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INSPIRAȚIE ȘI TALENT SevenArts

CENTENARUL MARII UNIRI 1918-2018

 Pentru România, anul 2018, an al centenarului încheierii Primului Război Mondial, are o semnificație 
cu totul specială, Marea Unire de la 1918 fiind un eveniment care va rămâne una dintre cele mai memorabile 
pagini ale istoriei româneș�. O sută de ani mai târziu, suntem cu toții conectați la Primul Război Mondial și 
înfăptuirea Marii Uniri prin propria istorie a familiei dar și datorită impactului său pe termen lung asupra 
societății și asupra lumii în care trăim.
 După o lungă perioadă de ocupație țaristă (1812-1918), venea în sfârșit și rândul Basarabiei de a se 
uni cu România. Această unire a căpătat un cadru legal la data de 27 mar�e 1918, când în ședința Sfatului 
Țării de la Chișinău se proclama unirea Republicii Democra�ce Moldoveneș� (fosta Basarabie țaristă) cu 
România (n.r. Unirea a fost posibilă, inclusiv în urma susținerii Armatei Române care pus capăt atacurilor 
banditeș� ale bandelor bolșevice din Basarabia în cadrul Revoluției din 1917). Condițiile ca această unire să 
fie posibilă au fost următoarele:

1. Sfatul Țării urma să ducă la bun sfârșit o reformă agrară, care trebuia să fie acceptată fără obiecțiuni 
de guvernul român;

2. Basarabia avea să rămână autonomă, având să aibă propriul său organ legisla�v, Sfatul Țării, ales prin 
vot democra�c;

3. Sfatul Țării avea să voteze bugetul local, urma să controleze consiliile zemstvelor și orașelor și avea să 
numească funcționarii administrației locale;

4. Recrutările aveau să fie făcute pe baze teritoriale;
5. Legile locale și forma de administrare puteau fi schimbate numai cu acordul reprezentanților locali;
6. Drepturile minorităților urmau să fie garantate prin lege și respectate în statul român;
7. Doi reprezentanți ai Basarabiei aveau să facă parte din guvernul central român;
8. Basarabia urma să trimită în Parlameantul României un număr de deputați proporțional cu populația 

regiunii;
9. Toate alegerile aveau să fie organizate pe baze democra�ce, urmând să se bazeze pe votul direct, 

egal, secret și universal;
10. Noua Cons�tuție urma să garanteze libertatea cuvântului și a religiei;
11. Urma să fie proclamată o amnis�e pentru toate persoanele care comiseseră infracțiuni poli�ce în 

�mpul revoluției.
Din cei 135 de deputați prezenți ai Sfatului Țării, 86 au votat în favoarea unirii, 3 au votat împotrivă, iar 

36 s-au abținut, 13 deputați fiind absenți. Ci�rea rezultatului a fost însoțită de aplauze și strigăte entuziaste 
„Trăiască Unirea cu România!” Despre acest eveniment, Anton Mărgărit spunea că „fără dorința, energia și 
voința basarabenilor, această unire ar fi fost imposibilă”.

Într-o perioadă confuză, creată de Primul Război Mondial și mai ales de izbucnirea Revoluției Ruse din 
1917, Basarabia, trecând mai întâi de la gubernie la autonomie și de la autonomie la independență, își va găsi 
adevăratul ei loc în sânul mamei sale, România. În Decretul regal promulgat de Regele Ferdinand I al 
României la data de 9 aprilie 1918 se menționa printre altele că, potrivit hotărârii Sfatului Țării, Basarabia „în 
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagra și vechile granițe cu Austria... de azi înainte și pentru 
totdeuna se unește cu mama sa România”. Acest eveniment măreț înscris în istoria României, l-a făcut pe 
Regele Ferdinand să-l aprecieze ca pe ”un vis frumos” ce s-a îndeplinit. Acest precedent fericit al istoriei 
noastre a favorizat procesul lărgirii granițelor României, așa că la 28 noiembrie 1918, Congresul General al 
Bucovinei a hotărât unirea cu România. Falimentul poli�cii naționale a guvernului maghiar condus de Mihály 
Károlyi s-a adeverit prin hotărârea Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia de la 1 decembrie 1918, unde s-a 
decis statutul și dreptul Transilvaniei ca parte din România, pe baza principiului naționalităților.
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 Pe plan extern, Ionel Bră�anu a fost cel care a pledat la Conferința de Pace de la Paris din 1919 pentru 
„drepturile românilor asupra Basarabiei dar și pentru valabilitatea actului Sfatului Țării”. Izgonirea 
bolșevicilor din fosta Basarabie țaristă de către Armata Română, urmată de Proclamarea Unirii acestei 
provincii cu Patria Mamă România (27 mar�e 1918), împreună cu Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia 
(1 decembrie 1918) și cruntul război româno-ungar de la 1919, toate acțiuni ferme, jus�ficate de către 
diplomația română în occident i-au făcut pe delegații Franței, Angliei, Italiei și Japoniei să semneze la 28 
octombrie 1920, Tratatul de la Paris, unde se recunoștea unirea Basarabiei cu România, iar la 4 iunie 1920, 
Tratatul de la Trianon, care recunoștea alipirea Transilvaniei și părții răsăritene a Banatului la România. 
Sovie�cii niciodată nu au semnat Tratatul de la Paris chiar dacă au mimat ulterior unele negocieri în această 
privință cu România.
 Intrat în război la 17 august 1916, Regatul României a consemnat la sfârșitul războiului 335.000 de 
soldați morți, 120.000 de răniți și 80.000 de prizonieri de război, dar și mai mult de 200.000 de civili morți în 
�mpul războiului și imediat după aceea. La aceș�a, trebuie adăugați cei 150.000 de români transilvăneni 
uciși, luptând cu loialitate pentru Imperiul Austro-Ungar, stat ai căror cetățeni erau în acel moment. Tuturor 
acestor eroi, Marea Unire înfăptuindu-se ca urmare a unui sacrificiu de sânge deosebit de însemnat, 
România le datorează respect și cins�re pentru jer�ă, prin ac�vități și manifestări comemora�ve, îngrijirea 
monumentelor, a memorialelor, cimi�relor și a locurilor în care au căzut sau își dorm somnul de veci.
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Primăvara

Primăvară, primăvară,
Te admir-o țară-ntreagă.
Tot pământul înflorește,
Și iarba în�nerește.

Dup-o iarnă grea, geroasă,
Cu îmbrăcămintea groasă,
Ai venit și tu la noi,
Înflorind copacii goi.

Încălzește-ne pământul,
Udă cu soarele, vântul,
Îmbobocește zâmbete
Și fă din miercuri, sâmbete!

Onofraș Cris�, cl. a VII-a A

 Pentru mine, rugăciunea este ca un balsam, ca un medicament în clipele cele mai grele. 
Atunci când mă rog, simt că sunt doar eu și Dumnezeu. Aici îmi pot spune toate secretele. Uneori, 
este ca un strigăt de speranță când mă simt respinsă sau simt că am păcătuit.
 De asemenea, unele cuvinte și expresii au o semnificație clară pentru mine: noi  nu trebuie să 
facem umbră pământului, ci să trăim frumos pe acest Pământ.
 În clipele grele, atunci când am nevoie de călăuzire, rugăciunea și Dumnezeu sunt pentru 
mine lumini dulci și clare de salvare. Atunci când sunt bucuroasă, când am primit ceva pentru care 
m-am rugat mult �mp, încep să plâng de fericire. În clipele acelea, rugăciunea este cântecul inimii 
mele. 
 Potrivit convingerilor mele, rugăciunea ajută omul să fie mai bun, mai uman. Dar omul nu 
trebuie să aibă numai rugăciunea, ci și pe Dumnezeu în inimă. Acestea două te fac mai înțelept și mai 
nobil. 
 Să fii ateu cred că este cumplit. Cui te rogi? Dacă nu crezi în Dumnezeu, înseamnă că nu crezi 
nici în Biblie ! Un creș�n și un ateu vor fi extrem de diferiți, mai ales din punct de vedere spiritual. 
 De aceea, pentru mine,Dumnezeu și rugăciunea vor fi mereu salvarea vieții mele. Nu voi 
renunţa niciodată la ele.

Către �ne, Doamne!

Fedur Valen�na, cl. a VI-a A
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Rugăciunea, cântecul inimii

Mihai Croitor, cl. a VI-a A

 Primăvara...ano�mpul reînvierii, al 
armoniei, al veseliei. Ano�mpul în care cerul se 
transformă într-un diamant strălucitor,  cheamă 
soarele ce  își îmbracă repede halatul aurit și 
pornește cascada de lumini care pătrunde prin 
pufoșii nori. Ce pregă�re mirifică!
 Lumina ce invadează universul străpunge 
cerul și se transformă apoi într-o perdea incoloră 
prin care îți poți filtra toate visurile. 
 Păsările vesele își în�nd aripile înghesuite 
și le clătesc în soare. Iarba de smarald, împreună 
cu falnicii copaci încărcați, ne umplu inima de 
bucurie și  ne oferă cer�tudinea sosiri i 
primăverii.
 Cântecul primăverii se-aude mai întâi în 
suflet!

Cântecul primăverii

Pâslari Sarona, cl. a VIII-a A

 Rugăciunile sunt cele mai importante scuze, adresate lui Dumnezeu, care ne pot ajutas ă ne 
curățăm de păcate, deoarece nimeni nu este perfect și toți avem păcate, dar cu ajutorul rugăciunilor, 
ne putem curăța haina albă pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o.
 Deci, rugăciunile sunt ca un strigăt de speranță, ca Dumnezeu să ne ajute, pentru ca noi să o 
luăm pe calea cea bună. Păcatele pe care noi le facem sunt ca un val ce ne bântuie, deoarece noi 
rămânem cu gândul la faptul că suntem într-adevăr, păcătoși, iar strigătele noastre de speranță, 
chiar ne pot ajuta. Pe pământ sunt milioane de oameni și, după cum am spus, toți facem păcate, 
prac�c, facem umbră pământului, făcându-I mai mult rău decât bun. Dacă noi ne rugăm, Dumnezeu 
ne poate dărui o lumină dulce, clară, care să ne arate drumul pe care noi trebuie să-l urmăm: drumul 
cel bun. Noi trebuie să ne rugăm și trebuie să credem în Dumnezeu; pentru că momentul în care ne 
rugăm, este ca o clipă petrecută în ceruri, iar oamenii credincioși pot avea mult mai multe probleme 
cu încrederea în sine. El încearcă să le arate calea, dar ei nu vor să o vadă. 
 Rugăciunile sunt ca un cântec al inimii, pe care-l cântăm de fiecare dată când suntem triș�, 
când vrem să cerem îndurare pentru un păcat făcut.

Handmade by Andreea Sandu
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Zile de sărbătoare prin ochi de copil

 Mă pregătesc îndelung, cum făceam cândva înaintea nopții, a somnului care venea atât de  Mă pregătesc îndelung, cum făceam cândva înaintea nopții, a somnului care venea atât de 
greu...când eș� copil, somnul ți se pare inu�l. Mă caut și mă recunosc fericită, insuportabil de greu...când eș� copil, somnul ți se pare inu�l. Mă caut și mă recunosc fericită, insuportabil de 
fericită, lăfăindu-mă în culorile vieții. Ce carte de colorat scumpă, ce prăjitură cu cremă roz, untoasă fericită, lăfăindu-mă în culorile vieții. Ce carte de colorat scumpă, ce prăjitură cu cremă roz, untoasă 
e copilăria mea!e copilăria mea!
 Cea mai încântată eram de sărbători, când tot ce se întâmpla, avea legătură și cu mine! Ș�am  Cea mai încântată eram de sărbători, când tot ce se întâmpla, avea legătură și cu mine! Ș�am 
absolut totul despre obiceiurile  româneș� și încercam să nu mă abat de la tradițiile despre care absolut totul despre obiceiurile  româneș� și încercam să nu mă abat de la tradițiile despre care 
bunica vorbea cu sfințenie. Toate sărbătorile creș�ne sunt importante dar copilăria mea a fost bunica vorbea cu sfințenie. Toate sărbătorile creș�ne sunt importante dar copilăria mea a fost 
marcată de cele două mari sărbători de peste an: Nașterea Domnului și Învierea Domnului. Aceste marcată de cele două mari sărbători de peste an: Nașterea Domnului și Învierea Domnului. Aceste 
perioade erau în vacanță și mi le peteceam la țară, la bunici...acolo unde duceam o altă viață, mai perioade erau în vacanță și mi le peteceam la țară, la bunici...acolo unde duceam o altă viață, mai 
zăna�că. La țară am trăit simultan, și iubirea și dorul, uneori chiar și singurătatea. Nu înțelegeam zăna�că. La țară am trăit simultan, și iubirea și dorul, uneori chiar și singurătatea. Nu înțelegeam 
cum poți sta atât de mult de unul singur?cum poți sta atât de mult de unul singur?
 De sărbători, însă, ne adunam cu toții ca într-un stup. Sfintele Paș� sau Sărbătoarea Învierii  De sărbători, însă, ne adunam cu toții ca într-un stup. Sfintele Paș� sau Sărbătoarea Învierii 
Domnului era prăznuită ca o zi de bucurie. Noaptea Învierii o petreceam în biserică în priveghere și Domnului era prăznuită ca o zi de bucurie. Noaptea Învierii o petreceam în biserică în priveghere și 
rugăciune iar momentul Învierii era întâmpinat cu cântări de bucurie, cu săvârșirea Sfintei Jer�e și cu rugăciune iar momentul Învierii era întâmpinat cu cântări de bucurie, cu săvârșirea Sfintei Jer�e și cu 
multă lumină. Atenția și seriozitatea bunicii mă uimeau mereu și de multe ori mă întrebam cum multă lumină. Atenția și seriozitatea bunicii mă uimeau mereu și de multe ori mă întrebam cum 
poate rezista până dimineață la slujbă? Cum nu îi e somn? Credința ei o ducea așa departe, într-un poate rezista până dimineață la slujbă? Cum nu îi e somn? Credința ei o ducea așa departe, într-un 
Rai probabil al sufletelor pastelate.Rai probabil al sufletelor pastelate.
 Așteptam cu nerăbdare Joia Mare și pândeam ca un pisoi cum crește aluatul pentru pască și  Așteptam cu nerăbdare Joia Mare și pândeam ca un pisoi cum crește aluatul pentru pască și 
colăcei. Bunica mă învăța să-i împletesc strâns și să-i ung cu ou de casă. În tot acest �mp, ca o colăcei. Bunica mă învăța să-i împletesc strâns și să-i ung cu ou de casă. În tot acest �mp, ca o 
adevărată gospodină care gustă din mâncăruri, mai strecuram câte o stafidă în gură în loc să le așez adevărată gospodină care gustă din mâncăruri, mai strecuram câte o stafidă în gură în loc să le așez 
pe păscuțele rotunde care așteptau să fie băgate în cuptor. Bunica nu era absurdă și înțelegea pe păscuțele rotunde care așteptau să fie băgate în cuptor. Bunica nu era absurdă și înțelegea 
sufletul și po�a copilului așa că primele păscuțe și colăcei  erau mo�v de ghi�uială pentru mine.sufletul și po�a copilului așa că primele păscuțe și colăcei  erau mo�v de ghi�uială pentru mine.
 Blândețea bunicii și felul cum ea îmi povestea despre Jer�a Domnului Iisus mă făceau să  Blândețea bunicii și felul cum ea îmi povestea despre Jer�a Domnului Iisus mă făceau să 
trăiesc emoții greu de descris. Momentul vopsirii ouălelor era un alt mo�v de bucurie pentru mine, trăiesc emoții greu de descris. Momentul vopsirii ouălelor era un alt mo�v de bucurie pentru mine, 
laudele pe care le primeam la final mă făceau să mă simt specială și așteptam cu nerăbdare laudele pe care le primeam la final mă făceau să mă simt specială și așteptam cu nerăbdare 
momentul ciocnirii lor. Bunica folosea culori naturale ceea ce o făceau în ochii mei o mare ar�stă: momentul ciocnirii lor. Bunica folosea culori naturale ceea ce o făceau în ochii mei o mare ar�stă: 
coji de ceapă, foi de varză roșie, zeamă de sfeclă roșie iar cele mai frumoase modele erau realizate cu coji de ceapă, foi de varză roșie, zeamă de sfeclă roșie iar cele mai frumoase modele erau realizate cu 
frunzulițe de prin grădină. N-ai fi crezut cum strălucea privirea bunicii a sa�sfacție! În sfârșit, frunzulițe de prin grădină. N-ai fi crezut cum strălucea privirea bunicii a sa�sfacție! În sfârșit, 
niciodată nu m-am sfiit să-i sărut mâinile harnice, chiar dacă aparent, ea se rușina.niciodată nu m-am sfiit să-i sărut mâinile harnice, chiar dacă aparent, ea se rușina.
 Tot în noaptea de Înviere, nu uitam să ducem lumină și la mormintele celor dragi și abia apoi  Tot în noaptea de Înviere, nu uitam să ducem lumină și la mormintele celor dragi și abia apoi 
aduceam și acasă.aduceam și acasă.
 Deși sunt fată, îmi place să stau pe lângă vecinii mei, băieți, care marcau momentul Învierii cu  Deși sunt fată, îmi place să stau pe lângă vecinii mei, băieți, care marcau momentul Învierii cu 
împușcături și focuri pe dealuri pentru a alunga spiritele rele.împușcături și focuri pe dealuri pentru a alunga spiritele rele.
 În fiecare an, aveam coșulețul meu special cu care mergeam la sfințit, ritual care se con�nuă  În fiecare an, aveam coșulețul meu special cu care mergeam la sfințit, ritual care se con�nuă 
în familia mea. Mama e printre gospodinele fruntașe, care o moștenește pe bunica, desigur, care în familia mea. Mama e printre gospodinele fruntașe, care o moștenește pe bunica, desigur, care 
făcând din coșul ei și aranjarea produselor, o adevărată operă de artă.făcând din coșul ei și aranjarea produselor, o adevărată operă de artă.
 În dimineața următoare trebuia să fiu îmbrăcată în hăinuțe noi pentru a fi curată și veselă tot  În dimineața următoare trebuia să fiu îmbrăcată în hăinuțe noi pentru a fi curată și veselă tot 
anul, așa spunea bunica. Familia era unită, stăteam la masă și ne bucuram de prietenia tuturor dar și anul, așa spunea bunica. Familia era unită, stăteam la masă și ne bucuram de prietenia tuturor dar și 
de bucatele pregă�te cu sinceritate.de bucatele pregă�te cu sinceritate.

 Mă pregătesc îndelung, cum făceam cândva înaintea nopții, a somnului care venea atât de 
greu...când eș� copil, somnul ți se pare inu�l. Mă caut și mă recunosc fericită, insuportabil de 
fericită, lăfăindu-mă în culorile vieții. Ce carte de colorat scumpă, ce prăjitură cu cremă roz, untoasă 
e copilăria mea!
 Cea mai încântată eram de sărbători, când tot ce se întâmpla, avea legătură și cu mine! Ș�am 
absolut totul despre obiceiurile  româneș� și încercam să nu mă abat de la tradițiile despre care 
bunica vorbea cu sfințenie. Toate sărbătorile creș�ne sunt importante dar copilăria mea a fost 
marcată de cele două mari sărbători de peste an: Nașterea Domnului și Învierea Domnului. Aceste 
perioade erau în vacanță și mi le peteceam la țară, la bunici...acolo unde duceam o altă viață, mai 
zăna�că. La țară am trăit simultan, și iubirea și dorul, uneori chiar și singurătatea. Nu înțelegeam 
cum poți sta atât de mult de unul singur?
 De sărbători, însă, ne adunam cu toții ca într-un stup. Sfintele Paș� sau Sărbătoarea Învierii 
Domnului era prăznuită ca o zi de bucurie. Noaptea Învierii o petreceam în biserică în priveghere și 
rugăciune iar momentul Învierii era întâmpinat cu cântări de bucurie, cu săvârșirea Sfintei Jer�e și cu 
multă lumină. Atenția și seriozitatea bunicii mă uimeau mereu și de multe ori mă întrebam cum 
poate rezista până dimineață la slujbă? Cum nu îi e somn? Credința ei o ducea așa departe, într-un 
Rai probabil al sufletelor pastelate.
 Așteptam cu nerăbdare Joia Mare și pândeam ca un pisoi cum crește aluatul pentru pască și 
colăcei. Bunica mă învăța să-i împletesc strâns și să-i ung cu ou de casă. În tot acest �mp, ca o 
adevărată gospodină care gustă din mâncăruri, mai strecuram câte o stafidă în gură în loc să le așez 
pe păscuțele rotunde care așteptau să fie băgate în cuptor. Bunica nu era absurdă și înțelegea 
sufletul și po�a copilului așa că primele păscuțe și colăcei  erau mo�v de ghi�uială pentru mine.
 Blândețea bunicii și felul cum ea îmi povestea despre Jer�a Domnului Iisus mă făceau să 
trăiesc emoții greu de descris. Momentul vopsirii ouălelor era un alt mo�v de bucurie pentru mine, 
laudele pe care le primeam la final mă făceau să mă simt specială și așteptam cu nerăbdare 
momentul ciocnirii lor. Bunica folosea culori naturale ceea ce o făceau în ochii mei o mare ar�stă: 
coji de ceapă, foi de varză roșie, zeamă de sfeclă roșie iar cele mai frumoase modele erau realizate cu 
frunzulițe de prin grădină. N-ai fi crezut cum strălucea privirea bunicii a sa�sfacție! În sfârșit, 
niciodată nu m-am sfiit să-i sărut mâinile harnice, chiar dacă aparent, ea se rușina.
 Tot în noaptea de Înviere, nu uitam să ducem lumină și la mormintele celor dragi și abia apoi 
aduceam și acasă.
 Deși sunt fată, îmi place să stau pe lângă vecinii mei, băieți, care marcau momentul Învierii cu 
împușcături și focuri pe dealuri pentru a alunga spiritele rele.
 În fiecare an, aveam coșulețul meu special cu care mergeam la sfințit, ritual care se con�nuă 
în familia mea. Mama e printre gospodinele fruntașe, care o moștenește pe bunica, desigur, care 
făcând din coșul ei și aranjarea produselor, o adevărată operă de artă.
 În dimineața următoare trebuia să fiu îmbrăcată în hăinuțe noi pentru a fi curată și veselă tot 
anul, așa spunea bunica. Familia era unită, stăteam la masă și ne bucuram de prietenia tuturor dar și 
de bucatele pregă�te cu sinceritate.



Cultură și spiritualitate

Fedur Valen�na, cl. a VI-a A

 După părerea mea, bogăția unui 
neam, a unui popor se referă doar la 
clipele lui de glorie și la faptele lui bune. 
Evident, clipele de glorie au avut în 
urmă și greșeli, și poate chiar umilințe.
 De asemenea, fiecare popor are 
arta lui .  Arta aceasta constă în 
creș�nismul și speranțele ei. Neliniș�le 
și tot ce-a fost rău trec, dar rămân ca o 
amin�re urâtă în viața poporului, și 
toate aceste greșeli umbresc fericirile și 
clipele de glorie.    
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Dar, cu cât sunt mai multe clipele și momente de glorie, greșelile și faptele rușinoase vor fi acoperite, 
și sperăm ca ele să nu mai revină niciodată.
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sărbătoarea lui Moș Ajun, stăpânul �mpului, deținătorul puterii anului ce vine.sărbătoarea lui Moș Ajun, stăpânul �mpului, deținătorul puterii anului ce vine.
 Bunica nu avea nevoie așa mult de ajutorul meu iar eu eram concentrată pe număratul  Bunica nu avea nevoie așa mult de ajutorul meu iar eu eram concentrată pe număratul 
banilor câș�gați, a nucilor, covrigilor și merelor pe care bunica m-a învățat să le prețuiesc pentru că banilor câș�gați, a nucilor, covrigilor și merelor pe care bunica m-a învățat să le prețuiesc pentru că 
sunt oferite în dar, din suflet.sunt oferite în dar, din suflet.
 Adormeam în așteptarea lui Moș Crăciun iar dimineața mă bucuram de darurile lăsate din  Adormeam în așteptarea lui Moș Crăciun iar dimineața mă bucuram de darurile lăsate din 
sufletul său fierbinte aduse tocmai din inima frigului.sufletul său fierbinte aduse tocmai din inima frigului.
 Îmi lipsesc cei dragi care m-au învățat că tradițiile și obiceiurile trebuie păstrate și transmise  Îmi lipsesc cei dragi care m-au învățat că tradițiile și obiceiurile trebuie păstrate și transmise 
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 Crăciunul Sau Nașterea Domnului mă duce cu gândul la singurătatea de iarnă, deși veselia 
colindelor și verva pregă�rilor nu prea mă lasă să cred asta! Ajunul este sărbătoarea de sfârșit de an, 
sărbătoarea lui Moș Ajun, stăpânul �mpului, deținătorul puterii anului ce vine.
 Bunica nu avea nevoie așa mult de ajutorul meu iar eu eram concentrată pe număratul 
banilor câș�gați, a nucilor, covrigilor și merelor pe care bunica m-a învățat să le prețuiesc pentru că 
sunt oferite în dar, din suflet.
 Adormeam în așteptarea lui Moș Crăciun iar dimineața mă bucuram de darurile lăsate din 
sufletul său fierbinte aduse tocmai din inima frigului.
 Îmi lipsesc cei dragi care m-au învățat că tradițiile și obiceiurile trebuie păstrate și transmise 
generațiilor viitoare și cred că fiecare sărbătoare are o semnificație diferită în viața fiecărui copil.
  Ochii copiilor pot creiona și ceea ce nu există, e suficient să se nască acolo, undeva, în suflet.

Aramă Patricia, Clasa a VII-a A
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Primăvara

Primăvara a sosit
Câmpiile au înverzit
Fluturașii cei vioi
Se adună doi cu doi.

Au făcut perechi de dans
Și-au dansat cu țo�i vals
Insectele-au aplaudat
Albina i-a premiat.

Primăvara a sosit
Și eu sunt cel fericit!

Denisa Marchitan, Clasa a III-a A
Înv.Tătar Doina

Iarna

Afară ninge neîncetat
Cu fulgi mari strălucitori
Copiii fug pe derdeluș
Veseli și foarte 
nerăbdători.

Ei se bucură de iarnă
Și fac oameni de zăpadă
Bine că este vacanță
Se inghețe în speranță !

Căruceriu Nicholas, 
Clasa a III-a A

Înv. Tătar Doina

Ninge

S-albește pământul,
Ninge, ninge, bate vântul,
Când te uiți afară,
Vezi numai zăpadă...

Pe geam dimineață.
Te-ntâlneș� cu flori de gheață.
Am și-o sănioară,
O să fug cu ea pe-afară.

Toți copiii vor veni,
Împreună vom trudi,
Iarna mult frumoasă
Ce ne-aduce, numai flori de 
gheață.

Hromei Emilia,
Clasa a III-a A

Înv. Tătar Doina
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Primăvară, primăvară !

Primăvară, primăvară,
Te-aștept negreșit,
Vino repede la noi
Că m-am plic�sit !

Tu scoți zumzete-n livadă
Soarele-n câmpii,

Fluturii încep să zboare
Printre florile aurii.

Păsărele cântătoare
Ciripesc de zor,

Primăvară zâmbitoare
De �ne îmi este dor !

David Bolohan, Clasa a III-a A
Înv. Tătar Doina

Unde e pământul?

Am ieșit afară
Și m-am întrebat
Unde e pământul

Cel ca�felat?

Și am descoperit !
Zăpada l-a acoperit

Albă și frumoasă
Mare și pufoasă.

Niculae Maria Ștefania
Clasa a III-a A

Înv. Tătar Doina

În așteptarea primăverii
-compunere-

 Aștept ca primăvara să își facă loc și să alunge cu un potop de raze strălucitoare frigul greu al 
iernii și petele albicioase de zăpadă.
 Pe pământul umed să apară micii și plăpânzii ghiocei. Soarele cu lumina sa aurie să 
încălzească aerul. Vântul blând și călduț să adie ca o mângâiere. Fluturii să zboare, iar copiii zglobii să 
se joace și să cânte împreună.
 Păsările să se întoarcă brăzdând cerul de un albastru pur, și să se audă țipetele lor de veselie la 
revederea plaiurilor natale.
 Animalele mici și mari să se trezească din hibernare și să iasă la plimbare sărbătorind sosirea 
primăverii.
 - Primăvară, te aștept să vii!

David Bolohan, Clasa a III-a A
Înv. Tătar Doina
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Ghioceii

 Este o zi călduroasă de primăvară. Ghioceii 
înfloresc în familie. Mama și tatăl Ghiocel și-au văzut 
cei doi copii pe nume: Maria și Ioana, fetele mamei 
cele dulci. Dar ele erau supărate că una era mai 
mare, iar cealaltă era mai mică. Mama le spuse 
imediat:
 -Fetele mele, nu fiți supărate, o să aveți grijă 
una de cealaltă! Fetele se împăcară și fericite au trăit 
în bună pace pentru totdeauna.
 În această familie, liniștea era la fel de 
delicată ca ei, prietenia - secretul fericirii și-al 
înfloririi iar respectul reciproc - sensul vieții 
repetate an de an. 

Nicolaiciuc Denisa, Clasa a III-a A
Înv. Tătar Doina

Iarna

 Pe crengile copacilor stau grămezi mari de zăpadă, ca niște podoabe reci de argint.Zăpada 

cernută din văzduh a împodobit casele cu dantelă albă a zăpezii, iar drumurile le-a troienit până 

când aceș�a și-au pierdut și ul�mul contur.

 Ninsoarea se așterne peste tot ca o plapumă albă și reduce la tăcere încercările naturii. Șuieră 

un cântec trist și cu un suflu înghețat împinge norii posomorâți dintr-o parte în alta a vântului. Ca 

într-o poveste, luna își arată fața luminoasă cu sclipiri de basm, ce se reflectă din zăpada proaspăt 

ninsă. Regina nopții reușește să domolească vântul și să pună capăt caruselului de fulgi albi. Mândră 

de reușita ei, admiră peisajul încremenit și trimite raze reci peste albul nesfârșit. 

Hromei Emilia, Clasa a III-a A
Înv. Tătar Doina
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Mihai Eminescu

Dascăln Mateo, cl.a VII-a A

Eminescu, al�el

 Cel mai mare scriitor român, Mihai Eminescu, s-a născut la Botoșani într-o familie 
numeroasă, el fiind al șaptelea copil al soților Eminovici.
 Mihai Eminescu este poetul cel mai reprezenta�v al limbii române, de al�el, este numit 
”poetul nepereche”.
 Opera sa este bogată în diferite teme și mo�ve și este tradusă în mai mult de 60 de limbi. 
Eminescu era un român de �p carpa�n, dintre aceia care trăind în preajma munților, cresc mai 
vânjoși și mai aprigi. El avea ca atre, un suflet mare, era simțitor la toate ideile și sen�mentele celor 
din jur, nefiind niciodată lipsit de viziunea unui viitor mai drept.
 Eminescu a copilărit la Ipoteș� și acest lucru a marcat gândirea și sensibilitatea poetului a 
cărui imaginație s-a dezvoltat într-un cadru natural generos.
George Călinescu spunea despre el că era ” pletos în �nerețe”,  străbătut de gânduri și de-o 
înfrigurare sen�mentală”. La 30 de ani, cu fața placidă, cu ochi împânziți de o ceață alburie în ciuda 
unui zâmbet copilăros și somnolent...iar în ul�mii ani ai lui, cu fața surpată ca un crater s�ns, cu ochii 
înfundați și stătuți.
 A fost patriot înflăcărat, imaginea lui s-a reflectat în conș�ința publică, as�el născându-se 
mitul eminescian.
 Mihai Eminescu este luceafărul pe cerul poeziei româneș�.

 Poetul Mihai Eminescu, cunoscut pentru 
geniul său în domeniul literaturii, avea multe 
pasiuni care nu aveau legătură cu arta. Puțini ș�u, 
de exemplu , că Eminescu era pasionat de 
mecanică, medicină legală sau fizică. Mai mult 
decât atât, se vorbește despre transpunerea 
matema�cii în versurile sale.
 Ei bine, genialul poet era pasionat, așa cum 
arată mărturiile vremii, de ș�ințele exacte și de 
medicină. Sunt specialiș� care au demonstrat 
inclusiv că o parte a poeziilor compuse de 
Eminescu folosesc principii, calcule și formule 
matema�ce.
”Egalitatea nu există decât în matema�că” spune 
un vers al poeziei sale.
 Îi mai plăcea să joace fotbal și era cel mai 
bun înotător fiind extrem de atras de scufundări.

Căruceriu Alexandra, cl. a VII-a A
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Nimeni ca el

Mihăiescu Diana, cl. a VII-a A

 Mihai Eminescu se naște la Botoșani, 15 ianuarie 1850.  Copilăria petrecută la Ipoteș� a 
marcat gândirea și sensibilitatea poetului, a cărui imaginație s-a dezvoltat într-un cadru natural, 
generos, alimentată și de contactul cu vechile creații populare. Urmează  apoi școala la Cernăuți, iar 
în final cursurile Facultății de Filosofie și Drept din Viena și apoi pe cele ale Facultății de Logică și 
Filosofie din Berlin.
 Mihai Eminescu s-a dovedit pe parcursul secolelor întregi a fi o personalitate culturală 
specifică în lumea literaturii, întrucât contribuția sa la dezvoltarea acestui domeniu a fost uriașă, 
fundamentală și în ziua de astăzi.
 “Eminescu avea un temperament de o excesivă neegalitate. Acesta era vesel dar și trist, 
comunica�v și ursuz, blând dar și aspru, mulțumindu-se cu nimica și nemulțumit de toate.
Pe parcursul vieții, Eminescu s-a dovedit a fi și lacom de plăcerile vieții, uneori fugind de lume, 
alteori căutând-o..”
 Trăsăturile fizice ale poetului în numeroasele fotografii și cataloage pe care le putem întâlni la 
tot pasul, mărșăluiesc rigiditatea, tenacitatea, istețimea, frumusețea dar și eleganța nespusă.
 În concluzie, Mihai Eminescu a fost o persoană cu calități și defecte care a reușit să 
impresioneze și să etaleze întregii lumi, inteligența sa de geniu.

Paștele

S-aude-al clopotelor cântS-aude-al clopotelor cânt
Prin floarea care se renaștePrin floarea care se renaște
Și falnic iese din mormântȘi falnic iese din mormânt
Cu biruință Domnul Sfânt, Cu biruință Domnul Sfânt, 
Azi e PAȘTE.Azi e PAȘTE.

Și după slujbă ies în rândȘi după slujbă ies în rând
Bătrâni cu spatele aplecat,Bătrâni cu spatele aplecat,
Bărbați cu chipul luminat.Bărbați cu chipul luminat.
Și-n urmă ies copii cântând,Și-n urmă ies copii cântând,
HRISTOS A ÎNVIAT!HRISTOS A ÎNVIAT!

S-aude-al clopotelor cânt
Prin floarea care se renaște
Și falnic iese din mormânt
Cu biruință Domnul Sfânt, 
Azi e PAȘTE.

Și după slujbă ies în rând
Bătrâni cu spatele aplecat,
Bărbați cu chipul luminat.
Și-n urmă ies copii cântând,
HRISTOS A ÎNVIAT!

În jur, pe margini, stau cei mari,În jur, pe margini, stau cei mari,
Privind la falnicii feciori.Privind la falnicii feciori.
Din mândrul șir al falnicelor  Din mândrul șir al falnicelor  
horihori
Și-n mijloc cântă lăutarii,Și-n mijloc cântă lăutarii,
Din cobze și viori.Din cobze și viori.

Sunt veseli toți și bucuroși,Sunt veseli toți și bucuroși,
Și toți cu sufletul înaltȘi toți cu sufletul înalt
Oriunde se-ntâlnesc în sat,Oriunde se-ntâlnesc în sat,
Își zic cum zis-au moși strămoși,Își zic cum zis-au moși strămoși,
HRISTOS A ÎNVIAT!HRISTOS A ÎNVIAT!

În jur, pe margini, stau cei mari,
Privind la falnicii feciori.
Din mândrul șir al falnicelor  
hori
Și-n mijloc cântă lăutarii,
Din cobze și viori.

Sunt veseli toți și bucuroși,
Și toți cu sufletul înalt
Oriunde se-ntâlnesc în sat,
Își zic cum zis-au moși strămoși,
HRISTOS A ÎNVIAT!

Lungu  Alexandru, Clasa a-III-a A
ÎNV. Maria Elvira Ghivnici
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”Amin�rile-o muzică ce vine de undeva de dincolo de orizont”
(G. Ibrăileanu)

Aramă Patricia, cl. a VII-a A

 Amin�rile sunt întâmplări plăcute sau neplăcute trăite, ele sunt ale omului, bune sau rele. 
Scrise pe o foaie de hâr�e sau păstrate în adâncul sufletului, amin�rile  rămân. Ele trebuie păstrate 
așa cum au fost ele, nu se înlocuiesc, nu pot fi înlocuite oricât ne-am dori uneori.
 Îmi amintesc cu plăcere de prima zi de școală, de chipul blând al doamnei învățătoare și apoi 
al doamnei diriginte, de realizările mele la concursurile de dans. Tot cu plăcere îmi amintesc de 
călătoriile și plimbările în locuri noi și surprinzătoare, de primele declarații și flori primite, de cele 
mai năstrușnice întâmplări trăite alături de colegi.
 Dar îmi amintesc cu tristețe și de unele eșecuri din viața mea, de unele persoane care mi-au 
fost alături și acum nu mai sunt...
 Unele amin�ri mă fac să zâmbesc, altele mă întristează..orizontul mă privește din toate 
părțile iar amin�rile chiar dacă rămân în urmă, fac parte din viața mea. Din amin�ri am învățat să 
prețuiesc ceea ce am și să mă bucur de orice lucru, să mă bucur de prezent.
 În fiecare amin�re las câte o parte din mine.

 Amin�rile...în viziunea mea sunt o parte esențială a vieții. Cine nu are amin�ri e ca și cum nu 
ar fi trăit. 
 Marele scriitor Honore de Balzac spunea:” omul trăiește de două ori, o dată în realitate și a 
doua oară în amin�ri”.
 Cel mai frumos este când seara, stăm cu toată familia pe canapea, lângă șemineu și mama ne 
povestește amin�ri trăite de ea în școală, lucruri trăite cu noi de când eram micuți care nasc uneori 
mici certuri. De exemplu, mama poate scrie un roman despre cum ne-a determinat să renunțăm la 
scutece. Fiecare la vremea noastră am adunat amin�ri de care acum, cavaleri fiind, ne este rușine și 
câteodată chiar râdem unul de celălalt.
 Pentru mine, cea mai frumoasă amin�re este imaginea acelei veri, când am fost cu familia la 
mare într-un loc ca de basm, unde nu foarte multă lume ajunge. Altădată, am plecat cu toții trei zile 
într-un parc de distracții.
 Chiar dacă acum este imposibil să mai ajungem acolo, amin�rile acelor locuri și oameni ne 
bucură foarte mult.

Dascăln Mateo, cl. a VII-a A
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Puiu Panagio�s, cl. a VII-a A

 Amin�rile au avut și vor avea întotdeauna un impact asupra stării sufleteș� a oamenilor, le 
simțim aproape cu puterea minții și sufletului, deopotrivă.
 Amin�rile pot fi asemănate cu o infinitate de lucruri, de sen�mente, pentru că imaginația nu 
are granițe și chiar dacă ar exista vreodată una, nu îți vor trebui niciodată ”acte” să treci peste.
 Amin�rile cons�tuie medicamentele pentru suferințele crezute incurabile...amin�rile 
înseamnă istorie care datorită viețuirii omeneș� începe să devină imprevizibilă. Când un om are 
convingerea că va fi devastat de dor, își ia în brațe amin�rile și se rostogolește în abisul lor spre 
vindecare. Când  întredeschizi ușa odăii amin�rilor tale, de fapt îți verifici florile sufletului tău, dacă 
le lipsește sau nu ceva...poate apă curată, poate lumină...
 Amin�rile sunt operele de artă ale minților noastre exprimate printr-un desen abstract 
descifrat doar de stăpân. Ele sunt, de asemenea, melodiile care ți-au a�ns sufletul iar acum nu ș�i de 
ce le fredonezi. Amin�rile sunt precum o apă în�nsă pe care tu alegi dacă vrei să o poluezi în 
schimbul unor nimicuri...Amin�trile se trezesc datorită sen�mentelor noastre..

 Cuvântul ”amin�re” nu are sinonim dar poate fi explicat prin fapte, sen�mente, locuri, 
oameni. Istoriile vieții tale sunt doar amin�ri legate, se poate, de alte amin�ri...

Popescu Marian, cl.a VII-a A
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Arta fotografierii

Prof. Dirig. Corina Stavnic

 Ce este fotografia? Probabil foarte mulți dintre dumneavoastră și-au pus la un moment dat 
această întrebare fără a găsi răspunsul potrivit. Să fie oare fotografia o artă, o ș�intă, o pasiune 
interesantă sau doar o simplă meserie? Fotografia este o ș�ință, dar în același �mp o artă între 
pasiune și meserie.
 Fotografia este o artă în adevăratul sens al cuvântului, chiar dacă încă există dispute care au la 
bază acest subiect. Fotografia nu trebuie înțeleasă deloc precum o imitație a naturii. Din contră, 
orice imagine realizată de către fotograf poartă cu desăvârșire roadele imaginației acestuia.
 Mai presus de atât, ca oricare altă formă de manifestare ar�s�că, fotografia permite 
fotografilor să își exprime emoțiile, trăirile și sen�mentele prin imagini. Fotograful intră în contact 
direct cu subiectul pe care îl percepe și îl fotografiază într-un mod diferit față de cum acesta apare în 
realitate.
 Cu speranța de a-și dovedi talentul, elevii clasei a VII-a A au organizat o expoziție de fotografie 
în care au surprins aspecte inedite ale toamnei și nu numai. Micii ar�ș� au declarat că au fost 
inspirați de coloris�ca acestui ano�mp și au surprins momente inedite care pentru mulți dintre noi 
trec neobservate: picăturile de ploaie pe boabele coapte ale strugurilor, traseul unei omizi pe o 
frunză, zborul stolului de păsări, florile din grădina proprie, răsăritul, apusul.
 Regretul copiilor a fost acela de a nu avea la îndemână un aparat profesional dar asta nu i-a 
împiedicat să fie totuși la înălțime. Cu această ocazie, a răsărit în mințile noastre ideea înființării unui 
Club de Fotografie în care îndrăzneala și crea�vitatea să fie mo�vația acestei arte.
 Așadar, fotografia este ș�inta, arta, pasiunea și meseria care transcede artei.
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Importanța caligramei la orele de limba și literatura română
”Copilul râde: iubirea și înțelepciunea mea e jocul”( L. Blaga)

 Caligrama  este un poem în care dispoziția grafică în pagină formează un desen care are o 
legătură cu subiectul textului. Acest gen a a�ns apogeul prin poetul francez Guillaume Apollinaire, 
cel ce i-a dat și numele, format, pare-se, prin contracția cuvintelor caligrafie și ideogramă. 
Volumul său  apărut în 1918, se numea Calligrammes. Caligrama este o specie de sincre�sm picto-,
poe�c, unde „întregul“ produs ar�s�c („text-pictura“) evidențiază că mesajul versului se reia din 
ordinea verbală, între anumite limite, cu ajutorul codului plas�c. Într-o caligramă se corelează un 
cod poe�c / verbal cu un cod plas�c / nonverbal; imaginea rezultată are misiunea de a fi înțeleasă 
de către privitor  în vreme ce textul se adresează numai celui ce cunoaște codul verbal, limba 
respec�vă.

 Pentru a combate seriozitatea materiei sau 
liniștea orelor uneori, monotonia sau pentru a energiza 
mințile elevilor noștri,  jocul este salvarea. Acesta este 
conceput ca mijloc de instruire si educare a copilului , ca 
procedeu metodic de realizare a sarcinilor concrete pe 
care le propune procesul de invățământ ca formă de 
organizare , de cunoaștere și dezvoltare a trăsăturilor 
psihice.
 De exemplu, la una dintre orele de limba română 
l a  c l a s a  a  V- a ,  e l ev i i  a u  exe rs at  P ro p oz i ț i a 
simplă/Propoziția dezvoltată alcătuind singuri aceste 
propoziții pe tema toamnei apoi caligrama acestora. Cei 
mai mulți elevi au ilustrat o frunză, un copac fără frunze. 
De remarcat a fost faptul că toți au folosit culorile 
toamnei și au fost foarte interesați când au fost 
prezentate în fața clasei.

 Caligramele sunt jocuri de cuvinte cu diferite teme, uneori având efect moralizator. 
Stârnesc interesul atât prin forma în care sunt așezate, aceasta sugerând tema lor.
  Jocurile didac�ce nu reprezintă un scop in sine , ci o modalitate de lucru , alături de 
celelalte, la care profesorul apelează în diverse etape ale lecției și în afara orelor de clasă. 
 Așa cum arăta Jean Chateau ,, Școala nu este nici joc, nici muncă reală . Este mai puțin 
decât atât și altceva. Să nu încercăm să o iden�ficăm total cu jocul sau cu munca. Școlarul 
trebuie sa fie mai mult decât un copil și mai puțin decât un adult. Munca școlară trebuie să fie 
o punte între joc și muncă.”

Prof. Corina Stavnic
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Dezvoltarea spiritului ecologic la elevii din ciclul primar

20

Înv. Aurica Popescu, Înv. Doina Tătar

Mo�o: Ecologia e o tulburare de dragoste dintre un om și natură. Dar și un legământ.
(Toma George Maiorescu)

 Cunoașterea naturii, a mediului înconjurător, cu toate fenomenele sale biologice și nebiologice este 
necesară pentru formarea unor noțiuni, idei, convingeri, raționamente, a unui comportament adecvat și a 
conș�inței ecologice. 
                Mediul înconjurător cons�tuie un mecanism viu, cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate 
și bună funcționare depinde întreaga ac�vitate umană.
 Omul s-a aflat în mijlocul naturii de la începutul existenței sale, folosindu-i toate darurile. Nu rareori, 
însă, ea îi opune și manifestări oarbe, brutale, în fața cărora rămâne înmărmurit și nepu�ncios.
 Cu �mpul, oamenii au început să facă cercetări ș�ințifice și să-i descifreze multe din tainele ascunse, 
înțelegând că manifestările ei se petrec sub acțiunea legilor ce o guvernează, pentru că în natură nimic nu se 
desfășoară hao�c și întâmplător, ci numai sub impulsul implacabil al legilor obiec�ve.
 Menținerea echilibrului ecologic este esențială pentru desfășurarea normală a vieții.
 Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiția să respecte natura. Natura are nevoie de 
prieteni. Nu mila de viețuitoare, ci respectul este necesar unei adevărate prietenii cu natura.
 Școlii îi revine importanta sarcină ecologică, aceea că, încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii să 
ajungă să cunoască, să iubească și să ocrotească natura. În programa ac�vităților instruc�v – educa�ve sunt 
recomandate o serie de obiec�ve, a căror transpunere în ac�vități specifice conduce copiii către înțelegerea 
unor legături cauzale între evenimente, le dezvoltă spiritul de observație, contribuie la formarea de 
priceperi și deprinderi ac�ve, precum și la dezvoltarea conș�inței civice.
 Am căutat să selectăm și să desfășurăm ac�vitățile cele mai accesibile – prin formă și conținut – care 
să-i conducă pe școlari spre educarea dragostei lor față de natură, a dorinței de a contribui la păstrarea 
frumosului, la educarea capacității de a ocro� și respecta natura.
 Am început inițierea copiilor cu propriul lor mediu înconjurător, cu ambianța, cu „lumea lor în mic” – 
locuința, sala de clasa, curtea școlii, strada, orașul și, folosindu-ne de imaginație, am parcurs întreg globul 
terestru, cu porțiunile lui de ape și de uscat.
 În cunoașterea mediului înconjurător trebuie să predomine caracterul atrac�v, accesibil și ecologic. 
Copiii au nevoie să perceapă cel mai mare adevăr din spațiul viului: plantele se nasc, trăiesc și mor, lăsând 
semințe pentru următoarea generație de plante.
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 Nu bogăția cunoș�nțelor de biologie interesează în primul rând învățământul primar, ci cunoașterea 
și menținerea sa în forul interior al copiilor a două stări: dorința de a cunoaște universul lumii vii și puterea de 
a ocro� formele de viață. Curiozitatea copilului este suscitată nu numai de obiectele pe care le poate 
percepe, ci și de legăturile interne, de cauzalitatea care există între obiecte și fenomenele percepute: „de ce 
cad frunzele?”, „de ce tună?”, „de ce crește grâul?”
 Noi, învățătorii, avem obligația de a răspunde la întrebările cauzale puse de copii și să le explicăm 
fenomenele respec�ve în raport cu posibilitățile lor de înțelegere. As�el, copiii își îmbogățesc, treptat, 
orizontul de cunoș�nțe, ceea ce îi ajută să înțeleagă că plantele au nevoie de anumite condiții de dezvoltare 
(apă, lumină, căldură, pământ bun), că ele trebuie îngrijite de om, că fiecare fenomen este rezultatul unei 
cauze sau că între fenomene există o legătură și că ele depind unele de altele.
 Plimbările și drumețiile din jurul orașului, atent proiectate,  cons�tuie un bun prilej pentru educarea 
dragostei față de mediul înconjurător, oferind copiilor contactul direct cu natura. Ei au observat grădinile de 
zarzavat, fermele de păsări, au admirat lanurile de grâu și de porumb. De asemenea, au găsit insecte, pe care 
le-au adunat într-un insectar, au aflat cum se pot deosebi cele folositoare de cele dăunătoare, au cules 
plante medicinale ca mușețelul, sunătoarea, coada șoricelului etc.
 În vederea formării comportamentului civic, e�c și a deprinderilor copiilor de păstrare și iubire a 
naturii, i-am antrenat în ac�vități menite să contribuie la îngrijirea unor arbori și a spațiului verde din curtea 
școlii. Cu ocazia plimbărilor în pădure și poiana de la marginea orașului le-am atras atenția copiilor asupra 
unor aspecte de distrugere a mediului: copaci tăiați, cu tulpina scrijelită, resturi menajere, iarbă arsă, s�cle 
sparte, deșeuri de hâr�e și ambalaje de plas�c aruncate la întâmplare. Pentru a întări comportamentele 
pozi�ve, întotdeauna când am mers la iarbă verde, am strâns toate resturile gustării pe care am luat-o și am 
controlat dacă totul este curat, așa cum am găsit înainte de popasul nostru.
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 Atunci când ne-am întors din excursii, am planificat, în partea a treia a programului zilnic, ac�vități 
care să răspundă întrebărilor și să clarifice aspecte încă neînțelese de copii („Din lumea celor care nu 
cuvântă”, „Ș�ați că...?”, poves�ri și versuri, epigrame însoțite și de ilustrații).
 De asemenea, în cadrul altor ac�vități le-am precizat că și în România sunt protejate plante și 
animale, există rezervații și parcuri naturale în care sunt ocro�te animalele sălba�ce pe cale de dispariție: 
zimbrul, fazanul, cocoșul de munte, cerbul lopătar, capra neagră, râsul etc. Le-am explicat că cea mai mare 
rezervație din țara noastră este Delta Dunării, unde sunt protejate diferite specii de păsări, peș�, plante rare. 
Alte rezervații sunt în Munții Retezat, în Piatra Craiului etc. 
 Orice ac�vitate ce se desfășoară în afara sălii de clasă înseamnă ac�vitate în contact nemijlocit cu 
mediul înconjurător. Așa cum îi învățăm pe elevi să vorbească, să se poarte în familie, la școală, în societate, 
tot așa trebuie să-i învățăm să se poarte cu mediul în care trăim.
 Sunt convinsă că strădania celor care încearcă să facă educație ecologică școlarilor mici nu este în 
zadar, căci mai devreme sau mai tarziu ea va da roade.
 În concluzie, consider că este o datorie cetățenească, o datorie de conș�ință și e�că, să contribuim la 
ocro�rea naturii, pentru că ea aparține nu numai generațiilor actuale ale Terrei, ci, cu deosebire, generațiilor 
viitoare, în care ne proiectăm idealurile cu toate speranțele noastre de con�nuitate, de nemurire.

Bibliografie

„Călăuză în lumea plantelor și animalelor” – Constan�n Pârvu, Stoica Godeanu, Laurențiu Stere, Editura 
Ceres, Bucureș�, 1985
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DESPRE FERICIRE...

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD

 ”Fericirea este cel mai frumos sen�ment. Sunt fericită datorită prietenilor mei și datorită familiei 
sănătoase.
Uneori, când iau o notă bună, mă bucur că m-am autodepășit...asta îmi dă un sen�ment de împlinire deci, de 
fericire!
Departe de prietenii mei, fericirea parcă dispare, fiind înlocuit de dor. 
 De asemenea, �mpul petrecut în familie e cel mai prețios, deoarece acolo mă simt în siguranță.
Trebuie să zâmbim, să invocăm fericirea chiar dacă uneori avem o stare mai tulburată.
”Nimic nu este echivalent cu fericirea”

Roman Anastasia, cl. a VII-a A

 ”Și pentru mine �mpul petrecut în familie este cea mai mare izbândă și cea mai mare fericire. Sunt 
foarte veselă și când petrec �mp în natură cu prietenii.
 Pentru mulți dintre noi, fericirea vine de la cel mai simplu gest făcut de persoana iubită iar pentru 
unii, această stare descrie o victorie, o notă bună, un dar, o cinste, o persoană nouă în viața ta, un nou 
început, un alt capitol, o schimbare.
 Nimic nu poate înlocui fericirea, ea poate aduce inclusiv sănătatea trupului. Noi, cei care avem totul, 
vrem mai mult, suntem egoiș�, bârfitori, ne batem joc, ne certăm...iar cei simpli găsesc fericirea într-o 
bucată de pâine, puțină atenție și o vorbă bună..”

Feraru Alina, cl. a VII-a A

 ”Pentru mine, fericirea reprezintă o expresie frumoasă și caut să o citesc mereu...acest sen�ment nu 
se poate cumpăra cu bani. De exemplu, eu sunt fericit când dăruiesc ceva cuiva. Cea mai mare fericire este 
atunci când eș� fericit” 

Bardan Flavius, cl. a VII-a A

”Dând naștere iubirii sau iubirea dând naștere fericirii, apreciez că este, indiscutabil, un sen�ment unic.
Se zice că dacă zâmbeș�, îți prelungeș� viața. Fericirea se poate obține și din lucruri mărunte cum ar fi: o 
floare, un cadou, o vacanță și chiar sănătate. Totuși, cea mai mare fericire este când dai naștere unei vieți. E 
foarte important să dăruieș� fericire și celor care nu au avut parte de ea.”

Amarică Alexandra, cl. a VII-a A

”Fericirea este aceea care dacă te cuprinde, dă o formă sufletului tău, îți deschide căi spre persoane dragi cu 
care poți împărți sen�mente, gânduri.
Fericirea este speranța că totul se va rezolva, că nimic nu este întâmplător și că trebuie să fim recunoscători..”

Popescu Marian, cl. a VII-a A
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” Fericirea nu poate fi echivalată cu nimic. Ea diferă de la o persoană la alta: pentru unii, ea înseamnă 
sănătate, pentru alții, bani, pentru alții frumusețe sau carieră.
 Pentru mine, fericirea înseamnă să am alături persoane dragi, să am alături o prietenă confidentă, o 
prietenă pe umerii căreia să pot să plâng când am un necaz sau care să se bucure împreună cu mine pentru o 
realizare a mea.
 Dacă Dumnezeu ar vrea să echivaleze fericirea mea cu ceva, mi-ar înapoia persoanele dragi, care mi-
au fost luate de lângă mine.”

Aramă Patricia, cl. a VII-a A

AUTOPORTRET

 Mă numesc Camelia și am 11 ani.  Deși sunt mică de statură, nu trec neobservată nicăieri. Părul meu 
blond-șaten îmi evidențiază privirea străpunzătoare, verde. Pielea feței este puțin mai închisă decât a fraților 
mei, semăn foarte mult cu mama.
 Culoarea mea preferată este roșu care transmite putere și încredere în sine.. 
 Îmi place să îmi ajut mama și să am grijă de sora mea atunci când restul familiei este ocupată.
 Îmi place foarte mult să citesc și să analizez cuvânt cu cuvânt, căpătând o anumită stare ore în șir. 
Mamei mele îi displace asta, zice că sunt prea visătoare.
 Cred despre mine că sunt prietenoasă pentru că mă simt bine în preajma tuturor colegilor.
Încerc să fiu cât mai cuminte ca să nu-i fac probleme mamei...urăsc să o văd supărată pe mine.

   Trofin Camelia, cl. a V-a A
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 Leonard este numele meu și sunt un copil de statură medie, cu ochii căprui și părul șaten.
 Sunt o fire energică și crea�vă chiar dacă uneori mă enervez și nu duc la capăt ceea ce încep. Îmi place 
foarte mult să joc footbal și să explorez locuri neumblate. O caracteris�că a mea este faptul că nu-mi place să 
mă dau bătut chiar dacă simt că pierd.
 Mi-ar plăcea să pot corecta toate defectele din viața mea și să devin un om înțelept cu calități 
deosebite.

Onofraș Leonard, cl. a V-a A

 Deși am doar 12 ani, sunt deja  foarte temperamental. Mă deranjează foarte mult faptul că uneori îmi 
pierd cumpătul și mă enervez foarte repede în anumite situații. Jocul meu preferat este fotbalul și ieșitul în 
aer liber mă energizează. În zilele libere îmi petrec �mpul jucându-mă pe computer dar îmi fac și temele. 
 Sunt o fire veselă, prietenoasă dar câteodată sunt posomorât și supărat din cauza problemelor din 
familie.

Iro�e Mihăiță, cl. a V-a A

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD
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 ” Alexandra este numele meu de învingătoare, am 11 ani, părul șaten și cârlionțat. Sunt înaltă și 
slăbuță.
 Sunt o fire prac�că de aceea prefer ținutele confortabile, inclusiv la școală unde, trebuie să păstrăm 
decența. De obicei, blugii mă salvează!
 Sunt o fire altruistă însă ceea ce mă îngrijorează este faptul că uneori devin totuși nepăsătoare față 
de cei din jur. Cred că unele comportamente se datorează anumitor stări de spirit. 
De asemenea, sunt foarte autoritară și dacă îmi propun un obiec�v, îl duc obligatoriu la îndeplinire. Mereu 
găsesc ceva bun în rău și invers, sunt foarte me�culoasă.
 În ceea ce privește rezultatele mele la învățătură, sunt o fe�ță silitoare cu rezultate deosebite. Anul 
acesta voi primi bursă de merit. Materia mea preferată este limba și  literatura română deoarece este printre 
puținele obiecte unde eu mă simt liberă.
 O să va mirați, dar sunt foarte supărăcioasă și stricăcioasă. 
Fiindcă sunt fată, îmi place mereu să arăt bine, sunt îngrijită, cochetă. În ceea ce-i privește pe oameni, urăsc 
minciuna și șmecheria care de multe ori se transformă în pros�e.
Hobbyurile mele sunt înotul, fotbalul, dansul, fotografia și gă�tul.”
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 Dincolo de caracterul recreativ/educativ al drumețiilor, pregătirea unei excursii școlare presupune multă 
meticulozitate și multă experiență, cunoștințe de geogra�e, istorie și nu numai. E ca un joc de   strategie în care 
profesorul-strateg construiește cel mai bun traseu pe care va clădi obiectivele turistice vizate.Strategul se va gândi și 
va calcula tot  ceea ce s-ar putea întâmpla, va prevede chiar și neprevăzutul.
 Pentru început se are în vedere o informare cu privire la organizarea unei excursii apoi, desigur, următorul 
pas este:
DOCUMENTAREA:
 - consultarea materialului bibliogra�c și selecționarea informațiilor referitoare la zona geogra�că( așezarea 
zonei și nr. De km. Din locul plecării până la destinația dorită)
 - obiectivele turistice ale zonei respective, locuri de cazare, posibile trasee montane și semnele lor de 
marcaj, distanțe, etape intermediare, posibilități de alimentare cu apă, hrană, mijloc de transport.
ALEGEREA  ITINERARIULUI
 - se întocmește în funcție de obiectivele inițiale stabilite și de posibilitățile de realizare a acestor
 - particularitățile grupului de elevi, anotimp, durată, costuri, alte aspecte

EXCURSIILE ȘCOLARE

ÎNTOCMIREA PROGRAMULUI 
- stabilirea datei plecării 
-  sosirii, 
- etapele desfăşurării, 
-distanţele pe etape şi popasurile.

Planul unei excursii trebuie să cuprindă:
- Temele și obiectivele excursiei
- Durata acţiunii;
-Condiţii de cazare și masă;
- Echipament individual necesar;
- Costul activităţii;
- Adresă și număr de telefon, unde pot obţine 
informaţii suplimentare.

Alcătuirea grupului:
 După manifestarea dorinţei de către potenţialii participanţi se poate trece la alcătuirea grupului �e prin 
acceptarea tuturor solicitărilor, �e prin selectarea lor.
 După stabilirea nominală a grupului se trece la stabilirea responsabilităţilor  generale  și  individuale.  Cu  
acest  prilej  se  aleg  și  se stabilesc responsabilităţile căpitanului, sanitarului, cronicarului, etc.
Pregătirea echipamentelor,  materialelor și alimentelor
 Această etapă presupune stabilirea sau selecţionarea echipamentelor individuale, a celor colective și 
auxiliare. O listă completă  și  general  valabilă,  cu ceea  ce ar trebui luat( pe munte de exemplu), este aproape 
imposibil de făcut. Un lucru este cert: toate echipamentele,  materialele  și  alimentele  se vor căra în spate, cu 
ajutorul unui  rucsac.  Raţionalizarea   încărcării  rucsacului   cu  lucrurile  potrivite depinde de mai mulţi factori, 
după cum urmează:
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 Itinerarul excursiei - pentru a decide, în cunoștinţă de cauză, asupra strictului necesar de pus în 
rucsacuri, se recomandă o documentare extrem de serioasă asupra traseelor care sunt vizate, (marcaje, 
di�cultate, durate) și stabilirea clară a principalelor obiective ce ar trebui vizitate (vârfuri, lacuri, chei, etc),
Numărul participanţilor - nu se organizează, sub nicio formă, excursii de unul singur. Grupul de 
minim 2, 3 persoane își gestionează mai bine obiectele de uz comun (cuţit, oala, cort etc..).Este de dorit ca 
măcar o persoană din grup să bene�cieze de  experienţe anterioare pe munte.                                             ..
 Locul de cazare și servit masa - se recomandă obţinerea de date recente privind cabanele, pensiunile, 
hotelurile sau refugiile din zonă, care pot oferi posibilitatea înnoptării și eventuala servirii unor mese.
 Durata - stabilită în funcţie de durata estimată a parcurgerii traseului, la care se adaugă durata 
deplasărilor până la și de la obiectiv. Calculul duratelor vizează atât programul general cât și cel fragmentat pe 
zile (nu se recomandă trasee mai lungi de 5-6 ore, mai ales atunci când se transportă tot echipamentul în spate). 
Durata efortului poate � mai mare, în cazul unor acţiuni de o zi (cu echipament minim) sau atunci când urmează 
o zide pauză.   Se  reţine faptul că acţiunea se organizează, deregulă, de plăcere și trebuie evitată transformarea 
acesteia în “chin”.
 Pentru acţiunile descurtă durată (maxim5zile), se poate renunţa la unele obiecte de pe lista clasică a 
echipamentului.  Pentru perioadele  mai lungi, se recomandă stabilirea unor puncte de reaprovizionare (cabană, 
sat, oraș), in special, cualimente. Deplasările de10-14 zile nu pot � efectuate cu tot echipamentul necesar, strâns și 
cărat de la început.
 Anotimpul
 În general, iarna impune un echipament mult mai voluminos și mai greu decât vara, însă, în acţiunile de 
iarnă, se stabilește, de regulă, înnopta
rea în cabane, pe când, în cele de vară se preferă dormitul în cort (cu adiţionarea echipamentului speci�c).
 Zona  geogra�că 
 Aspectele  climaterice  (temperaturi,  prezenţa ceţei, frecvenţa averselor, etc) și altitudinea implică 
speci�citatea echipamentului. O   listă  orientativă   a   obiectelor   echipamentelor   și   alimentelor încărcate   
într-un   rucsac   individual,   necesare   într-o   excursie   turistică montană este prezentată în cadrul capitolului .
Desfășurarea acţiunii:
Întâlnirea la locul și momentul stabilit
 Locul hotărât pentru întâlnirea dinaintea plecării, trebuie să �e unul bine cunoscut de către participanţi 
sau unul clar localizat. Spre exemplu pot � alese ca locuri de întâlnire: intrarea elevilor de la școală, în faţa intrării 
în sala de sport, în faţa intrării principale de la gară, la ceasul de la….etc. Referitor  la  ora  de  întâlnire,  ea  
trebuie  stabilită  cu  cca.30  min. înainte   de  plecare,   fără  ca  acest  lucru  să  �e  neapărat   cunoscut   de 
participanţi.
Deplasarea cu mijloace de transport
 În vederea îmbarcării în mijloacele de transport se recomandă prestabilirea locurilor ce vor � ocupate de 
către �ecare participant, optimizându-se astfel încărcarea și depozitarea echipamentelor și ocuparea comodă  a 
locurilor. Totodată, este bine a se comunica și regulile elementare de comportament pe timpul deplasării, cu 
accent pe securitatea personală și comportament civilizat. Pe timpul deplasării este recomandată antrenarea 
participanţilor în activităţi ce pot întreţine buna dispoziţie, fără a deranja alţi călători.
Deplasarea în cadrul obiectivului turistic
 După  folosirea   mijloacelor   de   transport   grupul   trebuie   să   se deplaseze spre locul de campare, de 
cazare sau să se apropie de poalele munţilor etc… Această deplasare se face cu alte mijloace de transport 
(telecabină, telescaun…) ori pe jos. Pentru aceasta este necesară cunoașterea orarului de funcţionare a acestor 
mijloace, iar în cazul mersului pe jos se va avea în vedere ca deplasarea să se facă până la lăsarea întunericului.
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Desfășurarea programului zilnic:
Ÿ În alcătuirea programului zilnic se va ţine seama de câteva reguli de bază, dintre care amintim:
Ÿ Sosirile  la  locul  stabilit  pentru  cazare  se  fac  înainte  de  lăsarea întunericului,-
Ÿ Programul, pe o zi de deplasare. are, în general, 2 etape: etapa de dimineaţă (4-5 ore) și etapa de 

după-amiază (3-4 ore).
Ÿ Nu este indicat ca durata totală a unei zile de deplasare să depășească 7-8 ore. 
Ÿ În primele zile, aceasta ar trebui să �e mai scurtă (5-6 ore).

Organizarea colectivului de marș
Activitatea principală în cadrul unei acţiuni turistice montane este mersul pe jos, prin intermediul 

căruia grupul se deplasează între două obiective. Această activitate trebuie să respecte reguli importante dintre 
care amintim:

Ÿ eplasarea se face în coloană
Ÿ căpitanul, sau capul coloanei, veri�că, periodic, orientarea. un bun cunoscător al traseului se poate 

plasa în faţa coloanei, la circa 25-50 m, veri�când, în permanenţă, traseul și marcajele
Ÿ se merge numai pe poteca principală

Încheietorul 
Ÿ un  bun  cunoscător  al  activităţilor  speci�ce,  având pregătire �zică superioară și bune cunoștinţe 

medicale de prim ajutor - se plasează ultimul în coloană.
Ÿ eșalonul  feminin  este  poziţionat,  de  regulă,  în  partea  din  faţă  a coloanei;
Ÿ în   cadrul   deplasărilor   pe   șosea,   se   aplică  regulile   circulaţiei pietonilor (mers pe partea 

stângă).
Ÿ raportul mers-pauză: mersul pe durată de 15-20 min., cu o pauză de3-5 min. ; la �ecare  oră de 

mers, se face un popas de 15-2
Ÿ 0 min.; la �ecare 2-3 ore d
Ÿ e mers, se face un popas de 20-30 min.

Orientarea ca disciplină montană
 În vorbirea de toate zilele, a devenit familiar termenul „orientare”, cu sensul de „a găsi soluţia sau 
atitudinea cea mai bună într-o anumită împrejurare, a acţiona adecvat”. O altă de�niţie a termenului, mai 
veche, înţelegea prin „orientare” acţiunea de „a recunoaște, a găsi drumul, pentru a ajunge  la  destinaţie".  A  
ne  orienta  în  teren  înseamnă  a  a�a  și  stabilii punctele cardinale,  locul unde ne a�ăm, de unde plecăm  și 
locul în care vrem să ajungem, prin stabilirea direcţiei de mers. Între termenii de orientare, orientare turistică 
și turism montan există diferenţe însemnate, pe care vom încerca să le punctăm în continuare.
 Orientarea  colaborează  cu  turismul,  în  special  cu  cel  montan, datorită  faptului  că  întrecerile  se  
desfășoară  în  apropiere  de  obiective turistice, în zone pitorești, făcându-se uz de amenajări turistice 
(campinguri, moteluri, cabane etc).
 Orientarea turistică înseamnă, orientarea pe marcaje, parcurgerea necompetitivă a traseelor turistice 
existente, orientarea cu ajutorul hărţii turistice obișnuite, în zonele de munte sau oriunde, pentru că, în 
de�nitiv, și un automobilist, care consultă ghidul pentru alegerea unei rute, face tot orientare turistică. 
Orientarea, în schimb, este practicată, azi, ca sport de performanţă, în probe ca: individual, ștafetă, cursă 
lungă (până la 30 km.), întrecere de noapte, întreceri cu mai multe etape (2 – 7 zile consecutive), pe schiuri 
etc. Locaţia acestor organizări și desfășurări  poate � la munte, dar la fel de bine se  poate  organiza  și  pe  alte  
forme  de  relief  și,  în  special,  în  ambianţa pădurilor.
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Alba Iulia 2016
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Ceahlau 2016
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Vatra Dornei, dec 2017
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INVENTII HAIOASE SI DELOC FRICOASE
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Clasa Pregă�toare- locul unde începe adevărata aventură !
 De  regulă, începuturile sunt grele, dar greutatea lor nu face altceva decât să sporească doza de 
magie a NOULUI, iar dacă aventura la care ne-am înhămat este una MARE, pașii noștri nu pot fi al�el decât 
mici...mici, dar apăsați!
 Așa a început și aventura grupului micilor temerari din Clasa Pregă�toare...o călătorie de anvergură, 
cu o des�nație clar conturată în mintea tuturor: incursiunea în tainele Tărâmului Educațional, un tărâm al 
cunoașterii, al formării și în cele din urmă, al devenirii.
Așadar, am pornit la drum alături de cei 23 de voinici înarmați cu multă energie, cu o doză infinită de 
curiozitate și un elan creator de neînvins. La toate acestea, sporim permanent setea de cunoaștere și  
adăugăm zilnic stropi de răbdare și perseverență.
 Orice aventură grandioasă presupune obiec�ve ce trebuiesc a�nse, sarcini de realizat, obstacole ce 
ne obligă să le depășim. Ei bine, semestrul I  a fost o etapă de transcedere către un nou univers, o etapă a 
adaptării și familiarizării cu noul grup de apartenență, a acomodării cu noile reguli și regulamente școlare.
 Ne-am început călătoria așa cum ș�m noi mai bine: ne-am cul�vat dragostea pentru patrie, tradiții și 
obiceiuri, am învățat că sămânța fericirii poate sta în lucruri mărunte precum amenajarea unui mic colț de 
natură, am împărtășit gânduri și emoții la fiecare întâlnire de dimineață, ne-am transpus emoțiile și 
imaginația noastră în lucrări originale, am fost medaliați pentru rezultatele foarte bune obținute la 
concursuri, am împărțit clipele de bucurie cu colegii și le-am adunat în cu�uța cu amin�ri magice.
 Și fiindcă o imagine este mai suges�vă chiar și decât 1000 de cuvinte,  facem apel la câteva amin�ri 
adunate pe parcursul celor 5 luni de călătorie.
 Călătorului îi șade bine cu drumul, as�el că lăsăm condeiul pentru a ne con�nua aventura 
DEVENIRII. Pornim încrezători, purtând în rucsacurile noastre speranța că vom avea un parcurs cel puțin la 
fel de antrenant, energii din ce în ce mai pozi�ve, simțuri tot mai agere și  suflete mereu înfloritoare!

Înv. Oana Bărbosu
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Rolul familiei în procesul educațional
Cuvânt pentru părinți 

 Unitatea de acțiune a școlii și a familiei este o cerință de bază pentru buna educație a 
copiilor. Între sarcinile pe care le pune școala în  fața copiilor și cele pe care le pune familia trebuie 
să existe consecvență și unitate. Dacă școala ar cere  copilului o anumită comportare  iar familia 
al�el de comportare, educația copilului ar suferi, fiindcă el n-ar ș� pe care să o aleagă. Rolul 
conducător în educație îl are școala. Familia trebuie să sprijine permanent ac�vitatea educa�vă a 
școlii. Ajutorul pe care familia îl poate da școlii privește multe probleme.
 Părinții trebuie să-l pregătească pe copil pentru școală înainte ca acesta să înceapă să o 
frecventeze. Ei au sarcina să insufle copilului dragostea de a deveni școlar, de a învăța să scrie și să 
citească, de a afla lucruri noi, de a respecta cadrele didac�ce. Procedează greșit părinții care 
cul�vă în copii frica față de școală și față de cadrele didac�ce sau vorbele cu dispreț față de rostul 
învățătorului.
 Regimul zilnic al copilului care nu a frecventat încă școala va fi schimbat  treptat, se va 
apropia din ce în ce mai mult de regimul școlar. Părinții se vor îngriji de formarea copiilor care se 
duc  pentru prima dată la școală, le vor forma unele deprinderi de comportare civilizată, cerute 
de traiul în colec�vul școlar : să vorbească frumos, să se poarte cuviincios cu colegii. De 
asemenea, formând copilului anumite deprinderi de autoservire, familia vine în sprijinul școlii: 
copilul va ș� de exemplu, să se îmbrace și să se dezbrace, să-și pună cărțile în ordine, să se spele 
dacă s-a murdărit pe mâini.
 Asigurarea condițiilor necesare studiului cons�tuie, de asemenea, un ajutor pe care 
familia  îl poate da școlii. Statul  a venit în sprijinul părinților acordând în mod gratuit manuale 
școlare. Părin�i trebuie să procure însă celalalte obiecte: uniforma, ghiozdanele, rechizitele, 
cărțile de lectură .
 Familia trebuie să asigure, de asemena condiții bune de muncă pentru elev. În unele 
familii să se stabilească un loc unde acesta să-și pregătească temele, să-și pregatească cărțile pe 
care nu le duce la școală- “colțul copilului”. Copilul va fi îndrumat și supravegheat  să păstreze 
acest loc al său de muncă în ordine și curățenie. Părin�i supraveghează  ca în �mpul cat copilul isi 
pregăteste temele pentru a doua zi  să fie liniște pentru a se putea concentra, să nu fie deranjat 
de către alte persoane care l-ar putea sustrage  de la studiu.
 Sub îndrumarea școlii, familia stabilește regimul de viată al copilului  și veghează la 
respectarea lui. Ținând seama de condițiile concrete, fiecare familie stabilește orarul de muncă .
 De o mare importanță pentru ca elevul să obțină  succese la scoală  este modul cum 
părinții își ajută copiii la învățătură. Mai ales în primele zile de școală, până când aceș�a se 
obișnuiesc cu noua ac�vitate  și capată încrederea în puterile lor. Ei vor sprijini să invingă primele 
dificultăți, îi vor încuraja pentru primele sale succese. Ajutorul acestora va fi însă limitat. Părinții 
nu trebuie să se subs�tuie copiilor, ci trebuie doar să-i îndrume, dându-le indicații. Este bine să 
controleze dacă temele au fost scrise curat, ordonat și bine, să  asculte cum citesc și povestesc. 
Exigența părinților față de pregă�rea temelor trebuie să fie rațională.
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 Obținerea unor rezultate bune la invățătură este condiționată  și de ținerea de către 
părinți a legăturii cu școala. Părinții trebuie să ș�e necondiționat situația la învățătură a 
elevului, la care disciplină  întampină dificultați, cum se comportă cu colegii, ce a�tudine are 
față de muncă. 
 Gustul pentru ci�t se cul�vă treptat, uneori începe cu deprinderea copilului de a ci� 
expresiv bucățile din cărți sub îndrumarea părinților.
 Părinții vor urmări ca și acasă să fie respectate cu strictețe regulile de comportament 
date la școală.
  Am fost deseori întrebată de către părinți cum și cât de mult ar trebui să folosească 
copiii suporturile tehnologice și mai ales cât �mp ar trebui să petreacă aceș�a în mediul 
virtual?  Le răspund pe această cale că suporturile tehnologice sunt necesare, le folosesc și eu 
la clasă, le găsesc u�le și chiar atrac�ve pentru elevi.
 Rolul părintelui este de a-i supraveghea ac�vitatea în mediul virtual la fel cum o face și 
în viața de zi cu zi. Pericolele din mediul virtual nu sunt deloc de neglijat chiar dacă îl desparte 
doar un monitor. 
Puteți iniția discu�i cu copilul dumneavoastră despre tot ceea ce-l atrage sau mo�vează să 
petreacă un anumit �mp acolo. Dacă petrec mai mult de o oră pe zi în fata calculatorului, 
tabletei, telefoanelor etc., atunci oferi�-le alterna�ve de a petrece �mpul liber ajutandu-vă în 
familie la ac�vități de organizare a diverselor evenimente din care ei pot învăța construc�v.   .  
 Inevitabil, tehnologia face parte din viața copiilor. Introducerea acestor suporturi 
digitale este mai mult decât necesară ca urmare a progresului tehnologic evolu�v. Importantă 
este DOZA!
  Ajutorul pe care familia îl poate da școlii este variat, mul�plu, acesta trebuie să 
fie eficient, de o mare importanță este să fie  dat la �mp.

Înv. Georgiana Chița
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Copiii nu mai ascultă

44

 Acest ar�col l-am gândit din dorința de a evidenția faptul că avem niște probleme în 
școală pe care le regăsim atât la copiii mici cât și la cei mari, de bună seama la cei mai buni la 
învățătura dar  și la cei mai slabi la învățătură.  Problemele la care m-am gândit se referă la 
disciplină, și  nu de puține ori ajung copiii la mine în cabinet tocmai din acest mo�v  - indisciplina. 
 Ce este discipina? Și ca să nu cautăm definiții în manuale de pedagogie am putea spune că 
inseamnă să stai in banca ta, să-ți vezi de munca ta, în așa fel încât să nu deranjezi pe cei din jur.
La școala avem educatori care au menirea să educe aceș� copii. Un om educat este și un om 
disciplinat, ordonat, asta dacă se supune procesului educa�v, care presupune anumite sarcini de 
efectuat, anumite îngradiri și rețineri de la alte obiceiuri dăunatoare educației.
 Asta înseamnă teore�c a fi disciplinat și educat. Dar ce se întâmplă de fapt? Ce se 
întâmplă cu copiii de acum, de ce nu mai sunt așa de ușor de educat, de disciplinat? În procesul 
de educare al copilului, foarte importantă este ascultarea. Îmi aduc  aminte cum îmi zicea mama 
acasă, ai grijă să asculți de Doamna (de tovarășa învățătoare), care nu era o recomandare, ci mai 
degrabă, o sarcină, o obligație pe care trebuia săo duc la bun sfârșit pentru că dacănu, ar fi putut 
avea oarecare consecințe. Astăzi sensul vorbelor: ”să asculți de doamna„, care aveau și sensul să 
nu ieși din cuvântul ei, au căpătat nuanțe noi cum ar fi: să auzi ce vorbește  doamna, să ș�i ce a 
spus doamna, să ții minte ce a spus doamna, și altele asemenea. După cum vedeți, accentul  se 
pune mai mult pe partea rațională a faptelor, care elimină oarecum ceea ce spuneam mai la 
început, adică să nu ieși din cuvântul doamnei și de aici apar problemele de dsiciplină. 
 Mă întorc la tema din �tlu și încerc să caut un răspuns la întrebarea: de ce nu mai ascultă 
copiii la școală? Răspunsul meu nu este unul filozofic, ci unul care s-a nascut din experiența mea 
în lucrul cu copiii, atat la școală cât și acasă. Copiilor le lipsește experiența ascultării. Primii care 
se ocupă de disciplinarea copilului este părintele, mama, tata, care au ființa cea mai fragedă și 
cea mai dragă în mâinile lor și de aici ar trebui să înceapă educația, iar prima lecție în educație 
este – ascultarea. Copilul trebuie să ș�e să asculte de acasă, să nu iasă din cuvântul parinților, dar 
din pacate nu se întamplă așa. Copiii nu ne mai spun mamă și tată, ci ne spun pe nume, copiii sunt 
protejați  de la a lucra ceva pe acasă după pu�nța lor, le dăm lor posibilitatea să facă alegeri 
importante în famile, cum ar fi: locul de petecere al concediului, numele fratelui sau a surorii ce 
se va naște, dacă își mai dorește sau nu un frate sau o soră, și altele asemenea. Îi învățăm de mici 
că voia lor este primordială. În familiile cu copil unic este riscul ca voia coplilui să fie peste voia 
adultului și apar probleme de management al cuplului, pentru că un copil nu ș�e care este 
nevoia cuplului el doar ges�onează totul egoist, în favoarea sa. Ce te faci dacă ai mai mulți copii și 
toți vor să facă voia lor în familie?  Unii chiar asta fac, manâncă când vor, ce vor, învată dacă vor, 
când vor, se joacă când vor, asta peste voia parinților, pe care îi aud dar nu îi ascultă. Mai este și 
varianta pe care nu trebuie să o lăsăm deoparte, aceea a copiilor lăsați de capul lor de părinți. De 
aceș�a, părinții se îngrijesc doar de hrană, evenual de îmbrăcăminte... în rest, aceș�ea de voie 
de nevoie fac doar voia lor. 
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 Un alt mod de exersare a voii lor în detrimentul voii celorlalți este prac�carea de jocuri 
video, pe telefon sau tabletă, aici faci ce vrei, nu-ți dictează nimeni, nimeni nu ș�e ce faci, nimeni 
nu te poate împiedica să te desfășori..
 Așadar, cum poți lăsă un copil să facă doar voia lui în diverse situații când nu ș�e, nu are 
experiența necesară luării celei mai bune decizii?
 De ce parinții nu acordă o importanță maximă acestei prime forme de educație – 
ascultarea? Poate pentru că nu ș�u cât este de împortantă, poate că sunt foarte comozi, poate că 
au fost ținuți prea din scurt în copilarie, sau poate sunt persoane moderne care cred în libertatea 
copiilor. Chiar dacă este așa cum spun sau este al�el, lipsa ascultării duce la creșterea  unor copii 
slab dezvoltați intelectul, vor fi niște adulți frustrați, incapabili să-și sa�sfacă egoismul care va 
crește cu vârsta, triș� chiar an�sociali.
 Si totuși, de ce nu ascultă copiii? O alta cauză ar fi că nici părinții nu mai ascultă. Dar asta e 
o altă temă pentru o altă întâlnire de-a noastră într-o revistă viitoare.

Psiholog,  Marius Uță

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD
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CERCUL PROFESORILOR

DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
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 Cercul pedagogic este o sărbatoare a disciplinei respec�ve unde se remarcă mai ales 
ac�vitatea prac�că dar și măiestria profesorului de a-i coordona pe elevi către realizarea 
sensului propus. Lecția demonstra�vă trebuie să transmită noutatea, nerăbdarea, dorința de a fi 
cei mai buni într-o ac�vitate cu adevărat u�lă si atrac�vă!
 Pe 20 ianuarie 2017, școala noastră a găzduit Cercul pedagogic al profesorilor de limba și 
literatura română, Suceava I, la care au par�cipat membrii unităților de învățământ aferente 
acestui cerc.
 Tema cercului a fost Evaluarea –componentă esențială a procesului instruc�v-educa�v iar 
lecția a fost susținută de doamna profesoară Corina Stavnic: Valori și a�tudini în textele 
literare/nonliterare – Despre rostul școlii.
 Elevii au prezentat o lecție de �p atelier, desfășurată pe grupe, în care s-a transpus 
mesajul oral în diferite situații de comunicare, u�lizându-se  corect și adecvat limba română. 
Situațiile  de comunicare monologată și dialogată au evidențiat măiestria elevilor în acest sens.
 Elevii au prezentat o lecție de �p atelier, desfășurată pe grupe, în care s-a transpus 
mesajul oral în diferite situații de comunicare, u�lizându-se  corect și adecvat limba română. 
Situațiile  de comunicare monlogată și dialogată au evidențiat măiestria elevilor în acest sens.
 De asemenea, elevii au redactat texte literare și nonliterare remarcabile în scopuri 
diferite, mai precis, realizarea unei reclame pentru un eveniment desfășurat în școala noastră, 
redactarea unei scrisori adresate doamnei învățătoare în care să prezinte impresiile despre anii 
de gimnaziu, pornind de la un fragment literar (Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade) să 
completeze jurnalul cu dublă intrare, să scrie un dialog despre importanța școlii.
 Elevii au făcut dis�ncția între informațiile esențiale și cele de detaliu, stabilind legături sau 
diferențieri între informațiile receptate din surse diverse, au par�cipat  la diferite situații de 
comunicare, manifestând o a�tudine favorabilă progresiei comunicării, au sesizat organizarea 
morfologică și sintac�că a textelor ci�te (nonliterare și literare) și de asemenea, au redactat 
texte cu des�nații diverse. Ca texte literare alese, s-au folosit Romanul adolescentului miop de 
Mircea Eliade, La lecție de Marin Sorescu, Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade, toate cu aceeași 
temă-școala, pe baza cărora elevii au emis ipoteze,  au dezbătut, au rezolvat itemi diferiți. Ca 
texte nonliterare, elevii au lucrat pe baza unui ar�col de dicționar, a unui ar�col din Cons�tuție 
referitor la Legea învățământului și a unei ș�ri din mediul on-line. Printre sarcinile primite spre 
finalul orei, elevii au avut de realizat un câmp lexical, o descriere a profesorului Vanciu așa cum 
este surprins de copilul Mircea Eliade, de alcătuit o definiție a școlii din perspec�va unui elev 
”slăvit de leneș”, de scris o zâmbe-ș�re pentru un post local de radio, despre o întâmplare hazlie 
petrecută în școala noastră.
 La final, elevii au completat Diagrama Venn cu asemănările și deosebirile textelor 
literare/nonliterare iar ca temă pentu acasă au primit de realizat o scriere imagina�vă, în care să 
dezvolte ideea învățării con�nue, pe întreg parcursul vieții.
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 De  asemenea, după susținerea lecției, prof. Floren�na Chifan a prezentat un material 
power-point despre metodele de evaluare.
 Ac�vitatea a fost deschisă de către doamna prof. Carmen Radu în calitate de șefă  a 
cercului pedagogic, cu un cuvânt de bun-venit, urmată de doamna directoare a școlii noastre, 
Marlena Moscal. Pe parcursul lecției, doamna profesoara Corina Stavnic a urmărit să testeze 
spiritul crea�v al copiilor și originalitatea acestora în a crea texte literare/nonliterare, să 
compare semnificația componentelor acestor �puri de texte, să-și dezvolte capacitatea de 
autoevaluare.
                      În partea a doua a cercului s-a derulat o ac�vitate pe ateliere dirijată de doamnele 
prof. Ol�ța Dascălu și Carmen Radu. Profesorii au fost împărțiți la rândul lor, pe grupe, acestea 
abordând teme diferite: redactarea unui proiect tema�c pentru clasa a VI-a, conceperea unui 
subiect cu barem pentru faza locală a Olimpiadei de Limba și Literatura română pentru clasa a 
VIII-a,  redactarea unui subiect pentru examenul de Evaluare Națională, evaluarea unei teze de 
la simularea Evaluării Naționale cl a VIII-a.
                        As�el, doamna inspector Isabel Vin�lă și doamna prof. Carmen Radu au apreciat 
ac�vitatea colegei noastre ca fiind una foarte densă și foarte dinamică. S-a constatat că elevii 
stăpânesc foarte bine noțiunile teore�ce, iar în ceea ce privește partea prac�că, aceș�a au fost 
foarte crea�vi fiind protagonoș�i unei lecții transdisciplinare de �p atelier.
 Totodată, s-a discutat faptul că pe lângă cunoș�nțele nebănuite pentru vârsta lor, elevii au 
manifestat o relație deosebită de prietenie și încredere în doamna lor profesoară care înainte de 
toate i-a educat pe copii sufletește.
Felicitări colegei noastre!

Prof. Floren�na Chifan

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD
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Gradul didac�c I 

 examen al maturităţii profesionale
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 Prestigiul unei instituţii de învăţământ constă în valoarea oamenilor ei, deopotrivă 
elevi şi profesori. Cariera didactică are un parcurs aparte şi de aceea nimic nu este mai 
important pentru şcoală decât să asigure cadrul motivant şi să sprijine progresul în carieră al 
profesorilor ei.
 Şcoala Gimnazială ,,Grigore Ghica Voievod” a îmbrăcat haine de sărbătoare şi în anul 
şcolar 2017-2018 cu ocazia susţinerii, de către doamnele profesoare Corina Stavnic şi 
Florentina Chifan, a gradului didactic I.
 Aceste evenimente fac parte din acele momente în care destinul profesional al �ecărui 
cadru didactic şi cel al şcolii căreia îi aparţine, se conjugă în mod fericit pentru a consacra 
deplina maturizare profesională: naturaleţe în predare, acurateţe în proiectare şi o adecvare a 
abordării teoretico-ştiinţi�ce cu cea metodică.
 Pe o hartă emoţională, care a cuprins toate trăirile posibile, s-au proiectat două zile de 
neuitat pentru şcoala noastră, moment e unice.
 Felicitări, dragi colege!

Prof. Cris�na Brudea
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Importanța compunerilor cu des�nație oficială 

în școala contemporană
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 Limba și literatura română este una dintre disciplinele ce ocupă un loc privilegiat în 
ansamblul general de pregă�re a elevilor. Statutul acestui obiect de studiu este reflectat în 
planurile-cadru de învățământ care alocă un număr important de ore pentru fiecare clasă. 
Făcând referire la această disciplină, putem afirma că studiul acesteia se cons�tuie într-un 
proces plurivalent și durabil, de aceea ac�vitatea de predare – învățare - evaluare este în 
permananță subordonată formării și dezvoltării competenței de comunicare. Dimensiunea 
comunicării este sesizabilă, în primul rând, dacă ne raportăm la prezența modelului 
comunica�v-funcțional care impune parcurgerea unor ac�vități didac�ce construite într-o 
viziune integratoare și focalizate asupra producerii și receptării de text oral și scris. Prin urmare, 
competența de comunicare poate fi analizată ca un ansamblu complex de competențe de 
factură lingvis�că, sociologică și pragma�că, indispensabil pentru adaptarea la societatea 
actuală ce solicită, mai mult ca oricând, crea�vitatea umană, ingeniozitatea și originalitatea.
 În actualul sistem de învățământ, o țintă strategică fundamentală este cons�tuirea unei 
zone de cunoaștere, formarea și dezvolatrea de capacități și a�tudini. În contextul realității 
complexe a societății de azi, supusă unor transformări atât de profunde și de numeroase, 
educația presupune luarea în considerare a faptului că tânăra generație trebuie să se supună 
unui proces de acomodare cu mutațiile ce se desfășoară în plan economic, social, educațional și 
cultural. Transpunerea în prac�că a acestor cerințe angajează capacitățile individului de a aplica 
principiile unei comunicări eficiente.
 Ținând cont de orientările moderne în materie de curriculum, programele școlare pentru 
disciplina limba și literatura română pun în discuție problema�ca limbajului și a comunicării, 
schimbând accentul pe latura pragma�că a învățării limbii române, care se creează și se 
recreează con�nuu. Modelul curricular al disciplinei a suportat modificări în ul�mii ani, iar 
schimbările intervenite la nivelul sistemului se raliază la modelul pedagogic al educației pentru 
pregă�rea elevilor în sensul învățării pe tot parcursul vieții și pentru integrarea ac�vă a acestora 
într-o societate care este bazată, în primul rând, pe cunoaștere. Acesta vizează dubla calitate a 
limbii române, pe de o parte, ca disciplină de studiu, iar, pe de altă parte, ca limbă de școlarizare, 
responsabilă, din această ul�mă perspec�vă, de succesul școlar al elevilor la celelalte discipline 
de studiu.
 De al�el, așa cum se menționează în tratatele de pedagogie, scopul studierii limbii și 
literaturii române este acela de a forma un tânărcare să dețină o cultură literară de bază, care să 
fie capabil să înțeleagă lumea din jurul său, să comunice și să stabilească relații cu semenii săi, să-
șiu�lizeze în mod crea�v capacitățile proprii în vederea rezolvării unor probleme concrete de 
viață co�diană, să poată con�nua, în orice fază a existenței sale, procesul de învățare, să fie 
sensibil la frumosul din natură și la cel realizat de om¹. Acesta reprezintă un obiec�v concret de 
a�ns și, prin munca sa, profesorul de limba și literatura română poate sprijini realizarea acestuia.
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 Formarea la elevi a unor deprinderi temeinice de exprimare corectă în orice împrejurare, 
dar și capacitatea de a sesiza caracteris�cile principalelor �puri de compoziții cu des�nație 
oficială răspunde unui impera�v major al școlii contemporane.
 Procesul de predare – învățare – evaluare trebuie să urmărească familiarizarea elevilor cu 
prac�cile lingvis�ce și literare, în așa fel încât aceș�a să conș�en�zeze impactul limbajului 
asupra celorlalți și să îl folosească în mod pozi�v, responsabil, din punct de vedere social. Din 
această perspec�vă, studiul textelor cu des�nație oficială în ciclul gimnazial trebuie plasat pe o 
axă prioritară. Compozițiile școlare cons�tuie „un instrument de neînlocuit pentru o structură 
solidă și armonioasă a minții, pentru crearea unor creiere capabile să prelucreze creator 
cunoș�nțele și experiența umanității”² și „un mijloc de mare eficiență pe linia formării 
deprinderilor de a conversa, de a comunica în mod nuanțat cu semenii, în vederea stabilirii unei 
atmosfere de înțelegere, de emulație și ajutor reciproc”.³
 Din păcate, textul nonliterar nu are același rang cu al celui literar în programa școlară. Cu 
toate acestea, cei care ies din sistemul de educație iau contact mai ales cu textul nonliterar. Orice 
sistem educațional își propune să pregătească elevii pentru viața reală, as�el încât cunoș�nțele 
acumulate în școală să fie translatate în co�dian. 
 Consider că trebuie evidențiat și apreciat faptul că profesorul de limba și literatura 
română trebuie să fie alături de elevii săi în încercarea de a le ordona mintea și exprimarea, 
întrucât această disciplină îi ajută, mai mult decât oricare alta, să ocupe un loc avizat și 
responsabil în societate.

¹ Constan�n Parfene,Literaturaînșcoală, Iași, EdituraUniversității„Al. I. Cuza”, 1997, p. 18.
² Constan�n Parfene,Compozițiile în școală, Bucureș�, Editura Didac�că și Pedagogică, 1980, p. 29.
³ Ibidem, p. 30.

Prof. Corina Stavnic
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Portul popular românesc din Bucovina
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 Costumul femeiesc, remarcabil prin fantezia ornamentalis�că și croma�că, prin croiala lui 
simplă și zvealtă, se compune din următoarele piese:
§ Cămașa sau ia confecționate din pânză de in, de bumbac sau din borangic, strânsă în jurul 

gâtului printr-un șnur numit brezărău, este împodobită cu broderii policrome. Elementele 
decora�ve care împodobesc iile din satele sucevene având diverse forme geometrice sau 
mo�ve florale îmbinate în cele mai variate combinații de culori, printre care se evidențiază alb 
– negru, roșu – verde maro și galben. În zona de munte, la ia sau cămașa bătrânească cu poale 
dintr-o bucată și numită pe alocuri „cămeșoi” – întâlnim croiul tradițional cu platcă.

§ Catrința purtată strâns înfășurată în jurul soldurilor, prinsă cu un brâu mul�color denumit 
„bârneață”. Purtată lung, după tradiție, până sub genunchi și chiar până la gleznele piciorului, 
se suflecă (se îndoaie) la colțul stând, eviden�ând poalele albe, încrețite ver�cal și brodate 
jos, pe orizontal, cu mo�ve mul�colore preluată de pe ie. În satele sucevene catrința se 
dis�nge prin culorile ei sobre – roșu și negru străbătute pe ver�cal de linii, râuri largi, paralele, 
în dungulițe galbene, argintate, încadrate la poale de o bordură lată de 6 – 8 cm, de culoare 
roșie, și rareori albastru (Grăniceș�, Calafindeș�).

§ Bundița, confecționată din piele de miel, este ornamentată în mo�ve mul�colore florale sau 
geometrice, încadrator la margini cu fâșii de blăniță de miel de culoare neagră sau brumărie, 
sau cu blăniță de dihor sau de jder denumite „prim”.

 În sezonul rece poartă cojocelul cu mâneci, cojocul, cheptarul sau sumanul negru, brodat 
la poale, la mâneci, margini și guler cu șiret negru denumit șarad sau găitan.
 Pe corp, femeile din Bucovina poartă ba�ste (broboade) sau ba�curi mul�colore, 
preferința fiind îndreptată pentru cele cu trandafiri sau cireșe brodate pe un fond de culoare 
neagră, încadrate cu margini de franjuri din șiret negru.
 Femeile din Bucovina purtau la gât, ca podoabă, mărgele de chihlimbar, de s�clă sau de 
piatră, sau salbă din bani de argint, iar în urechi purtau cercei din bănuți de aur.
 În picioare, femeile au purtat în trecut, șosete de bumbac sau de lână și opincuțe din piele 
de porc sau vițel, prinse cu nujițe din păr de lână neagră sau din coadă de cal sau ghete cu 
tureatca înaltă.
 Ca și bărbații femeile poartă peste umărul drept, ca piesă accesorie, trăistuța în pătrățele 
alb – negre cu baieră lată, țesută în mo�ve geometrice roșii – negre.
 Costumul bărbătesc este alcătuit din:
§ Cămașă sau stănuțul, confecționată din pânză de bumbac sau din in este decorată la poale și 

guler, la piept, la mâneci și umeri cu mo�ve florale și geometrice în diferite game. Un �p 
răspândit și neutru de cămașă – cămeșoiul alb bătrânesc – croit de-a întregul dintr-o bucată, 
este discret ornamentat la poale, guler și mâneci cu mo�ve florale cusute cu mătase albă.

§ Brâul este țesut din fire de lână și strămătură. Culorile dominante sunt: roșul, negru, verdele și 
galbenul în diferite nuanțe. În zona de munte (bazinul Dornelor și împrejurimile 
Câmpulungului), întâlnim chimirul lat, cu mărgele mul�colore.
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§ Ițarii, purtați vara și prinși cu un șnur numit „brăcinar”, sunt confecționați din pânză albă de in 
și cânepă sau mătase albă, iar cei pentru iarnă, din stofă de lână albă, croiți lung, „pe picior” și 
cu cute transversale pe pulpă.

§ Bundița, este confecționată din piele de miel, prezintă în satele sucevene o largă gamă de 
variante ce se deosebesc ca ornamentale și croi. În general, toate marginile sunt împodobite 
cu mo�ve geometrice și florale. Marginile sunt garnisite de obicei cu blăniță de miel negru și 
brumăriu (Moara, Șcheia, Sfântul Ilie, Adâncata) sau alb (Coșvana, Botoșana). În sub-zona 
Câmpulungului, cu deosebire la Vama, găsim bundița împodobită cu margini din blană de 
dihor sau de jder. Ca piese de port specifice pentru sezonul rece sunt frecvent întâlnite cojocul 
lung, sumanul negru decorat cu găitan și mantaua cu glugă la Bosanci, Udeș�, Vicov.

 Pe cap, bărbații poartă vara pălării negre și iarna căciuli sau cușme din blăniță de miel, 
împodobită cu negară, crenguțe de brad sau pene de cucoș de munte ori de păun.
 În picioare încălțămintea obișnuită este gheata, bocancul, pantoful negru sau cizma.
 Eleganța și sobrietatea portului bucovinean scot în evidență faptul că aici s-a dezvoltat în 
decursul �mpului o artă auten�că, care a contribuit din plin la îmbogățirea culturii și artei 
populare naționale.

Prof. Ionut Hârceag

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD



SevenArtsUN ZÂMBET LA DESPĂRȚIRE

Ziua Educației

 5 octombrie 2017

64



UN ZÂMBET LA DESPĂRȚIRE SevenArts

CARNAVALUL TOAMNEI - octombrie 2017

 Carnavalul Toamnei  este o tradiție a școlii noastre. În fiecare an, în cadrul acestui proiect 
educa�v se desfășoară ac�vități specifice sezonului dar de fiecare dată, folosind altă tema�că. 
Anul acesta elevii școlii Grigore Ghica Voievod, Suceava au prezentat PERSONAJE DE FILM.
 Culorile și bogăția toamnei i-au inspirat pe copii și i-a îndemnat și către alte ac�vități 
printre care amin�m: Concursul Cea mai frumoasă clasă ornată , parada bostanilor, parada 
costumelor, concurs de interpretare (poezie, cântec, teatru), probă spor�vă Kendama și spinner.
 Am fost atât de fericiți să simțim emoția elevilor noștri și să ne încărcăm sufletele cu 
fericirea acestui moment încât păstrăm vie amin�rea acelei zile pline de energie și talent.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD
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1 DECEMBRIE
“Unirea face puterea statelor, și prin urmare, fericirea lor” (N. Bălcescu)

 România împlinește astăzi 96 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. În urmă cu 96 de ani, 
din Sala Tronului a Palatului Regal de la Iași, Regele Ferdinand a ros�t un discurs emoționant.
 Pe 1 decembrie 1918, Regele Ferdinand, fiul său, Alteța Sa Princepele Carol, dar și alți membri ai 
Familiei Regale, i-au întâmpiat pe reprezentanții Guvernului de la acea vreme, precum și pe un grup de 
delegați ardeleni, veniți tocmai de la Alba – Iulia. În cinstea acestora a fost organizată o întâlnire specială, ce a 
durat până la miezul nopții. În cadrul acestei întâlniri, Regele Ferdinand a avut un discurs emoționat în fața 
tuturor celor prezenți.
 "După Basarabia, după Bucovina, mai lipsea o piatră din cele mai scumpe: Ardealul cu ținuturile din 
Ungaria locuite de Români. Azi ne-ați adus și această ul�mă piatră a clădirii, care încoronează marea operă 
de unire. Putem privi cu încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice, bazate pe principii democra�ce, ce 
sunt o chezășie pentru dezvoltarea firească a unei vieți sănătoase, ele sunt cimentate prin credința 
nestrămutată a unui șir întreg de generații, de apostoli ai idealului național (...) Să consacrăm unirea 
gândurilor, unirea sufletelor , dar și unirea în muncă roditoare, prin strigătul: trăiască România mare, 
puternică și unită!“, au fost cuvintele Regelui Ferdinad, în ziua Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.
 La mulți ani, România! La mulți ani, români!
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Ce înseamnă să fii român?
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 Noi suntem români și trebuie să fim mândri de a noastră naționalitate.
 Oriunde am pleca, noi tot români suntem și tot români rămânem ! Nu trebuiesă ne fie rușine, 
oriunde am pleca; eu cred că, întotdeauna, ar trebui să avem în lada noastră de zestre, o ie, pe care să o 
purtăm de fiecare dată când vrem să demonstrăm că suntem români și că suntem mândri de zestrea 
națională primită de la strămoșii noștri. Nu zic că în lada noastră de zestre nu putem avea și haine moderne, 
dar Dumnezeu ne-a dat darul de a face parte dintr-un popor minunat, care trebuie respectat și ale cărui 
da�ni și tradiții trebuie păstrate și valorificate.
 Arta românească trebuie să fie îndrăgită de tot poporul, de la modul de a petrece, la mâncare și la 
haine, noi suntem mândri, pentru că suntem ROMÂNI !!!

Croitor Mihai Adrian, cl.a VI-a A

Eroi au fost, eroi sunt încă

cl.a IV-a A
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