. Înăuntrul ei
este o petrecere colorată. Toate florile au venit în
haine festive. Cel puțin, aproape toate. Săracul mac
plânge cu lacrimi de sânge pentru că nu și-a găsit o
îmbrăcăminte frumoasă. Suratele lalele au venit cu
pălăriuțe divers colorate: auriu, roșu, albastru, chiar
și violet. Ghiocelul poartă o frumoasă robă albă, ca
de înger. Trandafirul a venit îmbrăcat cam ciudat.
Are pe el o îmbrăcăminte de război, plină de țepi și
o eșarfă roșie peste față. Nimeni nu poate dansa cu
el din cauza asta. Pare a avea intenții ciudate, totuși,
îi vine foarte bine această costumație. Zambiluța dă
ton petrecerii cu îmbrăcămintea sa violetă. Toți se
distrează.
Pentru ele, eu sunt un uriaș, așa că, ca să nu
le rănesc, stau în afara grădinii și le privesc. Îmi ador
grădina!
George Ionescu
clasa a VII-a A

Era toamnă…
Și era frumos.
Iar eu, ȋn pădure
Mă plimbam voios.

Admiram pădurea,
Ȋn mii de culori…
Mă uitam la frunze
Și-mi treceau fiori…
Le admiram ȋn zare,
Purtate de vânt
Frunze ce-n curând
S-aștern pe pământ.
Aș vrea să mă bucur
De zboru-n culori,
Când văd că se-nalță
Sus către nori!...
Aș vrea să mă bucur
Dar nu reușesc
Când știu că-n curând
Toate se sfârșesc.
Larisa Maria Cornea Cosma
clasa a VI-a A

Visul

Viața

Viața are un curs al ei,
Pe care nu poți să i-l iei.
Cu bune și cu rele va continua
Așa este viața.
Urcăm, coborâm,
Ne bucurăm,
Ne ȋntristăm,
Noi mergem mai departe,
Iubind și crezând că se poate.

Deasupra mărilor,
Un vis te așteaptă
Deasupra văilor,
Un gând te alungă.
Stolurile de cocor
Ȋți poartă sufletul ȋn ciocul lor,
Și-l duc departe, departe
Ca o carte.
Adriana Dumbrava
clasa a VI-a C
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Marius Puțoi
clasa a VII-a C

Suntem creativi
Darurile toamnei

Viața fără școală

A sosit toamna cea darnică.Ea a venit la noi ca
să ne împartă comorile ei și să dea roadă pământului.
În drumul său,toamna a adus cu ea un mândru alai de
culoare și verdeață.
Soarele trist nu mai strălucește cu puterea de altă
dată,cerul senin de vară aste acum închis,iar norii
plumburii se îngrămădesc pe bolta cerească.În
pădure copacii sunt fermecători,iar ramurile înalte
pierd cât mai multe frunze multicolore.Un covor de
frunze colorate este împrăștiat prin toate colțurile
luminișului.
Vântul nervos și puternic șuieră prin hornuri și
răspândește înfiorare.Pe dealuri,în depărtări,văile
uscate și apele înghețate mor de tristețe.Pe cerul înnorat
păsările călătoare se pregătesc de plecare,înșirându-se
în lung zbor al toamnei târzii.
De pe cer vin și se aștern pe câmpiile vestejite și
spulberate un lung troian de nori negri plini de geruri.
Gâzele amorțite de vreme se adăpostesc sub covorul
foșnitor de frunze moarte.În zare,valurile de ceață se
așează pe munții plini de brumă și mohorâți din cauza
vremii.
Toamna se apropie de sfârșit cu pași repezi și aduce
cu ea și prima brumă din an,semn că iarna nu poate fi
departe.

Dacă dintr-o dată școala nu ar mai exista, ȋn
primă fază aș fi ȋncântat dar o parte din conștiința
mea mi-ar spune că nu e bine că �������������������
școala�������������
dispare deo�
arece cunoștințele achiziționate de mine vor dispărea
cu timpul, iar cunoștințele pe care le voi studia nu vor
exista ȋn viitorul meu.
Cu timpul vom uita să scriem, să citim și cel
mai rău cum să ne comportăm. Unii o vor lua pe căi
greșite și nu vor mai respecta legea. Va fi un haos
total, deoarece copiii vor umbla pe străzi, vor ȋnjura,
se vor bate, părinții și bunicii care vor mai ști câte
ceva vor muri, iar cunoștințele se vor pierde. Nimeni
nu va mai ști să comunice cum trebuie și vor ajunge
ca niște animale sălbatice și ȋntr-un sfârșit viața o va
lua de la capăt.
Deci, ȋn principiu, va fi un lucru dezastruos
dacă școala și ȋnvățătura va dispărea. Școala este
un lucru foarte bun, chiar dacă nouă, copiilor, nu ne
place.
Emilian Amaradei
clasa a VII-a B

L’automne

Ionela Nan
clasa a V-a C

L’automne est une belle saison
Beau, mais très froid!
Les fleures ont
Les oiseaux migrateurs
Sont allés dans des pais avec le soleil
Tout est déserté maintenant
Sur la route sont les feuilles mortes
Et un petit grillen
Qui se frige complètement.

Geanina Pintilie
clasa a VIII-a A
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Suntem creativi
Sfânta Maică a lui Iisus
Sfânta Maică a lui Iisus
E Maica Celui de sus,
Care la noi a venit
Şi lumea a mântuit.
De la Duhul a zămislit
Cum a fost proorocit ;
Puterea Celui Preaînalt
Peste Dânsa a revărsat.

Vara și prințesa ei

Pe Fecioară a fericit-o,
Şi Maică a denumit-o ;
Plină de dar s-a făcut
Şi pe Domnul ne-a născut.

Fiica cea frumoasă a verii , cu miresme-n grai,
cu gene din mărar, ochii de muștar, obrajii de caisă și
păr tesut din fir de aur, a venit și umple natura numai
de culoare.

Plină de dar şi mărire,
De slavă şi fericire,
A lui Dumnezeu Mireasă
Şi-a lumii Împărăteasă.
Cerurile a luminat,
De noi grijeşte ne-ncetat,
Este Mama noastra aleasă,
Prea bună şi prea frumoasă.
Alina Palade
clasa a VI-a D

-premiul 3, secţiunea :creaţie literară,
Concursul:”Maica Domnului “-Broșteni

Soarele, ca un cerc roșu de foc, toarnă jar
peste câmpii, mănunchiul strălucitor al razelor sale se
răsfiră în înalt, toți pomii sunt în sărbătoare, văzduhul
miroase a ierburi și frunze proaspete, peste tot locul,
flori de paradis. Livezile-s scăldate-n aur, a picat în
verde toată pădurea, vântul a acoperit pășunile și
munții de verdeață, prințesa verii cheamă copiii în
vacan����
ță��
, ���
în� copaci
�����������������
a atârnat mere,
��������������������
prune și pere ru�
���
mene, iar pe sub copaci a pus feluri și feluri de ciuper�
ci strălucitoare. Răsună mii și mii de glasuri de păsări
ale paradisului, marea nesfârşită se scaldă în valurile
î����������
nspumate, iar
������������������������������������
nisipul fin și argintiu te arde la
������
pi�
cioare. Vietățile pădurii se joacă în casa lor umbroasă.
Natura își are rosturile ei, adie un vânt potolit, cerul se
dogorește, soarele-o pulbere fină de aur și razele sale
fierbinți coc grânele, lanurile au culoare aurie, acum
se seceră, se culeg cireșe, vișine, piersici și caise.
Florile te întâmpină cu parfumul lor, izvoarele spun
povești.
Vara e o sărbătoare, iar totul se scaldă într-o
ploaie de lumină.
Emilia Munteanu
clasa a VI-a B
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Suntem creativi
Preabună Maică

Și plânge…

Și plânge-un nor trecător
Și plânge-o stea desupra mea
Și plânge-o floare de cicoare
Strigând în lacrimi zarva grea.

Maica Domnului Preabună,
Este Doamnă dar şi Mamă;
Este Împărăteasa Sfântă,
Care mereu ne ajută.

Și plânge-o frunză ofilită
Și plânge-o roză stinsă-n mine
Și o crenguță-ngălbenită
Când mi-aduc aminte de tine.

Ea de sus mereu veghează
Şi viaţa ne luminează,
Ne fereşte de ce-i rău
S-ajungem la Fiul său.

Și plânge-un fluture trandafiriu
Și plânge-un strop de rouă
Și plânge-o șoaptă, timpuriu
Și-o umbră numai când plouă.

Este “mare”-n ceruri sus,
Este Maica lui Iisus;
Toţi îngerii o preamăresc,
Iară sfinţii o cinstesc.

Și plânge-un pui de ciocârlie
Și cerul peste sufletul meu
Și plânge noaptea aurie
Și plâng mereu și eu…

- Maică dragă, Maică bună,
Să ne fii mereu o “ Mamă “,
Căci noi din suflet te iubim
Şi cu tine vrem să fim !
Ilona Georgiana Onica
clasa a VI-a D

-menţiune, secţiunea: creaţie literară,
Concursul: “Maica Domnului”-Broşteni
Furnica poetă

Paula Blană
clasa a VIII-a A
ZIUA DE CRĂCIUN
Iarna se așterne peste sat
Peste satul frumos luminat,
Bucuroși o așteptăm
Cu saniuța să ne jucăm.
Azi e zi de sărbătoare!
Așteptăm cu nerăbdare
Ziua sfântă de Crăciun
Când tot omul este bun

Furnicuța, hărnicuța,
Uitucă mai e drăguța.
Repede ea a uitat
Numele unui cumnat.
Seri i-a amintit,
Copilulul ei cel trăsnit.
Atunci ea s-a rugat
Pentru creierul bogat,
O zi măcar, să nu mai uite
E! minune să se ȋntâmple
Totuși, asta s-a ȋntâmplat
A doua zi n-a mai uitat.

Încă de anul trecut
Mi-am propus să mă pitesc
Pe Moșul să-l zăresc
Cum vine el tăcut.

Adriana Dumbravă
clasa a VI-a C

L-am zărit pe Moș Crăciun,
Intrând pe hornul cu mult fum
Cu tolba plină de jucării
Pentru cuminții copii.
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Dragoș Stoian
clasa a V-a B B

Suntem creativi
Șoricelul

Rugă către Maica Preacurată

Demult, într- o căsuță,
trăia un șoricel. Acel
şoricel era diferit
de ceilalți pentru că
acesta nu voia să se
însoare cu un șoricel,
ci cu cineva puternic.
Și s-a gândit, și s-a gândit, până când a zis:
- Gata! Știu răspunsul! Cel mai puternic este soarele!
Așa că șoricelul își puse într-o trăistuță niște mâncare
și porni la drum. Când ajunse la soare, șoricelul îi
spuse:
- Soare, eu vreau să mă însor cu tine, pentru că ești
cel mai puternic!
- Șoricelule, cu mare plăcere aș vrea să mă însor cu
tine, dar nu eu sunt cel mai puternic, ci norii pentru că
ei mă acoperă și îmi iau toată strălucirea.
Auzind acestea, șoricelul se duse la nori.

Maică Preacurată
Şi mult lăudată
În cer şi pe pământ
Ce ai născut pe Domnul Sfânt;
Te rugăm frumos,
Tu, chipul cel prea luminos,
Veghează-ne din slava ta
Şi la nevoi nu ne lăsa.
Ajută-ne îndată,
Fecioară Preacurată,
Grabnică salvatoare,
Smerită ajutătoare.
Să fim mai credincioşi,
La suflet bucuroşi;
Pe Fiu-ţi să-L iubim
Şi sfinţi să devenim.
Amin!

- Norilor, căsătoriți- vă cu mine! Voi sunteți cei mai
puternici.
- Mulțumim! Dar nu noi suntem cei mai puternici.
Vântul este. Doar cu o suflare ne duce departe.

-premiul 3,secţiunea creaţie literară,
Concurs: “Maica Domnului”-Brosteni

După ce fu lămurit și de nori, șoricelul se
duse la vânt și-l întrebă și pe acesta. Dar vântul îi
răspunse trist:
- Șoricel mic, nu eu sunt cel mai puternic. Este un
zid mare pe care nu îl pot dărâma. Sigur acela este cel
mai puternic.
Șoricelul își încerca norocul și cu zidul.
- Zidule, spune-mi că tu ești cel mai puternic!
- Nu, șoricelule! Nu eu sunt cel mai puternic. Sunt
niste rude de-ale tale care mă tot ronțăie și cred că mă
vor dărâma în curând.
Când auzi acestea, șoricelul se duse acasă, și
până la urmă, tot cu o șoricică a rămas.
Diana Buchidău
clasa a V-a B
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Claudiu Crucianu
Clasa a VII-a A

Din experienţa cadrelor didactice
Săptămâna educaţiei permanente între
tradiţie şi modernitate

Elevii au citit şi recomandă cititorilor următoarele
lucrări: Pierre Grimal-Civilizaţia romană, R.Bloch,
J.Cousain-Roma şi destinul ei, Nicolae Lascu- Cum
trăiau romanii, H. I. Marrou-Educaţia în antichitate,
V. Hanga- Cezar, Platon-Banchetul.

În România, Conferinţa naţională de lansare
a Anului European al Îmbătrânirii Active şi al
Solidarităţii între generaţii a avut loc la Bucureşti în
data de 2 martie 2012.
În perioada 19-25 noiembrie 2012, în
România a avut loc a XIII –a ediţie a Festivalului
Naţional al Şanselor Tale, o saptămână a educaţiei
permanente, ce s-a desfăşurat sub genericul Mediu
social mai sigur pentru o educaţie mai performantă.
Anul 2012, fiind declarat Anul European al
Îmbătrînirii active şi al Solidarităţii între generaţii are
ca scop emoţionarea publicului în ceea ce priveşte
aportul adus de persoanele în vârstă la evoluţia
societăţii noastre.
Săptămâna educaţiei permanente a fost
marcată şi la şcoala noastră printr-o serie de activităţi
educative. Dezbaterea pe tema Rolul Legislaţiei
Uniunii Europene în sprijinul Îmbătrânirii active
a evidenţiat contribuţia adusă de persoanele mai în
vârstă societăţii, atât prin participarea pe piaţa muncii,
cât şi prin intermediul activităţilor de voluntariat şi
al implicării în viaţa propriei familii şi comunităţii.
Echipa de proiect a fost formată din următorii elevi:
Glăvan Andrei, Dima Nicoleta, Catană Alexandra,
Caloian Bianca, Roman Elena.
O altă activitatate deosebit de interesantă
denumită Tradiţia paideutică a Europei greco-latine o formă de autocunoaştere in contemporaneitate a fost
coordonată de d-na profesoară Sorina Milea. Ideea
centrală a constat în faptul că educaţia Antichităţii
avea în vedere formarea omului deplin, un ideal de
bine- frumos –adevăr (kalokagathia) pe care astăzi cu
greu îl mai întrezărim in lumea noastră specializată,
ignorantă în toată splendoarea lipsei de viziune.

 	De la Banchetul lui Platon, pe care l-a citit cu
mare placere eleva Alexandra Cristea de la a XII-a A,
am constatat mirându-ne împreună, că omul nu prea
a evoluat...ba , mai mult, ştie mai puţin decât atunci
şi simte infinit mai puţin. De ce ? La aceasta intrebare
am incercat să răspundem timp de mai bine de o oră
pe baza lecturilor menţionate mai sus şi nu numai.
O remarcă interesantă a venit din partea unui elev
de la clasa a X-a A, Glavan Andrei: „noi cunoaştem
azi doar ceea ce vedem...adică nu vrem să ştim mai
mult decât ce ni se oferă”. Observaţia ne-a lasăt fără
vorbe...iar pe noi, profesorii, ne-a făcut să înţelegem
încă odată că, la fel ca în Antichitate, nu se ştie cine
dă şi cine primeşte pe acest drum al invăţării.
În concluzie, prin activităţile realizate în
parteneriat cu biblioteca şcolii, elevii au conştientizat
importanţa Săptămânii educaţiei permanente
precum spunea şi Kant: „ Educaţia este activitatea
de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare
a omului, iar scopul educaţiei este de a dezvolta în
individ toată perfecţiunea de care este susceptibil”.
Întreaga activitate a fost monitorizată şi evaluată de
către d-na profesoară Vochiţa Tarciniu, consilierul
educativ al unităţii de învăţământ
Repere bibliografice:
Pinder John, Uniunea Europeană, Ed. All, Bucureşti,
2001.
Ghica Luciana Alexandra, Enciclopedia Uniunii
Europene, Ed. Meronia, Bucureşti, 2006.
http://europa.eu
http://www.buletindecarei.rointre-generatii.html
http://www.mmuncii.ro/
http://europedirect.centras.ro/
ec.europa.eu/
http://ro.wikipedia.org/
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Prof. Amalia Moisoiu

Din experienţa cadrelor didactice
1 decembrie, Ziua Mondială de
Luptă Împotriva SIDA

HIV/SIDA cu încă unul.

1 decembrie nu este doar Ziua Naţională a Romaniei, ci şi Ziua Mondială de Luptă Împotriva
SIDA.
La nivel mondial, se estimează că 70 de milioane de
oameni sunt infectaţi cu virusul HIV/SIDA, virus
despre care acum 30 de ani nu se ştia nimic.
Primul caz de HIV/SIDA din Romania a fost dia�
gnosticat in 1985, iar din 1989 au fost semnalate ca�
zuri la copii.
E bine să ştiţi!
HIV distruge acea parte a sistemului imunitar care, în
mod obişnuit, anihilează virusurile. Infecţia cu HIV
este ireversibilă, se poate doar întârzia apariţia bolii
prin administrare de medicamente. Persoana infecta�
tă nu prezintă nici un semn de boală, dar poate trans�
mite virusul prin contact sexual neprotejat şi prin
contact cu sângele unui om sănătos.
SIDA este stadiul avansat al infectiei cu HIV când
apar simptome ca: scădere în greutate cu peste 10%,
febră cu durată mai mare de o lună, diaree cronică,
Zona Zoster, infecţii ale mucoaselor, ale urechilor,
gâtului şi aparatului respirator, anemie, tulburări ner�
voase etc.
Virusul HIV nu se transmite prin: salivă şi lacrimi,
tuse sau strănut, piscină, strângere de mână, la şcoa�
lă sau la locul de muncă, prin simpla atingere cu o
persoană bolnavă, sărut obişnuit, veselă şi tacâmuri,
scaunul de la WC, folosirea în comun a obiectelor
(telefon, scaune, birou).
Este important de ştiut că, în cadrul contactelor
sociale din viaţa cotidiană, nu există nici un pericol
de a contracta virusul. Atâta timp cât sunt respectate regulile elementare de igienă, frecventarea de
către copii a grădiniţelor, şcolilor şi a oricărui tip
de colectivitate NU prezinta risc de contractare a
bolii.
Fundiţa roșie este simbolul luptei împotriva SIDA,
simbolul inter�����������������������������������������
n����������������������������������������
aţional al solidarităţii faţă de persoa�
nele infectate sau afectate de HIV/SIDA. Purtarea
acestei fundiţe roşii este o dovadă de iubire, o dovadă
că îţi pasă şi că nu vei mări numărul celor afectaţi de

Bibliografie:* „Informare şi Sensibilizare în proble�
matica HIV/SIDA” Editura PsihoCover, Bucureşti
2006
*”Educaţie pentru Sănătate”, Zoe Partin, editura Co�
rint, Bucureşti 2006
Prof. Nina Laura Nistoroiu

Invitaţie la lectură
Lectura este o călătorie spre propriul suflet,
este contactul cititorului cu un text litarar, o adevărată
pădure de simboluri ascunse, foşnitoare, multe
vizibile, dar şi mai multe invizibile, care aşteaptă să
fie decriptate.
Receptarea unui text este o experienţă de
cunoaştere, chiar de autocunoaştere. V. Nabokov în
“Cititori buni…” considera că pentru a intra în magia
unei cărţi” un cititor înţelept o va citi nu cu inima, nici
măcar cu capul, ci cu şira spinării”. Astăzi, în goana
noastră spre nicăieri, când timpul nu are răbdare cu
noi, am pierdut parcă bucuria lecturii şi emoţia incur�
siunii în paginile îngălbenite de vreme ale unei cărţi.
Aşa că, dragă cititorule,
lasă-te provocat şi intră în această
pădure de simboluri, fii curios şi cre�
ativ! Caută, descoperă şi visează!
Citeşte cu inima, cu capul şi cu
şira spinării! Fii activ şi motivat!
Experimentează! Redescoperă! Şi
astfel, cartea poate deveni un prilej
pentru un dialog interior, un pretext al reflecţiei asu�
pra vieţii, un bun prieten care ne ajută să descope�
rim lumea din jurul nostru, ,,Căci nu este alta, mai
frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă,
decât cetitul cărților.” (Miron Costin)
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Prof. Mădălina Temelie

Din experienţa cadrelor didactice
“ Doamna de Doamne-Doamne ”
Mai nou, o altă numire a profesorului de
RELIGIE, auzită din gura “piticilor” de la Grupa
Pregătitoare, este: “Doamna de Doamne-Doam�
ne”. Spusă cu gingaşie şi naturaleţe, ea aduce zâm�
bet pe chipul tuturor celor ce aud această chemare.
Într-adevăr este o chemare, şi nu numai din gura
pruncilor, ci din partea lui Dumnezeu, o chema�
re la propovăduire, ca şi a Apostolilor. Dar oare ce
înseamnă cu adevărat această misiune la care ne-am
supus şi pe care ne-am hotărât să o facem? Poate fi
doar o simplă alegere sau într-adevăr o chemare ?.. .
Dimensiunea duhovnicească și educațională
a misiunii profesorului de RELIGIE rezultă din re�
sponsabilitatea şi din rolul hotărâtor pe care acesta
îl are în transformarea profundă a personalităţii, în
formarea deprinderilor şi atitudinilor de factură
duhovnicească şi socio-morală ale elevilor săi.
Puţine sunt profesiunile care cer posesorului lor atâta
competenţă şi dăruire cum este cea de profesor. Pro�
fesoratul este ştiinţă şi artă deopotrivă. O bună parte
din viaţa, copilăria, adolescenţa şi o parte a tinereţii,
ne-o încredinţăm profesorilor. Iată motivul pentru
care fiecare dintre noi ne aducem aminte cu drag de
î�����������������������������������������������������
nv���������������������������������������������������
ăţă������������������������������������������������
toarea care ne-a pus creionul în mâna ş���������
����������
i de pro�
fesorii care ne-au marcat viaţa.

viere, Mântuitorul porunceşte Apostolilor: “mergând,
învăţaţi toate neamurile“. Lucrarea lui Dumnezeu
continu����������������������������������������������
ă���������������������������������������������
��������������������������������������������
în lume prin lucrarea omului����������������
; iar, ca profe�
sori de religie, cei care ne angajăm în această misiune,
ne angajăm pentru lucrul bine făcut. Lucrul bine făcut
implic������������������������������������������������
ă�����������������������������������������������
un efort constant î���������������������������
����������������������������
n domeniul cercet����������
ă���������
rii peda�
gogice şi teologice, dar în acelaşi timp multă jertfă şi
dăruire îmbinate cu îndelungă răbdare şi iertare.
Profesorul de religie este ca un iceberg. Este
mai degrabă ceea ce nu se vede decât ceea ce se vede.
Putem să îi observăm cunoştinţele de specialitate,
conduita profesională, conceptele privind procesul
educa��������
ţ�������
ional… �����
îns��
ă� �����
ceea �������������������������
ce nu se vede sunt senti�
mentele lui, conştiinţa, atitudinile şi mai ales vocaţia.
Această stare îl aşează în poziţia, nu de slujitor la
altar, dar de slujitor la catedră, pentru formarea spre
mântuire a tinerelor vlăstare. Misiunea lui va avea
finalitate în măsura în care, acele suflete cârmuite
de el, vor continua drumul cel bun spre ţelul final:
des��������������������������������������������������
ă�������������������������������������������������
vârşirea. Un profesor bun induce elevilor un anu�
mit stil de viaţă, îi coordonează să caute singuri binele
şi să-l iubească, să facă fapte vrednice de răsplată şi
să dăruiască şi celor din jur ajutor să aleagă aceeaşi
cale. Astfel, credinţa mărturisită, trăită şi asumată,
dob�������������������������������������������������
â������������������������������������������������
ndeşte valenţe şi dă valoare celui care a propo�
vaduit-o.

Religia are şi ar trebui să aibă un rol însemnat,
Formarea atitudinilor, învaţarea şi însuşirea
perceptelor creştine constituie un demers compli� atât în viaţa personală cât şi în viaţa publică, socială.
cat şi de durată. El începe în primii ani de viaţă şi
Prof. Niculina Surdu
se continuă pe tot parcursul acesteia. De aceea, unul
din factorii de seamă, poate cel mai important, care
contribuie la promovarea educaţiei religioase este
profesorul de RELIGIE. Prin personalitatea lui, prin
însuşirile ce-l caracterizează, prin arta de a se dărui şi
a dărui elevilor trăire şi formare spirituală, reuşeşte să
clădească mai departe ceeea ce mama sau bunica a în�
ceput din pruncie, sau chiar să clădeasca un nou înce�
put. Profesorul de RELIGIE este lucrător împreună cu
Dumnezeu la mântuirea sufletelor elevilor. După În�
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Din experienţa cadrelor didactice
Simion Mehedinți și inspecția școlară

- “Ce face omul prin munca lui începe să-i placă” 2.

În colecția “Biblioteca Simion Mehedinţi” a
apărut, sub coordonarea profesorului Costică Neagu,
primul volum al “Caietelor” 1 lui Simion Mehedinți,
ce cuprinde însemnările făcute din 1 aprilie 1906 și
până la sfârșitul anului 1920.
Insemnările acestui prim volum acoperă o
perioadă extrem de bogată și diversă din activitatea
marelui savant: profesor de geografie și etnografie la
Universitatea din București, autor de manuale școlare
și cursuri universitare, director la Convorbiri literare
(1907-1924) într-o perioadă extrem de tumultoasă
a ziarului, deputat, ministru al Instrucțiunii Publice
și Cultelor în Guvernul Marghiloman în perioada
martie-octombrie 1918. Din aceasta ultimă perioadă
ne parvin însemnări extraordinar de importante
privitoare la inspecțiile şcolare efectuate de Simion
Mehedinți în calitatea sa de ministru, dar și în calitate
de reformator al sistemului de ���������������������
î��������������������
nv������������������
ăță���������������
mânt, prin tre�
cerea prin Parlament a Legii pentru eforiile școlare și
a Legii pentru ș���������������������������������������
����������������������������������������
colile preg����������������������������
ă���������������������������
titoare ș������������������
�������������������
i seminariile nor�
male.
Citind aceste însemnări ești surprins în primul
rând de actualitatea ideilor cuprinse în����������������
������������������
ele, de la mod�
ul în care trebuie să se realizeze o inspecție școlară
pân��
ă� ���������������
la organizarea ����������������������������
î���������������������������
nv�������������������������
ăță����������������������
mântului prin general�
izarea învățământului gimnazial la sate, racordarea
î�������������������������������������������������
nv�����������������������������������������������
ăță��������������������������������������������
mântului la ceea ce numim astăzi “pia�������
ț������
a mun�
cii” prin axarea educa�������������������������������
ț������������������������������
iei de la sate pe implementar�
ea noțiunilor și a deprinderilor legate de activitatea
agricolă, în timp ce la orașe prioritar era învățământul
ce viza activitățile specifice mediului urban-comerț,
meșteșuguri, industrie.
Descentralizarea
învățământului,
prin
înființarea eforiilor școlare trebuia să ducă la ridicarea
școlilor de la sate prin dania sătenilor și nu pe buget
așa cum prevedea “Legea pentru comitetele școlare”
promovată ulterior de noul ministru C. Angelescu în
noiembrie 1918. De altfel, convingerea adâncă a lui
Simion Mehedinți era că lumea satului nu se poate
ridica material și spiritual, într-o țară distrusă de
război, decât prin implicarea directă a comunității,
şcoala și biserica fiind cei doi stâlpi ai mediului rural.
1.Publicarea acestui prim volum a fost posibilă datorită
perseverenței și muncii asidue a profesorului Costică Neagu
de-a lungul anilor, activitate ce a convins pe doamna Simona
Mehedinți-Aslan, nepoată de fiu a savantului să-i permită
pătrunderea in “laboratorul” intim al lui Simion Mehedinți, așa
cum remarcă in prefață editorul acestui volum.

Simion Mehedinți sintetizează modul în care
trebuie realizat��
ă� ������������������
inspec������������
ț�����������
ia ��������
ș�������
colar��
ă� �����������������
î����������������
ntr-o “metodolo�
gie” de realizare a acestora ce cuprindea 7 puncte și
pe care o redăm mai jos pentru a înțelege mai bine
rolul realizării acestor inspecții, ce trebuie să se
urmărească de către “corpul de control” (inspectori
și revizori școlari)3:
1. Școala: curățenie;
2. Arhiva: ordine…, numărul absenților;
3. Casa învățătorului…;
4. Biblioteca învățătorului…
a). câte cărți a citit mai cu interes ?
b). a scris ceva?
5. Curtea: numărul copiilor, are păsări, are vite ?
6. Are pepinieră?
7. Casele elevilor:
a)care este elevul pe care l-a ridicat mai mult ?
b)a învățat să altoiască?
	c)a crescut vreo pasăre, ori o vită, ori un pom
care să slujească satului?
Din parcurgerea acestei “fişe” de inspecție
putem să realizăm care erau dezideratele privitoare
la rolul şcolii în lumea satului, deziderate ce pot fi
cuprinse şi astăzi în ceea ce numim (în termeni mai
pretențiosi) “finalitatea actului educațional” sau “ide�
alul educațional”.
Misiunea învățătorului este, în viziunea lui
Simion Mehedin����
ț���
i, cea
�������������������
de apostol al ideilor
�������������
nova�
toare din toate domeniile, imaginea satului reflectă
strădania dascălului prin ceea ce face la şcoală, ce
încearcă să insufle elevilor săi, dar mai ales prin
modul în care el reuşeste să impună aceste idei în
rândul oamenilor - “Inspecția deplină e însă privirea
satului. Vezi unde este elevul lui cel lăudat. Mergi
în casa lui, în grădina lui… dacă satul s-a ridicat,
învățătorul e bun, dacă nu și-a schimbat grădina, soiul vitelor, învățătorul e un biet mâzgălitor de hârtie
și atât. Starea satului dă măsura învățătorului“4. Si�
mion Mehedinți îndeamnă să-și cunoască elevii, să le
identifice înclinațiile, aptitudinile, pentru că “fiecare
copil are un dar și toți trebuie ațâțați la muncă, iar
învățătorul poate fi văzut, dacă își cunoaște copiii, ori
e un adormit care înșiră acolo niște lecții și pune niște
biete note“.5
2.Simion Mehedinți, Caiete, vol I, Ed.Terra, 2012, p.407
3.Simion Mehedinți, Caiete, vol I, Ed.Terra, 2012, p.407
4.Ibidem, p.410
5.Ibidem , p.410
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Din experienţa cadrelor didactice
Învățătorii trebuie să dezvolte deprinderile
elevilor prin caracterul aplicativ al lecțiilor, să for�
meze atitudini care să ducă la o bună gospodărire, la
ridicarea satelor ��������������������������������������
în������������������������������������
contextul social ������������������
și����������������
politic respec�
tiv- o țară sleită de război, cu sate pline de văduve și
copii orfani.
Simion Mehedinți introducea toate această la�
tură aplicativă legată de muncile agricole în ceea ce
numim astăzi programa școlară și considera termenul
extrașcolar “ un cuvânt nerod și nepedagogic.“ 6
Intr-un discurs ținut în fața unor absolvenți ai
Școlii Normale, marele savant încearcă să mobilize�
ze pe viitorii dascăli spunându-le că trebuie să devi�
nă “luminătorii poporului“ și că “vitejia de război o
poate avea oricine, vitejia cea mare e să fii viteaz în
toate zilele“7.
Într-o societate ieșită dintr-un război istovitor,
frământată de dispute politice - căderea Guvernului
Marghiloman în noiembrie 1918 - ideile novatoare
ale lui Simion Mehedinți nu au fost recepționate la
adevărata lor valoare, însă, ne revine nouă misiunea
6.Simion Mehedinți, Caiete, vol I, Ed.Terra, 2012, p.411
7.Ibidem, p.419

Inspector de specialitate prof. Dănuț Săcrieru

Utilizarea corectă a lui ,,ca”
Se ştie că termenul ,,ca” este un adverb cu rol com�
parativ. Însă folosirea lui este de multe ori incorectă.
Astfel, de frica unor cacofonii, se utilizează acest cu�
vânt nejustificat, de exemplu ,, Elevul ca reprezentant
al …”. Tot în categoria incorectitudinilor semnalăm
utilizarea exasperantă a structurii ,, ca şi”, de exem�
plu ,,Elevul X ca şi coordonator al proiectului s-a
implicat în stângerea acestor fonduri.” Subliniem că
locuţiunea conjuncţională ,,ca şi“ este admisă numai
în combinaţiile cu rol compa-rativ, ,,Elevul X ca şi
eleva Y s-au implicat în strângerea acestor fonduri.”
Spre evitarea succesiunii supărătoare a unor
sunete, putem insera un articol, ca în următorul ex�
emplu: ,,Cu crengile ca o coroană imensă, străjuia
neclintit”. De asemenea, dacă după el urmează un alt
cuvânt cu silabe disfonice, acesta va fi înlocuit cu alte
structuri ,,crengile precum coroana”, ,,Elevul X în
calitate de coordonator”.
Aşadar, adăugarea unui ,,şi“ sau (mult mai grav)
inserarea unei virgule, măreşte confuzia şi naşte o
abatere de la norma limbii literare,
Prof. Adriana Talambă

Să vorbim corect!
Trăind în era tehnologie, tinerii din ziua de azi au
tendinţa de a împrumuta����������������������������������
�������������������������������������������
expresii şi����������������������
������������������������
formule din acest do�
meniu. Majoritatea noilor expresii apar datorită nevoii
de a defini unele noţiuni noi (a da click) dar şi pentru a fi
mai COOL. Însă, ele se utilizează chiar şi atunci când nu
este cazul, chiar şi atunci când avem echivalent în limba
română.
Prin intermediul frazeologiei se rezolvă
problema adaptării unor termeni din englez����������
ă���������
, form���
â��
n�
du-se astfel jargonul informatic. De exemplu, verbul to
click, care înseamn��
ă� «a
���������
ap����
ă���
sa unul
�������������������
din butoanele mou�
����
seului, sau ale unei piese echivalente, pentru a activa un
cursor pe ecran» poate deveni în română a clica sau a
clicăi. Însă există unele perifraze folosite cu acest sens:
a face click, a da click: «Poza o vei putea încărca după
ce ai făcut click pe linkul din emailul de confirmare»
(timisoara.net) sau «Dă click pe imaginea de mai jos
pentru a te înregistra» (webtomoney.home. ro).
Tot cu verbul a da se formează alte perifraze
neologice: a da close (“Scoateţi-i bifa şi daţi-i close»
kool-yo.home.ro ), a da bifa (« La adaugarea de
cuvinte noi, pe forma de adăugare a apărut un check
box; dând bifa pe el ...» autocorect.go.ro/descriere.
htm ), a da un mail («Pentru orice nelămurire daţi un
mail la administratorul listei...” timisoara.net).
O altă sintagmă care este des utilizată şi face parte
din noutăţile frazeologice este de firmă, fiind o producţie
internă. Ea are valoare adjectivală fiind utilizată împreună
cu un determinant substantival desemnând produse, în spe�
cial de îmbrăcăminte: «Nu ţin neapărat să port haine
de firmă şi dacă-mi găsesc ceva care să-mi placă într-un
magazin obişnuit, cumpăr.» (cotidianul.ro). Aceast������
ă�����
uni�
tate frazeologică este folosită din ce în ce mai des şi are
sensul» de marcă, produs de o firmă celebră «. Ea poate
avea în vecinătate diferiţi termeni dar trebuie să ne oprim
asupra unuia care este de extremă actualitate: ţoale. Acest
termen, deja existent în limbă («obiect de rufărie sau de
îmbrăcăminte; haină veche, uzată» ), capată un nou sens,
scăpând de sema negativă: «Maşini bengoase, sedii
ochioase, ţoale de firmă, aparatură de-ţi pică privirile în
pantofi.» (vlg.sis-net.ro).
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INVITAŢIE LA LECTURĂ
Ciulinii Bărăganului de Panait Istrati
Apariţia lui Pa�
nait Istrati în peisajul
literaturii române are
loc într-un moment mai
puţin favorabil din punct
de vedere istoric. Este
vorba de anul 1907 când
frământările sociale luau
amploare culminând cu
răscoala din martie.
În anul 1918
ajunge la Paris pentru prima dată, dar se întoarce în
ţară şi revine în 1920. Interesant este faptul că, deşi a
devenit un scriitor de expresie franceză, a considerat
că este o datorie morală să ofere şi versiuni româneşti
unora dintre operele sale. Totuşi s-a dus o luptă aprigă
pentru recuperarea operei lui Panait Istrati şi integrar�
ea ei în literatura română. Mulţi critici ai vremii l-au
ignorat pe motivul că marea sa operă a fost scrisă în
limba franceză. Scriitorul însuşi pendulează între cele
două literaturi considerându-se „povestitor român şi
scriitor francez”.
Cert este că din punctul de vedere al absolutu�
lui creaţiei, Panait Istrati nu este nici scriitor român,
nici scriitor francez, ci creator de universuri imagi�
nare, fără naţionalitate. Cu toate acestea în opera sa
clocoteşte spiritul românesc, trădând o personali�
tate ale cărei rădăcini sunt bine înfipte în pământul
strămoşesc.
Un argument clar în acest sens îl aduce ro�
manul „Ciulinii Bărăganului”, publicat mai întâi in
versiune franceză in 1928, urmând ca în 1943 să
apară şi la noi în versiunea românească de autor.
Cartea începe cu o dedicaţie programatică:

„Dedic această carte poporului român, celor 1100
de ţărani asasinaţi de către guvernul român, celor
trei sate rase cu lovituri de tun: Stănileşti, Băileşti si
Hodivoaia – crime săvârşite în martie 1907 şi rămase
nepedepsite” („Ciulinii Bărăganului” de Panait Is�
trati, Ed. Mondero, Bucureşti, 1992, p. 103). Mesajul
este cât se poate de clar: în acest roman autorul ne va
prezenta prima viziune asupra Răscoalei din 1907.
Cartea are la bază o descriere impresionantă a
Bărăganului pe care autorul îl caracterizează folosind
cu predilecţie personificarea: „Bărăganul se află cât
ţine primăvara şi vara, în luptă vicleană cu omul har�
nic pe care nu-l iubeşte şi căruia îi refuză orice bună
stare, afară doar de aceea de-a hoinări şi de-a urla în
toată voia” (op. cit., p. 104). Cu simpatie, naratorul îi
atribuie vastei câmpii câteva epitete sugestive: „sin�
guratic”, „îndărătnicul”. Exclamaţia retorică „Şi, Do�
amne, ce frumos e!” are rolul de a sugera admiraţia
autorului. Dansul spectaculos al ciulinilor purtaţi de
crivăţul care vine dinspre Rusia este ca un ritual mag�
ic în care sunt prinşi tinerii fugari, dornici de a căuta
aventura sau un nou sens al existenţei lor.
Traversarea imensei câmpii îi dă posibili�
tatea copilului să o contemple în toată splendoarea sa
şi mai ales să-i admire ciulinii. De altfel, „ciulinii”
devin un element recurent al operei, fiind în acelaşi
timp un simbol vegetal şi spiritual.
Eşecul călătoriei şi moartea mamei îi
determină pe cei doi să părăsească satul Lăteni şi săşi continue peregrinările până când ajung la moşia
Duducăi, unde după o perioadă de lipsuri şi umilinţe,
copilul hotărăşte să-şi părăsească tatăl şi să pornească
„în marea goană a ciulinilor”, în compania unui pri�
eten, Ştirbu. Dar jocul copilăresc de-a rostogolirea pe
urmele ciulinilor purtaţi de crivăţul năprasnic este un
simbol al evadării care nu se realizează. Interesant
este faptul că instinctul migrator se consumă mai ales
în interiorul fiinţei eroului. El resimte efectul şesului
infinit, al deşertificării sufleteşti.
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Bărăganul, preria Europei de Est, e o reali�
tate atât de covârşitoare încât devine un spaţiu meta�
fizic unde „viaţa se încheagă din somnolenţă şi se
perpetuează în miraj” (op. cit., p. 133).
Romanul are şi un caracter social. Autorul
pune mai puţin accent pe situaţia eroului („copil strâns
din milă de pe drum”) şi mai mult pe conflictele care
mocneau în sat. Ţăranii îşi înecau existenţa în alcool,
nereuşind să găsească soluţii pentru mizeria în care
se aflau . După o iarnă „grea” a urmat foametea care
i-a adus pe ţărani în pragul disperării.
In timp ce ei mureau de foame, boierul îşi
etala opulenţa organizând o partidă de vânătoare. Re�
volta din martie 1907 avea să izbucnească în curând.
Câteva evenimente anticipează începutul răscoalei:
uciderea lui Tănase din ordinul boierului, arestarea
şi lovirea unui ţăran de către jandarmi („stâlpi ai
opresiunii”). Asediul asupra conacului nu e decât o
urmare firească a acestor întâmplări. Devastarea şi
incendierea reşedinţei boierului exprimă furia fără
margini pe care oamenii au acumulat-o în atâţia ani
de suferinţă.
Naratorul surprinde prin câteva detalii forţa
mulţimii revoltate: „În timp ce în curte se încărcau
alimente, în apartamente se petrecea o distrugere
sistematică. Mai mulţi inşi doborau cu topoarele bi�
roul boierului.” (op. cit., p. 166) Acum personajul pare
mai puţin implicat devenind martor al întâmplărilor:
„Înfricoşat mă dusei să văd ce se petrece în alte părţi
ale casei.” Descrierea acţiunilor mulţimii dezlănţuite
este premergătoare celei din romanul „Răscoala” de
Liviu Rebreanu (1932).
Finalul cărţii capătă o nuanţă de tragism deo�
arece răscoala este înăbuşită în sânge, ţăranii fiind
hăituiţi sau ucişi fără milă de autorităţi. Povestea ci�
ulinilor nu se sfârşeşte aici. Replica metaforică a unui
personaj „Iată, ciulinii se ţin scai de noi!” sugerează
că, de fapt, ciulinii reprezintă boierii a căror rapaci�
tate este de neimaginat. Asocierea dintre aspectul

acestor plante şi acţiunile aparatului opresiv nu este
deloc întâmplătoare. Categoria socială asupritoare
este asemenea ciulinilor – plante parazitare.
Totuşi finalul romanului rămâne deschis
interpretărilor fiindcă cei doi tineri, Matache si Ionel
îşi vor continua aventura începută odată cu goana ci�
ulinilor:
„ – Încotro, Ionele / - În lume, Ma�
tache, cu ciulinii după noi …” (op. cit., p. 172).
Călătoria lor va depăşi limitele timpului şi ale spaţiului
devenind o modalitate de iniţiere, de explorare a ne�
cunoscutului.
În raport cu nucleul narativ, romanul poate fi
considerat atât social cât şi mitic. În ceea ce priveşte
latura mitică, ea reiese din evocarea Bărăganului ca
spaţiu mitic, aproape ireal. Imensa câmpie se defineşte
ca un spaţiu al profanului malefic, cum ar spune Mir�
cea Eliade. Este un topos fundamental al operei lui
Panait Istrati care este asociat în operă cu ideea de
curgere a timpului: „Totul trece, chiar şi o dragoste
înşelată” – zice moş Toma, un personaj al romanului.
Daca adăugăm şi călătoria iniţiatică şi in�
stinctul picaresc al personajelor, constatăm că există o
intenţie de codificare simbolică care presupune traver�
sarea pustietăţii Bărăganului ca un ritual existenţial.
Romanul se realizează astfel printr-un singur
discurs epic în care un povestitor introduce comentarii
sociale şi uneori anarhiste. Deşi are în centru răscoala
ţăranilor din 1907, „Ciulinii Bărăganului” este totuşi
un roman mitic în care spaţiul este mai puternic decât
timpul.
Chiar după dispariţia autorului, opera îşi
demonstrează perenitatea, autorul câştigându-şi un
loc în eternitate. El nu aparţine exclusiv literaturii
române sau celei franceze, ci literaturii universale, în
al cărei circuit a reuşit să pătrundă definitiv.
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Tradiţii şi obiceiuri de iarnă
Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul
zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite
de atâtea datini şi obiceiuri legate de sarbătorirea
Naşterii Domnului
Obiceiurile legate de sărbători fac parte din
cultura tradiţională a neamului nostru. Este o mare
bucurie că încă se mai păstrează în unele zone ale ţării
aceste datini care ne ajută să înţelegem sărbătoarea
respectivă precum şi să ne bucurăm împreună de
Marele Praznic. Păstrarea acestor datini este o
mărturie vie a faptului că avem o conştiinţă a neamu�
lui din care facem parte.
Obiceiurile, ţin de conştiinţa poporului român
pentru că exprimă înţelepciunea populară a acestui
neam, sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale.
Cele mai răspândite şi mai fastuoase s-au dovedit
a fi cele legate de marele Praznic al Crăciunului şi
de sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul tradiţional
al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe
lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vi�
fleemul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu
măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dans�
uri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici,
superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mi�
turi străvechi sau creştine.
Se spune că în seara de Ajun se deschid
cerurile şi cei evlavioşi pot auzi glasurile îngerilor.
Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu
prinderea Postului Crăciunului (15 noiembrie) şi ţin
până la Sfântul Ioan (7 ianuarie). Este o perioadă bo�
gată în obiceiuri, diferite de la o zonă la alta, având în
centru marile sărbători creştine prăznuite în această
perioadă. Reperele mai importante sunt: Postul Cră�
ciunului, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza şi Sfântul
Ioan. In func�������������������������������������������
ţ������������������������������������������
ie de acestea, grupele de tradiţii şi obi�
ceiuri diferă.
Sărbătorile şi obiceiurile populare, grupate în
preajma solsti����������
ţiului de iarnă
����������������������
(20 decembrie-��
7 �����
ianu�
arie), poartă numele generic de sărbători de iarnă.
Perioada este deschisă şi închisă de sărbători prefaţate
de ajunuri, atât Crăciunul, cât şi Boboteaza, şi inter�
sectate la mijloc de noaptea Anului Nou. principalele
sărbători ale ciclului de iarnă - Crăciunul, Anul Nou,
Boboteaza - au funcţionat de-a lungul vremii ca mo�
mente independente de î������������������������
�������������������������
nnoire a timpului şi de ���
în�
ceput de an.
	���������������������������������������������
Un obicei foarte cunoscut este „tăierea por�
cului”. În unele zone ale ţării, porcul se taie de Ignat,

adică în 20 decembrie. Se zice că porcul care n-a fost
tăiat în această zi nu se mai îngraşă, căci şi-a văzut
cuţitul. Sângele scurs din porc după ce a fost înjung�
hiat se pune la uscat, apoi se macină si se afumă cu el,
peste an, copiii ca să le treacă de guturai, de spaimă şi
de alte boli.
Ignat�������������������������������������������
·������������������������������������������
este divinitatea solară care a preluat nu�
mele și data de celebrare a Sf. Ignatie Teofanul (20
decembrie) din calendarul ortodox, sinonim cu Igna�
tul Porcilor - în zorii zilei de Ignat se taie porcul de
Crăciun - și cu Inatoarea. Potrivit calendarului popu�
lar, Inatoarea, reprezentare mitică a panteonului româ�
nesc, pedepsește femeile care sunt surprinse lucrând
(torc sau țes) în ziua de Ignat. Animalul sacrificat în
această zi este substitut al zeului care moare și renaște
împreun������������������������������������������������
ă�����������������������������������������������
cu timpul, la solstițiul de iarnă. In antichi�
tate, porcul a fost simbol al vegetației, primăvara,
apoi sacrificiul lui s-a transferat în iarnă.
În acea zi se pregătesc bucatele tradiţionale
pentru Crăciun: cârnaţi, caltaboşi, jumări sângerete,
slănină sau ş��������������������������������������������
���������������������������������������������
uncă etc. Tot atunci se toacă ��������������
şi������������
carnea pen�
tru sarmale, iar pulpele se tranşează pentru friptură.
Unele dintre preparate se pun la afumat (cârnaţii,
slănina, pieptul ardelenesc etc.). Imediat după sacrifi�
care, gospodarul face “pomana porcului”: oferă celor
care l-au ajutat la tăiat (uneori şi vecinilor) şorici,
carne proaspăt prăjită şi un pahar de vin (sau ţuică
fiartă în anumite zone). În puţinele zile rămase până
la Crăciun, gospodinele fac piftie (răcitură), sarmale,
cozonaci cu nucă, mac şi rahat (sau brânză şi stafide),
plăcintă şi prăjituri diverse. În acelaşi timp, începe
curăţenia în casă şi în curte, împodobirea locuinţei şi
pregătirea hainelor pentru Sărbători.
Odată finalizate toate pregătirile, gospodinele
pun din fiecare fel de mâncare câte ceva într-un coş de
nuiele şi o sticlă cu vin, şi duc acest coş la biserică, în
seara de ajun, pentru sfinţire.
Un obicei foarte cunoscut este împodobi�
rea pomului de Crăciun, a bradului. Bradul care
este veşnic verde simbolizează viaţa, făcându-se
astfel analogie cu viaţa care intră în lume odată cu
Naşterea Fiului lui Dumnezeu, Căci Cel Ce este
Viaţa Se naşte pentru ca noi să dobândim viaţa
veşnică. Datina împodobirii bradului de Crăciun
pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi cân�
tecul «O, brad frumos!». În Germania, această
sărbătoare este cunoscută sub numele de Cristbaum.
Pomul de Crăciun este un brad împodobit,
substitut al zeului adorat în ipostaza fitoformă, care
moare şi renaşte la sfârşit de an, în preajma solstitiului
de iarnă, sinonim cu Butucul de Crăciun. Impodobi�
rea bradului şi aşteptarea de către copii a «Moşului»,
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numit, în sud-estul Europei, Crăciun, care vine cu
daruri multe, este un obicei occidental care a pătruns
de la oraş la sat, începând din a doua jumătate a se�
colului al XIX-lea. Pomul de Crăciun s-a suprapus
peste un mai vechi obicei al incinerării Butucului
(zeul mort) în noaptea de Crăciun, simbolizând mo�
artea şi renaşterea divinităţii şi a anului la solstiţiul
de iarnă, Obiceiul a fost atestat la români, aromâni,
letoni şi sârbo-croaţi.
Primele semne ale S������������������������
ă�����������������������
rb���������������������
ă��������������������
torii Naşterii Dom�
nului le dau grupurile de colindători, care pornesc
din casă în casă, cu o traistă încăpătoare pe umăr,
pentru a le ura gazdelor fericire, sănătate şi pros�
peritate. Aceste colinde sunt creaţii populare cu text
şi melodie, care conţin mesaje speciale (religioase
sau satirice la adresa celor uraţi). Colindătorii ves�
tesc naşterea Domnului, urează gazdelor sănătate
şi bucurii, primind pentru aceste urări cozonac,
prăjiturele, covrigi, nuci, mere şi chiar colăcei - pe
care gospodinele care respectă tradiţia le-au pregătit
cu mult timp înainte. Diferind doar destul de puţin,
colindele religioase sunt foarte asemănătoare în toate
zonele ţării, cele mai cunoscute şi apreciate fiind: “O,
ce veste minunată”, “Steaua”, “Trei păstori”, “La
Vifleim colo-n jos”, “Cântec de Crăciun”, “Aseară pe
înserate”.
Începând cu noaptea de 23 spre 24 Decembrie,
de la miezul nopţii şi până la revărsatul zorilor uliţele
satelor răsunau de glasul micilor colindători. În oraşe
întâlnim colindători odată cu lăsarea serii şi până în
miez de noapte.
În unele locuri în noaptea Cracinului putem
întâlni şi cântarea religioasă cunoscută sub numele
de Vicleimul sau Irozii, la care participă copiii.
Această dramă religioasă ne înfăţişează misterul
Naşterii Domnului în toate fazele sale. Personajele
dramei sunt Irod şi ceata sa de Vicleim, un ofiţer şi
soldaţi îmbrăcaţi în portul ostaşilor romani, trei crai
sau magi: Melchior, Baltazar şi Gaspar, un cioban, un
prunc şi în unele părţi o paiaţă.
Vicleimul apare la noi pe la sfârşitul secolului
al XVIII-lea. Originea lui este apuseană şi se leagă de
misterul celor trei magi ai evului mediu. Introdus de
timpuriu în Germania şi Ungaria, a pătruns la noi prin
sa�������������������������������������������������
ş������������������������������������������������
ii din Transilvania. Din prima form�������������
ă������������
a Vicleimu�
lui, prezentarea magilor �����������������������������
ş����������������������������
i dialogul lor, s-au dezvol�
tat pe rând, prin activitatea micilor c������������������
ă�����������������
rturari, trei ti�
puri principale, în cele trei mari ţinuturi: Muntenia,
Moldova şi Ardeal.
Alături de partea religioasa a Irozilor, s-a dez�
voltat mult timp, poate chiar şi astăzi, partea profană,
jocul păpuşilor. Într-o cutie purtată de doi băieţi este

înfăţişată grădina lui Irod şi o parte din piaţa oraşului.
Moş Ionică, îngrijitorul curţii şi o paiaţă dau naştere
la o serie de scene care satirizeaz��������������������
ă întâmplă����������
ri �������
ş������
i obi�
ceiuri prin care sunt ridiculiza��������������������������
ţ�������������������������
i ho���������������������
ţ��������������������
ii, frico�����������
ş����������
ii ori fe�
meile ce se sulemenesc. Vechi de tot, teatrul păpuşilor
a fost o petrecere pl��������������������������������
ă�������������������������������
cut����������������������������
ă���������������������������
chiar în palatele Domnito�
rilor ţării.
Începând cu Ignatul şi sfârşind cu zilele
Crăciunului, prin alte părţi începând cu zilele
Crăciunului, iar prin altele obişnuindu-se numai în
ziua de Sfântul Vasile, există obiceiul ca flăcăii să
umble cu ţurca, capra sau brezaia.
Ca şi la celelalte jocuri cu măşti practicate în
timpul sărbătorilor de iarnă, şi în jocul caprei şi-au
făcut loc, pe lângă măştile clasice (capra, ciobanul,
ţiganul, butucarul), măştile de draci şi moşi care, prin
strigăte, chiote, mişcări caraghioase, măresc nota de
umor şi veselie, dând uneori o nuanţă de grotesc.
Jocul «caprei» (uciderea, bocirea, înmormân�
tarea, învierea) la origine a fost, desigur, un ceremonial
grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare
jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului
care urmează, spor de animale în turmele păstorilor,
succesul recoltelor - invocat şi evocat de boabele
care se aruncau de gazdă peste cortegiul «caprei».
Capra joacă după fluier, iar la terminare, unul
din flăcăi, apropiindu-se de masa unde sunt memb�
rii familiei, începe să vornicească. Flăcăii joacă pe
stăpâna casei, pe fete şi chiar servitoare, dacă sunt
acasă, şi apoi mulţumind se îndepărtează.
“Capra” este - de fapt - un om mascat, ascuns
sub un costum larg, care ţine deasupra capului un băţ
în vârful căruia este cioplit un fel de cap de capră.
“Falca” de jos a “caprei” este mobilă, astfel încât
gura acesteia poate închide sau deschide, dar mai ales
poate “clămpăni”, făcând un zgomot specific. În jurul
caprei cântă ��������������������������������������������
şi������������������������������������������
dansează alţi colindători mascaţi şi�����
�������
cos�
tumati specific, unii dintre aceştia fiind instrumentişti
cu acordeon, fluier, tobă sau chiar vioară.
Cea mai amplă ceată o are «Capra»
moldovenească care a grupat în jurul nucleului princi�
pal de personaje, un număr impresionant de «mascaţi»
(35-40 de personaje). În această componenţă, cetele
parcurg întreaga aşezare sătească, din casă în casă,
«Capra» fiind jucată pentru a aduce noroc şi belşug.
Asemăn��������������������������������������
ă�������������������������������������
tor cu “Capra” este obiceiul de a um�
bla cu “Ursul”, această datină avându-şi de asemenea
originea într-un cult geto-dac, ce urmărea fertilizarea
şi purificarea solului şi a gospodăriei.
Ursul este întruchipat de un flăcău care poartă

Tinerii zilelor
noastre
nr. 9, 2012
29

Din experienţa cadrelor didactice

pe cap, pe umeri şi pe spate blana unui astfel de ani�
mal, având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii.
În timp ce ursul mormăie şi joacă în ritmul
tobelor şi al fluierăturilor, ursarul strigă: “Joacă bine,
măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu măsline”. “Ursul”
este însoţit de un grup de colindători mascaţi şi
costumaţi, care reprezintă diverse animale sau perso�
naje şi care îl aţâţă prin strigături.
	La sfârşit, toţi le urează gazdelor multă
sănătate, fericire, recolte bogate, mese îmbelşugate şi
la mulţi ani.
,,Steaua» este un colind care începe din prima
seară a Crăciunului şi se încheie la Bobotează. De la
Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua,
un obicei vechi ce se întâlneşte la toate popoarele
creştine. Acest obicei vrea să amintească steaua care
a vestit naşterea lui Iisus şi i-a călăuzit pe cei trei
magi. Cântecele despre stea provin din surse difer�
ite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din
literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva
din literatura de nuanţă Calvină şi multe din ele, chiar
din tradiţiile locale.
Micul cor al stelarilor, care intră în imobil
în zilele Crăciunului, cântă versuri religiose despre
naşterea lui Isus: «Steaua sus răsare»; «În oraşul Vitl�
eem»; «Trei crai de la est».
Obiceiul Plugușorului este legat de speranța
fertilității, versurile sale prezentând practicile
agricole și urări de holde bogate. In schimbul acestor
urări, copiiii primesc daruri simbolice, colaci, fructe
sau bani. Legat de jocul caprei, cel al ursului, căluții
și jocul cerbului, aceste obiceiuri și-au pierdut astăzi
din semnificațiile inițiale (capra - personificarea
productivității/inmulțirii ușoare și rapide în lumea
animală și a fertilității pământului; ursul - animal
sacru la geto-daci, căluții/căiuții - care simbolizează
protejarea gospodăriilor de spiritele rele; cerbul simbolul soarelui, întruchiparea purității si a dreptății)
și sunt practicate mai mult în scop de diverstisment.
Urarea de pluguşor este de fapt un adevărat
poem care deschide cu har, recurgând la elemente fab�
uloase, toate muncile agricole. Obiceiul de a merge cu
pluguşorul contribuie la veselia generală a Sărbătorilor
de Anul Nou, pluguşorul colorează desfăşurarea
acestei sărbători de Anul Nou cu acele elemente
care ilustrează una dintre principalele ocupaţii ale
poporului nostru - agricultura şi creşterea animalelor.
Pluguşorul copiilor este tot un obicei străvechi
agrar. În ajunul Anului Nou, cetele de copii
intră din casă în casă să ureze, purtând bice

(harapnice) din care pocnesc, buhaie (un instrument
specific), clopoţei, tălăngi etc
Sorcova este obiceiul conform căruia in
dimineata zilei de 1 ianuarie copiii, dar și cei mari,
merg și seamănă, simbolic, cu boabe de grâu și orez,
pe care le aruncă în casă și asupra celor din casă.
Versurile însoţite de urări specifice diferă de la o zonă
la alta „Sorcova, vesela/ Să trăiți, să-mbătrâniți/ Ca un
măr, ca un păr, ca un fir de trandafir/ Tare ca piatra, iute
ca săgeata/ Tare ca fierul, iute ca oțelul/ La anul și la
mulți ani” sau, o variantă mai scurta „Sorcova,vesela/
Să trăiți să înfloriți/ Ca merii, ca perii, în mijlocul
verii/ Ca toamna cea bogată de toate-mbelșugată/ La
anul și la mulți ani”.
Nu putem încheia fără a aminti obiceiul cel
mai iubit de copii: datina Bradului de Crăciun - o
practică veche, pe care unii o consideră chiar mai
veche decât creştinismul şi care simbolizează “pomul
vieţii”. Cei care îi atribuie o semnificaţie creştină
spun că bradul este “pomul cunoaşterii binelui şi
răului”, împodobirea acestuia cu mere roşii amintind
de păcatul originar. De altfel, aşa a fost consemnat
istoric primul brad împodobit������������������������
���������������������������������
despre care vorbesc do�
cumentele: în anul 1605, a fost înălţat la Strasbourg,
într-o piaţă publică, un brad împodobit cu mere roşii.
Această tradiţie germană a cucerit rapid Europa, dar
şi – mai apoi - America şi restul continentelor, prin
intermediul coloniştilor care au populat Lumea Nouă.
În zilele noastre, în ajunul Crăciunului, în fiecare casă
se ��������������������������������������������������
împodobeşte���������������������������������������
câte un brad (cu beteală, globuri, fi�
gurine, ghirlande, bomboane, artificii şi lumânări sau
beculeţe).
Noaptea, Moș Crăciun aduce daruri, pe care le
pune sub brad bineînţeles, numai celor care merită .
Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea fami�
liei; este ocazia când toţi se reunesc, părinţi, copii,
nepoţi îşi fac daruri, se bucură de clipele petrecute
împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea
cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bo�
gat.
Bibliografie
1. M. Radulescu-Codin, sarbatorile poporu�
lui, 1909, p. 89, apud I. Ghinoiu, op. cit., p. 281
2. T. Pamfile, Mitologie romaneasca, Ed. All, Bucu�
resti, 1977, p. 117
3. I. Nicolau, Ghidul sarbatorilor romanesti, Ed. Hu�
manitas, Buc., 1998, p. 64
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Interviu
Ţelul meu este ca în maxim doi ani să apar
pe coperta revistei Vogue!
Înzestrată cu modestie,
bun-simţ şi gingăşie, Lorena Sandu ne uimeşte pe toţi
cu frumuseţea ei aparte.
Norocul i-a surâs şi iată că
a câştigat locul al doilea la
prestigiosul concurs Elite
Model Look desfăşurat la
Shanghai, China. În cele
ce urmează, Lorena ne
dezvăluie câte ceva din
experienţa trăită.

Alina Galan :Ce vârstă
aveai când ai participat
pentru prima dată la un concurs de modele?
Lorena Sandu :Aveam 14 ani.
A.G. :Ai mai participat şi la alte
concursuri până acum? Care
anume?
L. S. :Nu am mai participat la alte
concursuri însă acesta m-a convins
să o fac.
A.G. :Te felicităm cu toţii pentru marele tău succes din China.
Cum ai ajuns la ELITE MODEL
LOOK?
L. S. :Eram cu mama la cumpărături
şi echipa de scouting Face2Face
Model Management m-a abordat
şi mi-a spus că am calităţile necesare pentru a deveni
model. ��������������������������������������������
Am c����������������������������������������
âş��������������������������������������
tigat locul ��������������������������
întâi���������������������
la concursul din Ro�
mania şi aşa am ajuns în China la finala mondială
unde am reuşit să mă clasez pe locul al II-lea.

ria lui, am f�����
ă����
cut ������������������������
cump��������������������
ă�������������������
r������������������
ă�����������������
turi ������������
şi����������
am putut ���������
lua suve�
niruri pentru familia mea.A fost una din zilele cele
mai frumoase petrecute în China.
A.G. :Cine a fost persoana care te-a ajutat cel mai
mult, care ti-a fost aproape şi te-a susţinut?
L. S. :Persoana care m-a ajutat foarte mult este agen�
tul meu, Alexandra, însă şi familia mea m-a sustinut
foarte mult!
A.G. :Ce spun părinţii tăi, sora ta? Cum au primit
verstea cea mare?
L. S. :Sunt foarte mândri de mine, a fost o veste la
care, probabil, nu se aşteptau. S-au bucurat la fel de
mult ca şi mine!
A.G. :Ce intenţii ai în viitor? Sperăm să faci onoare
liceului nostru şi să rămâi
eleva lui.
L. S. :Ţelul meu este ca
în maxim doi ani să apar
pe coperta revistei Vogue!
Până atunci mă voi pregăti
pentru a deveni un mo�
del
internaţional!
Dar
bineînţeles că studiile sunt
pe primul loc !
A.G. :Ce sfaturi le-ai da
miilor de fete care îşi doresc să ajungă acolo unde
ai ajuns tu?
L. S. :Dac��������������������������������������������
ă�������������������������������������������
au calit����������������������������������
ăţ��������������������������������
ile necesare pentru a deveni mo�
dele, să mănânce sănătos şi să continue să arate cât
mai bine! Este condiţia esenţială în acest domeniu!

A.G. :Te aşteptai să te clasezi în top trei?
L. S. :Sincer, au fost 60 de fete superbe, chiar nu mă
aşteptam să mă clasez în acest top!
A.G. :Cum a fost experienţa ta din China?
Relaxantă? Obositoare?

interviu realizat de prof. Alina Galan

L. S. :A fost o experienţă de repetat, am avut şansa să
cunosc fete din toate colţurile lumii şi să lucrez cu o
echipa de profesionişti! Nu am mai simtit oboseala!
A.G. :Povesteşte-ne o zi petrecută acolo!
L. S. :Îmi amintesc cu drag ziua în care am ieşit cu
toate fetele şi toţi agenţii să vizităm o mică parte din
oraş. Am vizitat un templu î����������������������������
�����������������������������
n care ni s-a explicat isto�
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- Și noi învățam, moș afurisit !!!

UMOR
Două blonde:
-Auzi dragă, ai auzit de Porscheul ăla care ajunge de la 0 la 100
de km în 4 sec?
-Cum vine asta fată, adică dacă e
drumul drept și liber pot să ajung
de la Galați la Bucure����
ști în������
��������
8 se�
cunde?

Inculpatul...
- Să știi inculpat că orice mărturie mincinoasă se
pedepsește cu închisoarea de până la 6 luni!
- Da, dar dacă spun adevărul, risc 6 ani!
				

-Tatăl tău nu te mai ajută la teme ?
-Nu, doamna profesoară. Ultimul trei l-a jignit pro�
fund.

Doi copii stau de vorbă. Primul spune cu mândrie:

-Mamă, cum e să ai un copil foarte inteligent ?
-Nu ştiu. Întreab-o pe bunica ta !

- Tatăl meu e inginer. El face nave spațiale! Al tău ce
face?
- Ce zice mama!!!

O judecătoare îi spune condamnatului :
-Ai fost condamnat la moarte prin electrocutare.
Care e ultima ta dorinţă ?
-Să mă ţineţi de mână !
Alin Maftei
Clasa a VI-a B

Pitbull...
- Ce animal are patru picioare și o mână?!?
- Un pitbull fericit ieșind dintr-o grădiniță...
Formație...
- Am auzit că ai intrat într-o formație de manele!?
- Da... Nu prea mi-au ținut frânele...

Ovidiu Bulgaru
clasa a VIII-a C

Integrarea unui copil ȋntr-un liceu

Disperare...
În sala de judecată, pârâtul exclamă disperat:
- Dumnezeu mi-e martor că sunt nevinovat!
- Îmi pare rău, dar am terminat audierea martorilor!
Clientul...
Un client își întreabă avocatul:
- Domnule avocat aș putea să vă pun două întrebări
pentru 200 RON???
Avocatul după un moment de gândire răspunde:
- Bineînțeles ! care este a doua întrebare?!?
Noaptea...
Noaptea, �����������
înainte����
de ��������
examen, ��������������������
în������������������
apartamentul pro�
fesorului sună telefonul pe la ora 03:00. Cu o voce
iritată acesta răspunde:
- Alo, da?!?
- Dormi?!?
- Bineînțeles că dorm!!!

Această schimbare poate fi foarte semnificativă,
dificilă pentru anumite persoane deoarece mulți dintre
noi nu putem accepta o schimbare����������������������
așa radical����������
�����������������
ă���������
de prie�
teni, profesori și de multe ori atașându-ne de anumite
persoane, locuri suntem predispuși la traumă. Traume
nu foarte grave dar importante totodată.
Cel mai greu este să te integrezi deoarece
neȋncrederea, indiferența afectează de multe ori pe
toți din jurul nostru.
Mulți dintre noi nu știm să ne acceptăm unii
pe alții și așa se fac tot felul de diferențieri, grupulețe.
Din păcate prin comportamentul nostru, al elevilor se
nasc și apar o mulțime de controverse . Toate acestea
sunt niște probleme cu care ne confruntăm zi de zi.
Interesant este că de cele mai multe ori odată
ajunși la liceu ne schimbăm comportamentul, modul
de gândire și asta datorită anturajului.
Anturajul joacă un rol foarte important, tre�
buie să știm că ȋncrederea se câștigă extreme de greu.
Integrarea unui copil la liceu este pentru unii grea,
pentru alții mai ușoară. Nu judecați după aparențe!!!
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ZODIAC
Berbec
Semn de pământ, fix, feminin, dominat de planeta
Venus.
Principalele calităţi: Nativii în Berbec dau dovadă de
o excelentă condiție fizică. Sunt curajoși și le place să
fie independenți. Berbecii sunt totdeauna în căutarea
acțiunii.
Defecte: Berbecii fac de obicei lucrurile în grabă, și
sunt agresivi. Având multe idei, dar uneori naiv, Ber�
becul trece imediat la acțiune, din dorința de a avea
totul cât mai repede. Nativul în Berbec nu agreează
ambiguitățile și ocolișurile. Se simte în largul său în
situațiile clare.
Taur
Semn de pământ, fix, feminin, dominat de planeta
Venus.
Principalele calități: Taurii sunt loiali și stabili.
Răbdarea care aceștia o au cu cei din jur este de invi�
diat. Tenacitatea îi face să reușească în tot ceea ce își
propun. Taurilor le place să aibă tot confortul posibil
și în general bunăstare materială.
Defecte: Nativii în Taur sunt încăpățânați. Sunt capa�
bili să facă orice pentru a-și atinge scopul. Aceștia
au tendința de a deveni prea posesivi și sunt uneori
materialişti. Nativii din Taur sunt cu picioarele pe
pământ, analizează și iau decizii în conformitate cu
realitatea. Își cunosc limitele, iubesc ordinea și sunt
obiectivi. Taurii sunt răbdători, inimoși, practici. Le
plac lucrurile simple, fără prea multe complicații.
Taurul este sociabil și are simțul umorului. Este sta�
bil, încercând să evite schimbările.
Gemeni
Semn de aer, mutabil, masculin, dominat de planeta
Mercur.
Principalele calități: Gemenii au excelente capacități
de comunicare, ceea ce îi face să fie candidații ideali
pentru posturile de conducere. Inteligența și capacita�
tea de a a învăța rapid îi ajută să fie totdeauna pregătiți
în domeniul în care își desfășoară activitatea. Nativul
î�������������������������������������������������
n Gemeni este cel mai preocupat de ideea de comu�
nicare. Face orice pentru a se face înțeles și apreciază
persoanele care știu să exprime ceea ce gândesc.
Defecte: Gemenii sunt superficiali, le place bârfa,și au
uneori o exprimare neglijentă, cu care uneori pot jigni.
Gemenii sunt foarte sociabili, asta datorită probabil și
aptitudinii lor de comunicare. Este sensibil, energic

și iubește schimbările. În general, nativii acestei zodii
își urmăresc interesul și se pot schimba după cum bate
vântul. Aceștia pot urmări două țeluri în același timp
și se pot orienta de la unul la altul cu uşurință, fapt ce
îi face să fie instabili și nehotărâți. Defectul principal
al Gemenilor este infidelitatea, ce se datorează în mod
special stării de agitație și lipsa concentrării acestora.
Rac
Semn de apă, cardinal, feminin, dominat de Lună.
Principalele calități: Racul este sensibil și sentimental.
Simte tot timpul nevoia de a ocroti, și o face de fiecare
dată cu succes. Tenacitatea este una din trăsăturile de�
finitorii ale acestei zodii. Dorința cea mai puternică
a nativului din această zodie este să aibă o viață de
familie armonioasă.
Defecte: Sensibilitatea nativilor din zodia Rac este
uneori excesivă, fapt care poate fi deranjant. Pesi�
mismul este o altă trăsătură care nu este apreciată
la această zodie. Nativul Rac gândește de două ori
înainte să facă o mișcare, fiind precaut și înclinat
către meditație, fiind dotat cu multă imaginație. Pen�
tru Raci, căminul și familia sunt cele mai importante
lucruri. Acestora le place liniștea, știu să fie tandri și
sensibili.
Leu
Semn de foc, fix, masculin, dominat de Soare.
Principalele calități: Leul are calități de conducător.
Are încredere în forțele proprii, ceea ce îi conferă o
siguranță specifică. Este creativ, și are spirit de echipă.
Generozitatea îl ajută să fie văzut foarte bine în grupu�
rile din care face parte. Leul își dorește în mod extrem
să fie în prim plan, să ocupe poziția de lider.
Defecte: Aroganţa este o trăsătură care îl face pe
nativul în Leu să nu fie cel mai apreciat. Nativul
din zodia Leu îşi doreşte să fie tot timpul în centrul
atenţiei, ştiind să îşi reprezinte interesele. Are
încredere în forţele proprii şi este mândru de tot ceea
ce are legătura cu el. Este conştient de propria valoare
şi încearcă să îi determine pe cei din jur să îl aprecieze
în mod corespunzător. Doreşte să fie respectat, este
ambiţios şi creativ.
Fecioara
Semn de pământ, mutabil, feminin, dominat de pla�
neta Mercur.
Principalele calităţi: Oricine şi-ar dori un nativ în
Fecioară alături. Acesta are puteri vindecătoare, ştiind
să aline durerile de orice gen. Este un bun ascultător
şi ştie să analizeze problemele cu o meticulozitate
specifică, pentru ca mai apoi, să ofere un sfat. Nativii
acestei zodii îşi doresc foarte mult să se facă utili şi să
aibă realizări.
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Defecte: Nativii în Fecioară și-au dezvoltat un spi�
rit critic exagerat. Fecioarele întotdeauna au știut ce
înseamnă modestia și obiectivitatea. Niciodată nu
au judecat pe cineva ținând cont doar de aparențe.
Nativul din zodia Fecioară apreciază viața simplă și
nu îi plac experimentele sau complicațiile de orice
fel. Fiind o zodie de pământ, fecioara iubește natu�
ra. Răbdarea este una din aptitudinile definitorii ale
acestei zodii.
Balanța
Semn de aer, cardinal, masculin, dominat de planetă
Venus.
Principalele calități: Nativul în zodia Balanță este un
bun diplomat. Farmecul său impresionează aproape
de fiecare dată. Tactul de care dă dovadă poate fi
uneori trăsătura esențială pentru această zodie.
Balanța este o zodie iubitoare, încercând să îmbine
toate lucrurile într-o armonie perfectă.
Defecte: Nativii acestei zodii pot încălca ușor re�
gulile. Regulamentul pentru ei nu este chiar așa
de obligatoriu pe cât ar trebui. Este capabil să facă
aproape orice pentru a fi acceptat de societate.
Nativul din Balanță nu poate rămâne singur, pentru
ca are nevoie de cei din jur pentru a se desfășura.
Este indecis, dar acceptă ușor compromisurile. Știe
să se poarte cu ei din jur, iar caracterul său iubitor și
armonios îl face să fie un partener ideal.
Scorpion
Semn de apă, fix, feminin, dominat de planetele
Marte și Pluto.
Principalele calități: Nativul în Scorpion este loial,
hotărât și curajos. Acesta este condus de dorința de a
transforma lucrurile în jurul său, aceasta fiind și cea
mai puternică dorință a sa.
Defecte: Scorpionul este gelos și fanatic. Nimeni nu
cred ca ar vrea să supere un Scorpion, deoarece aces�
ta are un spirit răzbunător.
Nativul din zodia Scorpion are un caracter hotărât și
rafinat. Acesta știe să fie tainic și curios, gelos sau
șmecher. Caracterul puternic al acestuia reușește să se
impună fără probleme, în timp ce aura sa misterioasă
îl ajută să atragă atenția foarte ușor. Mândria și res�
pectul față de sine,îil plasează pe nativul Scorpion
pe locurile fruntașe în grupurile în care acesta se
integrează, tenacitatea și perseverența combinate
cu un mod de a gândi și acționa puternic îl ajută să
rămână în frunte.

Jupiter.
Principalele calități: Nativii din Săgetător sunt
generoși și cinstiți. Săgetatorii sunt vizionari, și sunt
conduși de dorința de a-și lărgi orizontul.
Defecte: Săgetătorii dau dovadă de un optimism exa�
gerat, care de cele mai multe ori îi conduc către un
eșec neașteptat. Săgetatorul, este în general o fire
prietenoasă, tolerant cu cei din jur și îi place libertatea
și aventura. Săgetătorul are multe pasiuni, și uneori
poate fi extravagant și necioplit. Acesta se lasă condus
de idealurile sale în tinerețe, pentru ca, mai apoi să se
retragă către o poziție socială mai sigură. Săgetătorii
sunt amabili și optimiști, energici, iubind sportul și
natura. Principiile fundamentale ale acestora sunt
adevărul și dreptatea.
Capricorn
Semn de pământ, cardinal, feminin, dominat de pla�
neta Saturn.
Principalele calități: Nativii în Capricorn au simțul
răspunderii și al datoriei, știu să se organizeze și să
persevereze în ceea ce fac. Răbdarea este una din
calitățile care îi ajută pe aceștia să depășească pro�
blemele ce apar în viața de zi cu zi. Capricornii sunt
conduși de dorința de a fi întotdeauna primii, de a pre�
lua conducerea și de a administra.
Defecte: Pesimismul îi impiedica deseori pe nati�
vii acestei zodie să reușească în ceea ce îsi propun.
Aceștia suferă de stări depresive și sunt materialiști.
Nativii în Capricorn sunt cu picioarele pe pământ,
având un puternic simț al realității. Pentru Capricorn
contează lucrurile esențiale, și încearcă cu toate forțele
să își atingă un scop. Corectitudinea și perseverența
de care dă dovadă într-o relație îl face să fie unic.
Vărsător
Semn de aer, fix, masculin, dominat de planetele Sa�
turn şi Uranus.
Principalele calități:Nativii în vărsător prezintă o
capacitate intelectuală sporită, calități excelente de
comunicare. Un alt avantaj al acestei zodii este dat
de capacitatea nativilor săi spre a înțelege și lucra cu
noțiuni abstracte. Vărsătorii sunt totdeauna dornici
să cunoască și să promoveze tot ceea ce este nou.
Defecte: Din nefericire, vărsătorii sunt cam
încăpățânați, având idei fixe, și lăsându-se conduși de
spiritul lor rebel. Un alt defect al acestor nativi ar fi
atitudinea distantă și rece de care aceștia dau dovadă
într-o relație.

Săgetător
Semn de foc, mutabil, masculin, dominat de planeta

Nativul din zodia Vărsător poate fi o fire rebelă și rece.
Acesta este atras tot timpul de noutăți și este dornic să
își dezvolte ideile.
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Liceul...

Pești
Semn de apă, mutabil, feminin, domi�
nat de planetele Jupiter și Neptun.
Principalele calități:Nativii zodiei
Pești sunt sensibili, își pot avea
capacități paranormale. Aceștia sunt
conduși de cea mai puternică dorință a
lor, aceea de iluminare spirituală.
Defecte: Nativii în zodia Pești sunt
pesimști, și au tendința de a se integra
în anturaje rele. Prietenos și sociabil, nativul din zo�
dia Pești este un visător. Nu îi este foarte ușor să fie
practic, dar știe să fie sensibil și modest. Este pregătit
să se sacrifice pentru alții și are mult umor. Este
un bun ascultător și îi înțelege bine pe cei din jurul
său. Nativul din Pești își cunoaște punctele slabe și
încearcă să le repare. Totuși, uneori este prea secretos
și are tendința de a se retrage într-o lume particulară.
Numai cei foarte apropiați au șansa să pătrundă în
lumea sa.
Maria Ailoaie
Clasa a XI-a A
ISMANĂ MARA DIANA
Clasa a VI-a A

Premiul I la CONCURSUL NAŢIONAL „INFOPICI”,
secţiunea POWERPOINT

Liceul poate cea mai grea ȋncercare
prin care trebuie să treacă toată lumea.
Un singur pas greșit, un singur moment
stânjenitor, un singur semn de slăbiciune
și viața ta va fi o luptă continuă pentru a
supraviețui ironiilor, răutăților și poftei
nebune a unor adolescenți animați de supe�
rioritate, de a se distra pe seama defectelor
și dramelor pe care cei slabi le afișează.
Da, liceul este un mediu ostil, care pentru bună
funcționare este structurat din punct de vedere social
astfel: cei populari, care la rândul lor sunt ȋmpărțiți ȋn
două categorii: cei buni la ȋnvățătură și cei care pur și
simplu nu doresc să se gândească măcar la orele de
curs. Școala este doar spațiul lor de joacă. Tot anul
școlar, indiferent de ce oră era ȋn desfășurare. Că e
mate, că e chimie, același caiet slinos și mâzgălit.
Caracteristicile comune celor două categorii
ale speciei “Prommo populari” sunt egoismul, răutatea
și����������������������������������������������������
capacitatea de a-i determina pe cei din clasele in�
ferioare să ȋi venereze. Specialitatea lor este să dea
tonul ȋn modă, să ȋi facă pe toți ceilalți să se simtă
inferiori și să profite de cea mai mică ocazie de a-i
termina din punct de vedere social pe cei care afișează
cea mai mică umbră de slăbiciune. Adoră suferința
altora, adoră să ȋși privească victimele ȋnecându-se
ȋn propria suferință, mizerie și umilință. Sunt niște
prădători cu simțuri extreme de dezvoltate, cele mai
dezvoltate fiind simțurile autoconservării și�����������
�������������
simțul ol�
factiv specializat ȋn a detecta frica și nesiguranța de la
o poștă, asemenea unor carnivore care pot simți miro�
sul sângelui ȋn aer.
Nu contează dacă cel care suferă este unul deal lor. Cu cât distrugi un individ care este plasat mai
sus pe scara socială cu atât statutul tău social crește.
Un fel de canibalism social. Relațiile interspecifice
pot trece foarte ușor de la cei mai buni prieteni la cei
mai mari dușmani.
Sunt o specie care adoră hărțuirea, vânatoarea,
iar ȋn ceea ce priveşte modestia pe care o afișează față
de poziția fruntaşă pe care o ocupă ȋn cadrul lanțului
trofic, aceasta nu există. Nu se sfiesc să revendice res�
pectul cuvenit unor regi, pentru că până la urmă, asta
sunt ei, nu? Regii liceului… Pentru ei propriul regat,
pentru ceilalți o lume a umilinței, unde dacă vrei să fii
apreciat trebuie să î�������������������������������������
ți ����������������������������������
calci ȋn��������������������������
����������������������������
picioare prietenii, prin�
cipiile și sentimentele.
Alexandra Cătană
clasa a X-a B

Profesor coordonator - AURICĂ POMPILIA

Tinerii zilelor
noastre
nr. 9, 2012
35

Descreţește-ţi fruntea!!
Bei o cafea cu mine?

Ce nu e OK….

Un profesor de filosofie stătea în fața clasei,
având pe catedră câteva lucruri. Când ora a început,
fără să spună un cuvânt, a luat un borcan mare și gol,
pe care l-a umplut cu mingi de tenis.
I-a întrebat pe studenți dacă borcanul este
plin și aceștia au convenit că era. Profesorul a luat
atunci o cutie cu pietricele pe care le-a turnat în bor�
can, scuturându-l ușor.
Pietricelele au umplut golurile dintre mingile
de tenis. I-a întrebat din nou pe studenți dacă borca�
nul era plin, iar aceștia au fost de acord că era.
Profesorul a luat după aceea o cutie cu nisip
și l-a turnat în borcan. Firesc, nisipul a umplut de tot
borcanul. I-a întrebat apoi pe studenți cum este bor�
canul, iar aceștia au răspuns în cor «pliiin»!
Profesorul a scos de sub catedră două cești
cu cafea pe care le-a turnat în borcan, umplându-l de
această dată definitiv.
Studenții au râs…
După ce hohotele s-au domolit, profesorul
a spus: «Acum aș dori să înțelegeți că acest borcan
reprezintă viața voastră.
Mingile de tenis reprezintă lucrurile impor�
tante pentru voi: familie, copii, sănătate, prieteni și
pasiunile voastre. Dacă totul ar fi pierdut în afară de
acestea, viața voastră ar fi tot plină.
Pietricelele sunt celelalte lucruri care contează
pentru voi: serviciul, casa, mașina, iar nisipul e restul
lucrurilor mărunte.
Dacă veți începe cu nisipul, nu veți mai avea
unde să puneți mingile de tenis și pietricelele.
La fel și în viață, dacă îți irosești tot timpul și
energia pentru lucrurile mici, nu vei avea niciodată
timp pentru lucrurile importante pentru tine.
Acordă atenție lucurilor importante pentru
fericirea ta. Joacă-te cu copiii, ieși cu soția în oraș la
cină, joacă tenis, vei avea suficient timp altă dată să
faci curat sau să repari cine știe ce dispozitiv.
Ai, în primul rând, grijă de mingile de tenis,
ele contează cu adevărat. Stabilește-ți prioritățile,
restul e doar nisip...»
Unul dintre studenți a ridicat mâna interesân�
du-se ce reprezentau cele două căni de cafea. Profe�
sorul a zâmbit:
«Mã bucur cã întrebi asta, ele vor doar să arate
că, oricât de plină ar părea viața ta, e loc întotdeauna
pentru două căni de cafea, împreună cu un prieten.»

Nu de puține ori am auzit povești ȋn���������
�����������
care co�
lega X a fost dată afară de doamna profesoară pentru
că era machiată prea strident, avea unghiile făcute
sau avea fusta prea scurtă. De-a lungul timpului,
tendințele modei devin din ce ȋn ce mai ciudate și mai
stridente, observate adesea chiar și ȋn sala de clasă realitate pe care trebuie să o acceptăm?
Ȋnsă chiar dacă ai vrea să fii la modă mai
mereu știai că o ținută nepotrivită te poate prezenta ca
factor negativ ȋn ochii profesorilor? Dar știai că moda
poate fi un pericol pentru sănătatea ta ?
Ȋn primul rând nu purta foarte multe accesorii
ȋn����������������������������������������������������
acela����������������������������������������������
și �������������������������������������������
timp! Adică bră����������������������������
țări������������������������
multe sau inele pe fie�
care deget al mâinilor, nu arată bine. Aceste lucruri te
vor face să pari, de asemenea, vulgară și lipsită de bun
gust. Și se pare că unele bijuterii “fantezie” dăunează
sănătății, arată un studiu american. Ecology Center
spune că anumite accesorii conțin niveluri “anor�
mal de ridicate” de nichel, plumb și crom și că peste
jumătate din aceste produse conțin substan����������
țe pericu�
�������
loase.
Ȋn al doilea rând jeanşii mulați pot provoca
iritații ale pielii dacă sunt purtați prea mult timp.
Strânsoarea lor cauzează probleme digestive, arsuri
la stomac, discomfort abdominal și chiar cheaguri de
sânge la nivelul picioarelor.
Este adevărat că sunt foarte puține femei care
pot merge pe tocuri o zi ȋntreagă și să spună că se
simt excelent. Ȋnsă chiar dacă efectul vizual pare să
merite toți banii, aceste ȋncălț�����������������������
�����������������������������
ari sunt adevărate cap�
cane. Majoritatea femeilor suferă destul de mult de
pe urma tocurilor ȋnalte. Deși sunt frumoase, ele pot
afecta serios sănătatea coloanei și articulațiilor.
Cât despre sandalele cu talpă joasă… prea
joasă, ei bine sunt foarte comode pe timp de vară
ȋnsă, deși poate nu crezi, acest tip de ȋncălțăminte a
făcut bogați mulți medici. Dacă talpa nu este moale și
comodă, ci rigidă și prea subțire, acest tip de sandale
ȋți poate distruge iremediabil articulațiile picioarelor.
Iar dacă vreți unghii false ar fi mai bine să vă
gândiți de două ori ȋnainte deoarece ele pot duce la
complicații. Rășina acrilică din componența lor poate
provoca irita��������������������������������������������
ții ����������������������������������������
chiar și la distan����������������������
ță��������������������
, cauzate de atinge�
rea zonei respective cu unghiile; pot apărea eczeme la
nivelul pleoapelor, pe față sau pe gât.
Nu uita să��������������������������������������
ȋți alegi
���������������������������������
cu grijă hainele și acceso�
riile căci este vorba despre sănătatea ta și nu ȋți poți
permite să o pui ȋn pericol!!!
Elena Cosmina Spătaru
clasa a VIII-a B

Prof. Mihaela Rotaru
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CE ÎNSEAMNĂ NUMELE MEU?
ANA

Nu ȋnvățăm pentru școală, ci pentru viață
Mereu trebuie să ne bazăm pe noi, să fim
puternici, să ȋnvățăm și să ascultăm doar lucrurile
care ne pot fi de folos ��������������������������������
ȋn������������������������������
decursul vieții. ������������
Ȋn����������
viață fa�
cem multe greșeli, dar este un lucru normal. Orice
om greșește, ȋnsă anormal este ca să nu ȋnvățăm din
greșelile făcute
Când ne naștem oare care este primul lucru
la care ne gândim? O fi mama, care ne ține ȋn brațe
și ne spune cu multă sinceritate “Te iubesc” sau ne
ȋntrebăm������������������������������������������
ce căutăm pe această lume și de ce am ve�
nit pe această lume ȋn ziua x luna y și anul z, vom
avea vreo misiune de ȋmplinit va fi oare o viață plină
de satisfacții și ȋmpliniri, vom ajuta la descoperirea
unui lucru nemaivăzut, vom salva mii sau milioane
de vieți omenești? Ori va fi o viață cu multe teste,
ȋncercări peste care cu greu vom trece sau nu vom
trece și vom cădea, dar poate ne vom ridica și vom
continua să luptăm spunând “Asta e viata, poate voi
avea și eu noroc”.
Aceste lucruri le vom afla și ȋnfrunta doar
dacă ȋnvățăm să trăim și să vrem să trăim, să iubim
viața așa cum e, bună sau rea, pentru că viața este un
test la care putem trece sau pica. Odată trecut putem
spune “Ce frumoasă este viața!”, dar ȋn momentul ȋn
care am picat ȋncepem ușor… ușor să ȋncetăm sa ne
mai luptăm, să renunțăm la tot și să ne gândim… și
să ne ȋntrebăm la bunul Dumnezeu…
Ȋn tot acest parcurs al vieții, noi ȋnvățăm și
tot ȋnvățăm, repetăm și iar repetăm ȋncă de când neam născut, trecem prin școala unde, de alții, se lipesc
informațiile necesare, dar alții trec ca “gâsca prin
apa”, apoi după școală urmează o facultate, chiar
dacă nu toți am făcut sau vom face acest pas pentru
a ne specializa pe un domeniu anume. După ce am
terminat aceste etape, noi continuăm să ȋnvățăm până
murim.
Din toate aceste lucruri poți trage concluzia
că fiecare persoană ȋnvață pentru ea, nu pentru școală,
pentru familie sau alte persone ci pentru a fi informat
deoarece informația te face mai puternic.
Ştefan Daniel Lefter
clasa a VIII-a B

Acest frumos nume este foarte vechi şi vine
din limba ebraicã, însemnând: Domnul a avut milã,
Domnul S-a îndurat. Numele acesta ne aminteşte
cã în orice moment din viaţa noastrã, în orice necaz
Dumnezeu este cu noi, apãrându-ne şi întãrindu-ne.
Dumnezeu este Tatãl nostru, al tuturor, şi ne iubeşte
ca fii ai Lui.
La români existã mai multe variante şi deri�
vate ale acestui frumos nume: Anca, Aneta, Anica,
Anişoara, Nana, Ani ş.a. Sfânta Ana a fost mama
Sfintei Fecioare Maria, Nãscãtoarea de Dumnezeu.
Sfânta Ana s-a cãsãtorit cu Sfântul Ioachim, ducând
împreunã o viaţã curatã şi binecuvântatã de Dumne�
zeu. Sfânta Ana a rãmas pentru noi toţi un exemplu
de smerenie şi viaţã creştinã. Sfinţii Pãrinţi Ioachim şi
Ana sunt un model pentru toate familiile creştine, şi
un ajutor neîntârziat pentru toţi cei care se roagã lor.
Sfinţii Pãrinţi Ioachim şi Ana au sãvârşit de-a lungul
timpului multe şi mari minuni, mãrturii ale dragostei
lor de oameni, ale harului dumnezeiesc ce s-a revãrsat
peste ei şi, prin rugãciunile şi ajutorul lor, şi peste noi
toţi. Sfinţii şi drepţii dumnezeieşti Pãrinţi Ioachim şi
Ana sunt prãznuiţi pe 9 septembrie.
prof. Alina Toma
Auricalcitul
Auricalcitul este un mineral fragil foarte
frecvent ȋntâlnit ȋn natură. Nu se folosește ȋn industrie
deoarece este mult prea fragil și este foarte prețuit de
colecționari.
Formă și culoare. Acest mineral este de
culoare albastru-azuriu. Auricalcitul se zgârie foarte
ușor, poate să fie zgâriat și cu unghia.
Origine și răspândire. Este extreme de delicat
și poate fi găsit aproape oriunde-n lume. Deși putem
să le admirăm ȋn foarte multe țări, cele mai bune
mostre provin din Arizona și Utah (S. U. A.) și cele
mai frumoase, ȋn Mexic. Pe lângă statele amintite se
mai găsesc şi ȋn Dakota de Sud. Studiile recente au
dovedit că s-au descoperit și ȋn Namibia (Tsumed),
Zair (Yanga-Kubazna) și unele regiuni din Frața, Ru�
sia, Italia și Grecia.
Oana Neculau
clasa a VI-a B
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Pe aripile vântului

Ce mai citesc elevii noştri…

de Margaret Michell

Eve 2 - Sacrificiul
de Anna Carey

“Pe aripile vântului” de Margaret Mitchell
este un roman de dragoste, alcătuit din două volume,
pe care cititorul nici nu-și va da seama când le va ter�
mina. Această operă este unica carte scrisă de către
această autoare, ȋnsă această capodoperă a făcut
ȋnconjurul lumii, și a impresionat fiecare om ȋn parte
prin stilul ei aparte.

În Cartea întâi a seriei, într-o lume distrusă de
o molimă care a făcut ravagii, Eve este obligată să se
despartă de Caleb. În Sacrificiul, o găsim captivă în
Oraşul de Nisip, capitala Noii Americi, acum aflat sub
conducerea Regelui. Şi asta, după ce încercase să-l
salveze pe Caleb, despre care aflase că este în pericol.
Acum, după ce descoperă multe lucruri dureroase le�
gate de trecutul ei, ar putea avea o viaţă liniştită şi
lipsită de griji în Palatul Regelui. Dar Caleb reapare
şi ea se strecoară afară din palat să-l întâlnească – pe
el şi pe rebelii care intenţionează să pornească lupta
împotriva monarhiei care i-a transformat pe oameni
în sclavi. Lucrurile nu merg însă conform planului,
iar Eve ajunge în situaţia disperată de a fi obligată să
accepte un târg cu Regele.
Naraţiunea antrenantă, povestea romantică şi
finalul tulburător sunt tot atâtea motive pentru cititori
să aştepte cu nerăbdătoare următorul volum al seriei!
Autoarea are un stil aparte pentru că te
vrăjește din primele pagini, te ține în suspans alte
300, ca în final să te lase fără cuvinte și cu sufletul la
gura în așteptarea următorului volum. Nu ai cum să
nu o îndrăgești pe Eve. Felul ei de a fi, de a se băga
în belele, dar și de a ieși din ele și ghinionul pe care
îl are atunci când îşi face planuri te fac să te întrebi
dacă necazurile ei se vor termina vreodată sau dacă
va fi fericită cu adevărat alături de Caleb.
Quotes to remember :
„Este de prost gust pentru o femeie să fie amanta unui
bărbat.”
„�����������������������������������������������������
Şi femeile mor ca orice altceva����������������������
- trebuie să le apre�
ciezi înainte să dispară.”
„Eram suspendaţi undeva în timp şi nu mai simţeam
decât trupurile noastre îngemănate.’

Ȋn cele două volume ne este prezentată viața
tumultoasă a unei tinere fete, Scarlett O’Hara. Putem
spune că primul volum este dedicat ȋn��������������
����������������
�������������
ȋntregime����
fe�
tei Scarlett O’Hara care, ȋndrăgostită nebunește de
Ashley, obligat prin tradiție să se căsătorească cu
veri������������������
ș�����������������
oara sa Melanie, �������
comite ����
mai �����������������
multe fapte necu�
getate care au contribuit la distrugerea vieții ei.
Această distrugere ȋncepe odată ce ea se căsătorește
cu fratele lui Melanie, neprețuindu-i iubirea acestuia,
distrugându-și astfel o șansă de a fi fericită. Ajunge
doar să-și urască copilul din această căsătorie. Pu�
tem vedea, foarte ușor prin această căsătorie, la ce
se poate preta aceasta pentru a ajunge la inima lui
Ashley și anume ea și-o face prietenă pe Melanie,
fata care o urăște cel mai mult, cu scopul de a fi cât
mai aproape de el, ignorând dragostea de soră pe care
o purta Melanie pentru ea. Ȋn cel de-al doilea volum
asistăm la trecerea bruscă de la o fată copilăroasă, la o
femeie ȋn�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
toată puterea cuvântului, care, târziu de alt�
fel ȋnțelege importanța celor din jurul său și că trebuie
să-i prețuiască. Iși da seama mult prea târziu de aceste
lucruri și de iubirea celui de-al doilea soț al ei, iubire
care, dupa moartea fetiței ei din această căsătorie o
determină să comită tot mai multe greșeli reproșabile.
Pe parcursul romanului observăm talentul
scriitorei de a face cititorul să-și dorească din ce ȋn ce
mai mult să cunoască sfârșitul poveștii de față. Ȋnsă
nelăsându-l să anticipe finalul, sfârșitul cărții devine
din ce ȋn ce mai surprinzător pentru el.
Roxana Munteanu
clasa a XI-a A

Bianca- Daniela Chiriac şi Elena-Cătălina Prisacaru
clasa a XI-a B
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Descreţește-ţi fruntea!!
Reducerea numărului de comportamente
neadecvate din școală
Ȋn��������������������������������������������
fiecare țară�������������������������������
�����������������������������������
exista școli������������������
�����������������������
�����������������
î����������������
n care comporta�
mentele elevilor sunt catastrofale. Nimeni nu poate
să fie perfect ȋnsă ar trebui să ne gândim la cei șapte
ani de acasă.
Această problemă a ȋnceput să apară ȋncă de
când statul a devenit democratic, iar fiecare are drep�
tul la libertate. Cu toate că, cadrele noastre didactice
se chinuie să ne continue educația după cea dată de
parinții noștri timp de șapte ani, noi nu o acceptăm.
Mai ales când greșim iar ei ȋncercă să ne ajute noi
ȋncepem să-i considerăm dușmanii noștrii. Odată cu
ȋnceperea maturizării, fiecărui copil i se pare că are
dreptul la orice. Unora le intră ȋn cap faptul că sunt
mai maturi decât ceilal�����������������
ți și tratându-i
����������� ���������
ca niște �����
infe�
riori ei crezându-se superiori. Din acest fapt ei se lasă
corupți de alte persoane mai mari care ȋi influențează
spre rău. Ei crezând ca e bine intră ȋn găștile lor și așa
ȋncep să fumeze, să bea, ȋn cazurile cele mai rele chiar
si drogurile. Aceștia ajung la rândul lor să influențeze
şi alte persoane și așa formându-se găștile. Fiind mai
mulți ȋntr-o gașcă ei pot fi mai ȋncrezători având spate
și se iau de cei care sunt cuminți și cu capul pe umeri
și așa apărând conflictele și mai rău și frica. Urcânduli-se la cap toată această chestie lor nu le mai pasă de
școală sau de viitor. Se pierd complet și deviază de la
calea cea bună.

la care apare și acest termen nou “ne ȋndrăgostim”.
Și este de ȋnțeles că nu ne mai stă capul la ȋnvățătură,
ȋnsă ar fi frumos din partea noastra, să nu ne mai
agităm și să ne manifestăm ȋn toate felurile. Nu ai
nimic de pierdut dacă stai o oră liniștit, poate prinzi
vreo informație utilă.
Totul constă ȋn punctul de vedere al fiecărui
elev. El decide ce va face cu viața lui, ȋnsă la vârsta
aceasta fragedă, ar trebui să ne consultăm când avem
probleme cu un adult care a trecut prin viață. Niciodată
nu ar trebui să refuzăm ajutorul cuiva. Acum suntem
ȋncă la stadiul de adulți ȋn devenire. Mai târziu o să
regretăm fiecare clipă din ce vom face acum și vom
plânge ȋn pumni pentru că nu am ascultat de sfinții
noștri părinți și de profesorii și diriginta care ne sunt
ca o a doua familie, așă că eu sper să nu fiu influențată
și să ajung cum am enumerat mai sus.
Ȋn concluzie, lasă să fii tu cuminte și luat de
fraier că ȋnveți și că ești fricos și respectuos, că nu se
știe�����������������������������������������������������
niciodată ce-ţi rezervă viitorul. ������������������
Iar cel mai impor�
tant lucru este faptul că noi depindem de profesori, nu
aceștia de noi. Așa că mai bine am asculta ȋn loc să ne
dăm noi mari şi foarte şmecheri. Aceștia au mai mulți
ani la catedră și plus respectul pe care ȋl merită pentru
că ne ajută să aflăm mult mai multe. Fiecare e liber să
aleagă ce e bine și ce e rău, ei ȋnsă și-au făcut datoria
spunându-ne calea cea bună.

Ȋncetul cu ȋncetul ei nemaifiind interesați,
prostesc și colegul de bancă și așa ȋncepe�������������
�������������������
toat��������
ă�������
dezor�
dinea. Profesorul nu este nevoit să ne suporte nouă
scăpările și nebuniile. Dacă lor nu le mai arde de
ȋnvăț��������������������������������������������������
at și deranjează ora constant, normal că nici pro�
fesorul nu mai vine la oră cu dragă inimă și armonie.
Fiind gălăgie nu se mai poate ȋnțelege nimic din lecție
și așa ȋncep și notele proaste, testele plus multe altele.
Să nu mai enumăr și comportamentul din
pauze, țipetele pe holuri, și mai ales limbajul foarte
vulgar. Bineȋnţeles că aceste cuvinte nu le aud de la
părinți ȋnsă anturajul schimbă multe, face o persoană
să devină ceea ce nu este. S����������������������������
ă���������������������������
intrăm puțin și ȋn��������
����������
subiec�
tul despre uniform�����������������������������������
ă����������������������������������
. Nu e musai să te ���������������
ȋmbraci��������
�������
ȋn�����
cos�
tum să fii scos din țiplă , ȋnsă măcar un tricou alb sau
negru ar putea merge. Școala ar trebui să fie un loc de
ȋnvățat, nu un loc pentru podium și altele. E de ȋnțeles
că fiecare vrea să arate bine și să impresioneze cu fel
de fel de ȋmbrăcăminte și coafură. Suntem la vârsta
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Iulia Miruna Alanei
clasa a VIII-a B

Descreţește-ţi fruntea!!
Varza murată
Aşa cum se întâmplă adesea în viaţa noastră, ceea
ce avem la îndemână, tratăm cu ignoranţă sau cu
dispreţ, aşa că nici varza, şi mai ales cea murată nu
face excepţie. Este atât de cunoscută, încât nici nu
mai sesizăm valorile ei curative, putem strâmba din
nas când o folosim drept aliment, dar câţi ştiu că ea
este un veritabil ,,medicament”?!
Ştiai că se număra printre alimentele preferate ale
faimosului căpitan Cook?
Ştiai că odinioară era folosită drept unul dintre cele
mai eficiente remedii pentru vindecarea scorbutului?
Ştiai că oamenii de ştiinţă au constatat ca
persoanele care o consumă sunt mai puţin expuse
îmbolnăvirii de cancer?
��������������������������������������
Varza murat�������������������
ă������������������
este, da, un ali�
ment minune. Cu toate ca ne amintim de ea doar oca�
zional, varza murată se bucură de anumite proprietăţi
medicale şi nutriţionale ce merită menţionate.
Noi, românii, consumăm varză murată mai mult
iarna, de sărbatori, pentru sarmale, ca salată lângă o
friptură mai grasă, sau călită, cu ceva afumătură.
Varza murată este un aliment dar şi un medicament
minune, despre care se spune că în Evul Mediu ar fi
salvat mii de vieţi. Despre acest aliment nu s-au scris
foarte multe studii, dar se ştie ca varza murată este un
foarte bun antianemic, diuretic şi revitalizant.
Ea este bogată în vitamina C, chiar mai bogată
decât varza crudă, vitamina antioxidantă care ajută
la fortifierea sistemului imunitar al organismului. De
asemenea, este singurul aliment de natură vegetală
în care se găseşte vitamina B12 din belşug, fiind
cunoscută şi ca un puternic mineralizant şi remediu
împotriva anemiei. În compoziţia sa sunt prezente
minerale şi vitamine esenţiale pentru funcţionarea
optimă a organismului: vitamine din complexul B
dar şi minerale ca: magneziu, acid folic, potasiu, fier,
iod. Numai 100 g de varză murată asigură un sfert din
doza zilnică de vitamină C recomandată, iar un pahardouă pe zi de zeamă de varză pot face minuni pentru
persoanele anemice sau a suferinzilor de hemoroizi.
Pentru că are fier în compoziţie, este recomandată
celor care suferă de anemie, dar şi persoanelor care
au stări depresive. Datorită con��������������������
ţ�������������������
inutului său de vi�
tamina B12, varza murată încetineşte procesul de
îmbătrânire, protejează sistemul nervos, împiedicând
pierderile de memorie.
Studiile cercetătorilor arata că varza murată

este un inhibitor al cancerului. În timpul fermentaţiei,
produce o substanţă numită isotiocianat care previne
răspândirea cancerului în organism. Conform unui alt
studiu recent, femeile care consumă varză murată de
5 ori pe săptămână prezintă un risc cu 70% mai scăzut
de a dezvolta cancer la sân.
S-a dovedit că este şi un leac împotriva gripei
aviare, iar virozele pot fi şi ele evitate prin consumul
ei.
Aceasta alină durerile de stomac, ajutându-i
pe cei care au probleme cu constipația, astfel contri�
buie la reglarea digestiei.
Deoarece conţine puține calorii - 20 de calo�
rii la suta de grame – şi contribuie la reglarea dige�
stiei, înlesnind totodată arderea grăsimilor, poate fi
consumată cu încredere în curele de slăbire, fiindcă
înlesneşte arderea grăsimilor. În timpul procesului de
fermentaţie, se formează acidul lactic ce acţionează
pozitiv asupra tractului digestiv, curăţându-l de bacte�
riile dăun���������������������������������������������
ă��������������������������������������������
toare şi ajutând astfel la detoxifiere. Moa�
rea - zeama de varză acră - se recomandă pentru de�
toxifierea organismului, mai ales după sărbători, câte
două, trei pahare în fiecare zi.
Pe lângă faptul că în organism acţionează
exact ca o perie aspră la curăţarea şi eliminarea toxi�
nelor, varza murată mai este cunoscută şi pentru efec�
tul său de stabilizare a tensiunii arteriale.
Şi ca să încheiem într-o notă optimistă, dar şi
cu îndemnul de a nu ignora butoiul cu varză murată,
chiar dacă nu miroase prea plăcut, se spune ca un�
deva, într-un spital, era un bolnav de cancer căruia
medicul de salon nu-i mai dădea zile multe. La vizita
zilnică, nici nu se mai oprea la patul lui. Dădea a le�
hamite din mână, spunând «moare!» şi trecea mai de�
parte. Cunoscând verdictul medicului, familia a venit
şi l-a luat ca să moară acasă. Mai mult din obişnuinţă,
dar şi ca încurajare, medicul i-a recomandat să vină la
control peste 6 luni, deşi ştia că va muri. Dar surpriză!
Exact la 6 luni, medicul se trezeşte în cabinet cu cel
pe care deja îl credea mort. L-a întrebat cum, ce a
făcut de încă mai este în viaţă şi arată aşa de bine, la
care fostul muribund îi răspunde:
- Păi, de câte ori treceaţi pe lângă patul meu,
spuneaţi «moare» şi eu, acasă, am băut două butoaie
de moare.
Prof. Adriana Talambă
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Descreţește-ţi fruntea!!
Nu pentru școală, ci pentru viață ȋnvățăm
De mici suntem educați să fim cuminți, să
ascultăm și să ȋnvățăm. Se spune că primii șapte ani
ȋi petrecem ȋn cadrul familiei. De aceea ȋntâlnim des
expresia “cei șapte ani de acasă”.
Până să ajungem niște adulți, trecem prin
niște etape de creștere. Ȋncepem de la grădiniță, unde
ȋnvățăm����������������������������������
să desenăm, să scriem. Continuăm ���
cu ����
cla�
sele primare respective I-IV. Aici ȋnvățăm să scriem,
să citim, ȋnvățăm alfabetul și numerele, adică nişte
cunoștințe primare. Apoi trecem la gimnaziu, aici
este un nivel mai avansat unde lucrurile pe care leam ȋnvățat ȋn clasele primare se mai diversifică și se
mai complică. Ușor, ușor ajungem la liceu și apoi la
facultate și dacă ȋnvățăm putem să le trecem pe toate
cu brio, chiar dacă aceasta necesită efort mintal.
Este adevărat că nu ȋnvățăm pentru școală,
ci pentru viață deoarece atunci când vom ieși de pe
băncile școlii vrem să devenim ceva sau să lucrăm
undeva și ne trebuie carte, ne trebuie cunoștințe.
Dacă nu ȋnvățăm nu o să ajungem nimic ȋn
viață. Viața fiind crudă ne pune la ȋncercare puterile
să vadă dacă ne putem descurca, dacă putem lucra cu
mintea, cu logica noastră. Iar dacă noi nu avem nimic
ȋn minte și am trecut prin școală degeaba, atunci nu o
să putem să ajungem nicăieri.
De aceea, este foarte important să ȋnvățăm
pentru a ne ajuta să putem face ceva, să putem deveni
cineva. Dacă ȋnvățăm doar pentru școală adică pentru
note, nu o să ne rămână nimic ȋn cap, iar după ceva
timp totul va fi șters din memoria noastră.
Concluzia este că trebuie să ȋnvățăm pentru
că pe noi ne ajutăm, nu ȋnvățăm pentru altcineva, ci
pentru persoana noastră.
Mihaela Dinică
clasa a VIII-a B

Ştiaţi că…
- ... Satelitul Voyager1, trimis de NASA în spațiu
acum 35 de ani, a ajuns la marginea sistemului solar?
- ... Bugs Bunny este primul personaj animat care a
fost imprimat pe un timbru poștal?
- ... Usturoiul este cel mai puternic antibiotic natural
cunoscut sub formă de aliment pur?
- ... Un cuplu de chinezi și-au vândut cei trei copii
pentru a juca jocuri online?
- ... Doctorul Thomas Harvey, cel care i-a f��������
ă�������
cut au�
topsia lui Einstein, a păstrat o parte din creierul aces�
tuia pentru a o studia?
- ... Dacă ai pune cap la cap arterele, capilarele și
venele din organismul unui adult, acestea s-ar întinde
pe o distanță de 160.000 de kilometri și că acestea ar
putea face de 4 ori înconjurul Pământului?
-...Pământul
cântărește
aproximativ
6.588.000.000.000.000.000 de tone?
- ... În fiecare zi, în lume sunt fumate 15 miliarde de
țigări?
- ... NASA a creat o sferă perfectă pentru a testa teo�
ria relativității a lui Einstein?
- ... În versiunea japoneză a Facebook-ului îți poți
adăuga și grupa de sânge la profil, deoarece japonezii
consideră grupa de sânge o trăsătură a personalității?
- ... O frază care conține toate literele alfabetului unei
limbi poartă numele de Panagramă?
- ... În țara noastră covorul vegetal produce 40.000.000
de tone de oxigen?
- ... Ochiul uman poate distinge peste 8.000.000 de
nuanțe de culori?
- ... Există unele specii de plante care au nevoie de
foc pentru a supraviețui?
- ... Pentru a te încrunta, ești nevoit să folosești 43 de
mușchi ai feței? Iar pentru a zâmbi nu ai nevoie decât
de 17?
- ... Un om consumă, în medie, 50 de tone de mâncare
și bea cc. 50.000 de litri de lichide de-a lungul vieții?
Mădălina Rotaru
clasa a VI-a B
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Descreţește-ţi fruntea!!
Reducerea numărului de comportamente
neadecvate din școală
Violența nu este bună,deoarece pe ter�
men lung poate avea urmări grave asupra elevilor! În
general,violența în școală este provocată de diferite
motive personale pe care elevii le consideră impor�
tante deși nu sunt!! Acestea sunt acte de personalitate
prin care un elev consideră că îl face superior față de
ceilalți colegi și mai important... violența în general
este văzută ca fiind o formă de afirmare în rândul co�
piilor.
Violenţa în şcoală este o realitate pe care n-o
putem nega şi nici neglija. Lucrul cel mai impor�
tant este să găsim metode eficiente de combatere a
violenţei, de orice fel ar fi ea, pentru că altfel acest
fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în
contextul societăţii actuale.
Violenţa este o problemă care îşi face simţită
prezenţa din ce în ce mai mult în societate, iar de câţi�
va ani şi în şcoală.
Există un nivel de indisciplină inerent în
şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o vârstă
la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această
indisciplină poate duce la un comportament violent.
Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a ca�
zurilor de violenţă şi indisciplină pot influenţa com�
portamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite
acţiunile văzute la televizor. Societatea românească
trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor
sociale. Violenţa este din păcate pentru mijloacele
de informare în masă o afacere rentabilă, iar formele
dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită,
rating-ul. În mass-media se pune accentul pe ideea că
nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes
în viaţă şi că succesul se măsoară în primul rând prin
bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi
pe stradă, iar şcoala are puţine şanse de a schimba
mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate cele�
lalte surse de informare spun contrariul. Copiii sunt
în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt acasă,
pe stradă, se uită la televizor.

elevii mai mari sau de persoane din afara şcolii. Elevii
nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve sin�
guri conflictele ce apar între ei, fără implicarea cadre�
lor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să dis�
cute despre problema conflictului, metode şi tehnici
de negociere a conflictelor sau despre consecinţele
comportamentului violent. Este necesară prezenţa în
fiecare şcoală a unui psiholog care să consilieze elevii
şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi
necesitatea educării părinţilor, mai ales că unele con�
flicte au fost escaladate tocmai prin implicarea aces�
tora, ajungându-se la ameninţări cu moartea şi bătăi în
plină stradă. Situaţia devine problematică atunci când
aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa
este foarte puternică sau se manifestă asupra profeso�
rilor. Sunt necesare măsuri pentru întărirea securităţii,
respectiv angajarea unor firme de pază şi o mai bună
colaborare cu poliţia, instalarea unor sisteme de su�
praveghere video în curtea şi holurile şcolii.
Se mai poate preveni violenţa şi prin întărirea
curajului civil. În şcoală şi în afara şcolii este vorba
de două obiective: clarificarea noţiunii de curaj civil
şi antrenarea, exersarea acestui curaj. Orice situaţie
conflictuală este determinată de factori concreţi
şi de situaţie. Ea este, în ciuda unui model de bază
asemănător, unică în felul ei. Curajul civil se bazează
pe hotărârile personale şi nu pot fi prescrise.
Curajul nu poate fi despărţit, de exemplu,
de dreptate. Asta trebuie să înţeleagă copiii prin curaj
civil: să intervină pentru cineva, chiar dacă ar fi mai
simplu să treacă cu vederea şi să plece; să fie pregătiţi
să ia în considerare şi eventuale dezavantaje legate de
intervenţie; să nu se lase intimidaţi; să ajute la nevoie;
să-şi exprime părerea, chiar dacă aproape toţi din grup
au alte opinii; să ceară ajutor, să dea anunţuri, să de�
scrie făptaşul. Lecţie foarte importantă pentru curajul
civil este exersarea. Jocul de rol, prin care devenim
conştienţi de temerile şi limitele noastre de acţiune.
Sportul are un rol deosebit de mare în pre�
venirea violenţei şi a intoleranţei. El poate canaliza şi
îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi
psihologică, poate promova integrarea socială, înde�
osebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează
recunoaşterea regulilor, respectarea adversarului.

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuri�
ile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, vulgarităţile.
Conflictele au de cele mai multe ori o justificare
minoră, însă pot culmina cu agresiuni fizice. Altă
problemă este aceea a taxelor de protecţie cerute de
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Descreţește-ţi fruntea!!
Atmosfera și norii

HOROSCOPUL ELEVILOR- alt mod

Norii se clasifică �����������������������������
ȋn���������������������������
funcție de aspect, altitu�
dine și compoziție. Toți norii se formează ȋn anumite
condiții atmosferice, frecvent legate de fronturile me�
teorologice ȋn care masele de aer cald se ȋntâlnesc cu
cele de aer rece; prin urmare, ei pot fi folosiți ca bază
ȋn realizarea previziunilor meteorologice.
Zece tipuri de nori :
-Cirrus: Nori de mare ȋnalțime. Sunt ȋn general
albi, delicați și����������������������������������������
������������������������������������������
cu aspect fibros, adesea numiți și�����
�������
“co�
ada de cal”. Sunt din cristale de gheață.
-Cirraostratus: Sunt straturile de nori de mare
ȋnălțime sau pânze subțiri de nori cirrus.
-Cirrocumulus: Pâlcuri mici de nori pufoși, având
de multe ori forma undelor.
-Altostratus: Nori de ȋnălțime medie. Straturi de
nori, adesea cu bază de culoare ȋnchisă, umbroasă.
-Altocumulus: Nori de ȋnălțime medie, care apar
ȋn pâlcuri sau șiruri, cu un efect de unde ȋntunecate.
-Stratocumulus: Făcuți din nori cumulus denși
care se ȋmprăștie ȋn straturi.
-Cumulus: Nori denși, pufoși care seamănă cu
bumbacul sau conopida cu o bază plată. Dacă se
unesc, acest lucru ȋnseamnă că urmează ploaia.
-Cumulonimbus: “Nimbus” ȋnseamnă furtună
(ploaie). Acești nori aduc averse foarte puternice. Ȋn
unele condiții pot ajunge la ȋnălțimi foarte mari și se
pot aplatiza la vârf , un semn de furtună.
-Nimbostratus: Nori cu ploi torențiale.
Oana Neculau
clasa a VI-a B

de a înţelege copilul!
(continuare)

Copilul Geamăn:
●Este un copil inteligent, vorbăreţ, sociabil, îi place
să fie în centrul atenţiei. Are capacitate de comunicare
şi simţul umorului, este multilateral, ceea ce îl face
superficial uneori, părinţii trebuie să corecteze voinţa
oscilantă.
●Este inutil să i se vorbească aspru, nu va auzi
mustrările, fiind egoist şi individualist, chiar din
copilărie. Fiind receptive şi la cele pozitive şi la
cele negative, e important să crească într-un climat
favorabil.
●Geamănul învaţă repede, are inteligenţă spontană,
ageră, imaginativă, dar poate deveni superficial. Dacă
o materie îl plictiseşte, va deveni dezinteresat. Cel
mai bine i se potrivesc materiile umaniste, artistice.
Trebuie să decidă singur ce va studia, în funcţie de
aspiraţiile sale.
Copilul Balanţă:
●Fire afectuoasă, sociabilă, plăcută, simte nevoia de
comunicare cu toţi ce-l înconjoară , fiind amabil şi
simpatic. Este un copil liniştit şi cuminte, politicos
din fire. Are un gust pentru frumos înnăscut şi este
fundamental să crească într-un mediu senin.
●Trebuie educat cu blândeţe şi calm , dar şi cu
oarecare fermitate care să-l ajute să-şi învingă
tendinţa naturală spre lene şi nesiguranţă. Înzestrat
cu inteligenţă şi sensibilitate ar putea obţine rezultate
bune, dar lipsa de continuitate poate duce la rezultate
oscilante. Pentru el sunt fundamentale integrarea
şi buna înţelegere cu colegii şi învăţătorii. Dacă e
într-o echipă potrivită va da tot ce este mai bun din
el. Interesul lui este spre studii umaniste şi domenii
artistice.
Copilul Vărsător:
●Are o personalitate puternică şi originală, fiind de
mic agitat, energic, anarhic, independent, curios, gata
mereu să experimenteze lucruri noi. Are o inteligenţă
deosebită. Trăieşte intens sentimentele de prietenie,
este un idealist şi se conduce după propriile principii
morale.
●Nu suportă autoritatea şi va reacţiona printr-o
revoltă deschisă, trebuie să te bazezi pe dialogul
cu el , trasându-i traiectorii clare,
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Descreţește-ţi fruntea!!
supravegheaţi-l de la distanţă, nu-l sufocaţi. Are
nevoie de independenţă şi libertate. Deşi este sociabil,
are nevoie de momente de singurătate, iar părinţii
trebuie să respecte acest fel de a fi.
●Elevul vărsător este incapabil să se supună regulilor
şi disciplinelor rigide, este recalcitrant şi are
nevoie mereu de stimulente şi experienţe noi. Fiind
inteligent, parcursul şcolar poate fi remarcabil, mai
ales la materiile care-l pasionează. Dacă ceva nu-l
interesează, se plictiseşte, de aceea nu trebuie forţate
alegerile legate de şcoală.
●De mic este necesar să i se insufle simţul disciplinei
pentru a fi mai ordonat, trebuie învăţat să-şi asculte
glasul inimii, iar el trebuie iubit cu duioşie , nu fiţi nici
impulsivi cu el, dar nici prea toleranţi sau îngăduitori.
Racul, Scorpionul, Peştii dovedesc intuiţie,
sensibilitate, receptivitate, dar şi dezordine, lene.
Copilul Scorpion:
●Are o personalitate puternică, se află mereu în
căutare de situaţii stimulante. Firea lui e complexă,
contradictorie, noncorformistă, nu suportă nici un fel
de autoritate. Îi plac provocările, de care se foloseşte
pentru exercitarea puterii asupra celor din jur.
●La acesta, ameninţările şi pedepsele nu au nici
un efect, dimpotrivă îi trezesc spiritul de revoltă.
Blândeţea şi înţelegerea excesivă nu funcţionează
pentru că acest copil le exploatează în folosul lui.
Trebuie tratat ca de la egal la egal, iar faptul că nu
distinge moralul de imoral, părintele are sarcina de
a induce o scară de valori ridicată. Mai docilă este
fata, dar este susceptibilă şi reţinută în exprimarea
emoţiilor, la fel ca şi băiatul.

sa.
●Nu trebuie ridiculizat, să-l luaţi în serios, nu-l
mustraţi cu asprime, căci se va retrage în carapacea sa.
Când va învinge timiditatea şi reţinerile, va fi destul
de sociabil şi afectuos, căutând adesea compania
celorlalţi.
La şcoală are nevoie de afecţiune şi înţelegere , astfel
va deveni apatic, închis în sine.
Are intuiţie, memorie şi, dacă profesorii sunt dispuşi
să-l încurajeze, poate fi un elev silitor. Aprecierea
calităţilor îl ajută să-şi învingă timiditatea. Mustrarea
sau pedeapsa pot avea un impact negativ.
Copilul Peşte:
●Sensibilitate, impresionabilitate, tandreţe sunt
caracteristici clare ale micuţului peşte. Tinde să
fie temător în faţa vieţii, nesigur şi uneori anxios.
Are nevoia să se simtă protejat de familie unde să i
se insufle calm şi siguranţă. Îi place să viseze şi să
transfigureze realitatea, dar nu trebuie încurajat
mereu, are nevoie de o infuzie de realism, să abordeze
lucrurile logic.
●Cu ei nu folosiţi atitudinea aspră , doar blândeţea,
care le va întări caracterul fragil, dar nu trebuie să
exageraţi. Integrarea în şcoală va fi problematică la
început pentru că nu suportă orarul fix, regulile, sunt
timizi şi vulnerabili. Important este ca dascălii să nu
fie prea exigenţi şi să creeze o atmosferă care să-l
încurajeze, chiar să combată lenea înnăscută.

●Elevul scorpion poate deveni eminent, dar depinde
de interesul său faţă de materii, cum îi trezesc
curiozitatea. Este înclinat spre studii care dezvoltă
creativitatea, dar şi studiile legate de cercetare.
Are memorie bună, inteligenţă pătrunzătoare, este
orgolios, de aceea pentru a-l stimula, îi trebuie
satisfăcut amorul propriu, detestă să fie pe locul doi.
Copilul Rac:

Citind cu atenţie, veţi găsi cu siguranţa explicaţia
faptului că aceeaşi formă de abordare a elevilor
nu are rezultate asemănătoare în cazul fiecăruia
în parte. Suntem diferiţi şi metodele trebuie să fie
la fel, conform trăsăturilor specifice ale fiecărei
persoane. Veţi putea ajunge la o armonizare a
propriei personalităţi cu a elevilor clasei. . . dacă vă
doriţi !
Bibliografie:
Cristina Malacarne-“Horoscopul copiilor”
Înv. Doina Bîrsan

●De timpuriu, micul rac îşi manifestă sensibilitatea,
firea emotivă, afectuoasă. Dovedeşte puţină teamă
de viaţă şi este ataşat de familie, în care caută linişte
şi protecţie, având mai târziu nostalgii faţă de anii
copilăriei. Familia are un rol decisiv în dezvoltarea
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Momente de neuitat
Halloween Party

printr-un carnaval tematic cu măşti.
Halloween-ul este un bun motiv pentru copii
să evadeze din realitate şi să devină pentru câteva
ore vrăjitoare, schelete, vampiri, zombi,monştri,
fantome, mumii şi alte personaje groteşti, respectând
tradiţia acestei sărbători. Imaginaţia, creativitatea
şi originalitatea îi ajută pe copii să intre într-o lume
fantastică.
Dupa o frumoasă prezentare de costume, care
mai de care mai bine alese, elevii au fost răsplătiţi cu
aplauze şi diplome de participare.

����������������
In 30 octombrie ��������������������������
2012, şcoala noastră a or�

Elevii au fost foarte încântaţi de activitate, au dat
dovadă de multa imaginaţie, au socializat şi au promis
că anul viitor vor fi mai
creativi şi mai „originali”.

ganizat carnavalul Hal�
loween Party, unde au par�
ticipat
elevii claselor a
VII-a. Obiectivul general al
activităţii a fost cunoaşterea
unor elemente de cultură
anglo-saxonă, a tradiţiilor
şi obiceiurilor din spaţiul
anglo-saxon,
mai
ales
provenienţa şi obiceiurile
sărbătorii de Halloween , cât
şi socializarea elevilor şcolii
noastre

Prof. Carmen Bolovan
Prof. Claudia Îndoilă

Deşi este o sărbătoare de import, Halloween-ul
a devenit tradiţie pentru elevi şi prilej de distracţie.
Doamnele profesoare Îndoilă Claudia şi Carmen
Bolovan, împreună cu elevii claselor a VII –a au
organizat evenimentul la Casa de Cultură a oraşului
Odobeşti.
Orice prilej de a întări relaţiile de prietenie între
copii şi de a le crea amintiri plăcute pentru toată viaţa
este binevenit. Astfel am sărbătorit Halloween-ul
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Momente de neuitat
Ziua Naţională de Comemorare
a Holocaustului
9 octombrie 2012
“HOLOCAUST (‹ fr. ; {s} gr. holo + gr. kaustos
„de ars”) înseamnă exterminare prin diferite metode
a unei mari părți a populației evreiești (c. 6 mil. ) din
Europa în Germania, precum și în teritorii ocupate
vremelnic în timpul celui de-al doilea război mondial
de către naziști și aliații lor. În prezent, se folosește tot
mai frecvent, termenul de shoah (în ebraică „nimicire,
distrugere”). Prin metodele de exterminare aplicate şi
numărul mare de victime, Holocaustul se înscrie pe
primul loc, înaintea unor mari conflicte mondiale şi

Elevii au vizionat la Casa de Cultură
„Constantin C. Giurescu” din Odobeşti filmul intitulat
Lista lui Schindler, un film bazat pe fapte reale fiind
o poveste despre o viaţă obişnuită, devenită însă
extraordinară: „ În vremea celui de-al Doilea Război
Mondial, în Polonia nazistă, un mare om de afaceri,
Oskar Schindler, se arăta preocupat de angajaţii evrei
ai fabricilor sale. De aici şi până la a-şi canaliza toate
resursele şi relaţiile spre a salva cât mai mulţi evrei
de la o moarte sigură, nu a mai fost decât un pas.
Rezultatul a fost unul uimitor, multumită lui în jur
de 1.100 de evrei reuşind să supravieţuiască morţii
prin gazare, hotărâtă a fi aplicată în închisoarea de
la Auschwitz”. Activitatea s-a realizat la iniţiativa
d-nului profesor Nelu Taman.

catastrofe naturale. În România, pe 9 octombrie 1941
Repere bibliografice:
au început deportările forţate, în vagoane de marfă
http://ro. wikipedia. org/wiki/Holocaust
încuiate, a evreilor din Bucovina de sud, teritoriu
http://www. crestinortodox. ro/diverse/listaaflat şi atunci si acum sub administraţie românească.
schindler
Hédi Fried, supravieţuitor al Holocaustului, povestea:
www. didactic. ro
„Atunci când ni se întâmplă nenorociri, nimeni nu
prof. Amalia Manuela Moisoiu
ne poate ajuta. Pentru a putea merge înainte trebuie
să găsim alinare în propriul suflet. Ceva trebuie să
se nască acolo ca să ne dea putere să luptăm mai
departe. ”
Comemorarea Holocaustului a avut loc şi la
şcoala noastră printr-o serie de activităţi instructiv
educative realizate de către cadrele didactice de
specialitate: Giurcan Constanţa, Toma Alina,
Moisoiu Amalia şi Taman Nelu, care au avut ca
scop conştientizarea de către elevi a consecinţelor
Holocaustului asupra întregii lumi. D-na profesoară
de istorie Giurcan Constanţa, pentru a evidenţia
importanţa comemorării Holocaustului a realizat
împreună cu elevii un panou informativ ce a
conţinut texte şi imagini referitoare la eveniment,
desene ale elevilor, dovadă a compasiunii lor faţă de
cei care au avut de suferit.
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