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LISTA  TRĂIRILOR  AFECTIVE  CONSIDERATE  A  FI  EXPRESII  ALE
DEZVOLTĂRII  FIREŞTI  ŞI  CARE  ASIGURĂ  ROLUL  DE  SCENARIST  AL

COPILULUI  ÎN  JOCURILE DIDACTICE

INTERESELE
Atunci când copilul, în virtutea procesului interior de creştere şi dezvoltare este

pregătit pentru o nouă activitate, primul semn va fi interesul pentru această activitate.
Interesul copilului pentru o sarcină sau o activitate este cel mai puternic indiciu

cum că procesul de dezvoltare firească este în deplină desfăşurare.
CONCENTRAREA
Dacă o sarcină îi permite copilului să-şi dezvolte capacităţile înnăscute, el nu

doar că arată un interes iniţial faţă de sarcina respectivă, ci mai mult, acţionează
pentru realizarea ei cu entuziasm şi energie susţinute. În aceste cazuri, copiii intră în
stări de concentrare profundă.

Înainte de a găsi sarcina asupra căreia să se concentreze, copilul pare a nu-şi
găsi locul, este neliniştit, apoi într-un chip misterios devine atras de sarcina respectivă
( ca sub îndrumarea unui ghid lăuntric) şi i se dedică, dovedind o concentrare atât de
profundă, încât uneori seamănă cu meditaţia. El pare să considere că lumea e plină de
posibilităţi noi şi se poartă prietenos cu toţi. Aşadar, este fericit şi senin fiindcă a
reuşit să răspundă nevoii profunde de a se dezvolta.

LINIŞTEA
Această calitate, a seninătăţii sau a liniştii interioare, merită să fie abordată

separat, căci copilul care ne atrage atenţia prin naturaleţe pare în largul lui mai tot
timpul, nu doar după perioadele de concentrare intensă. El pare relaxat şi calm.

INDEPENDENŢA
Un copil care se poartă firesc şi se simte în largul său este, de asemenea,

independent. Nu priveşte în jur neliniştit pentru a primi aprobarea altora sau pentru a-
şi da seama ce ar trebui să simtă ori să facă, ci are o încredere implicită în sine ca
instanţă de raţionare.

EXUBERANŢA
Purtarea firească a copilului este deseori vioaie şi veselă. În jocurile şi

sporturile lor, copiii aleargă, sar, se feresc şi se urmăresc unii pe alţii dovedind
libertate de mişcare şi exuberanţă.

GRAŢIA
Pe măsură ce copiii îşi dezvoltă capacităţile lăuntrice, în loc să se lupte pentru a

ajunge să le stăpânească pe acelea cale li se impun, comportamentul lor devine
remarcabil de graţios.

Graţia este o calitate pe care o asociem cu numeroase aspecte ale naturii - cu
pasărea în zbor, cu o căprioară surprinsă în alergare. Şi copilul care se joacă,
dansează, cântă sau desenează ne pare de multe ori graţios. Comportamentul său este
curgător, articulat, lin. Pare să se desfăşoare spontan, firesc, aproape fără efort.

WILLIAM CRAIN, DREPTUL LA COPILĂRIE , Ed. L,  2003

Educatoare,  Latu Lenuş
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SĂ  ÎNVĂŢĂM  DIN  EXPERIENŢA  UNOR  MARI
PERSONALITĂŢI!

 Tânărul Constantin Brâncuşi, sosit la Paris şi rămas fără bani,
singur şi fără nici un ajutor, nu s-a lăsat înfrânt. Îşi pusese deasupra
patului o carte cu sfaturi: “ Nu-ţi pierde curajul, nu-ţi fie teamă de
nimic! Vei răzbi! “

A vrut să ajungă un mare sculptor şi a reuşit. Astăzi numele său
este cunoscut în întreaga lume, drept al unuia dintre creatorii
sculpturii moderne.
 Fiindcă familia s-a destrămat, Tudor Arghezi a crescut printre
străini de la vârsta de trei ani. Viitorul scriitor şi-a câştigat singur
existenţa încă de mic: când avea 12 ani învăţa algebra pentru a putea
medita un sergent major.
 Scriitorul Alexandru Vlahuţă îi scrie fiicei sale, Margareta:

“Aşa, Mimilică dragă; ceartă-te de câte ori te simţi egoistă, de câte ori te
muşcă de inimă şarpele răutăţii, al invidiei sau al minciunii. Fii aspră cu tine,
dreaptă cu prietenii şi suflet larg cu cei răi. Să nu faci o faptă a cărei amintire te-ar
putea face vreodată să roşeşti. Nu e triumf pe lume, nici sprijin mai puternic, nici
mulţumire mai deplină ca o conştiinţă curată.”
 Copil sărac, fără nici un sprijin, cu două clase primare, la vârsta
de paisprezece ani, Grigorescu îşi pune în gând să plece la Paris.
Începe să strângă ban cu ban din vânzarea micilor icoane pictate de el.
Învaţă singur franţuzeşte.

Nicolae Grigorescu pleacă la Paris, la douăzeci şi trei de ani,
sprijinit cu o bursă de Mihail Kogălniceanu, care-l cunoscuse la Agapia
şi fusese uimit de talentul său. Rămâne patru ani.

Suferea când i se cumpărau tablourile . Îşi iubea mult ţara.
Odată, cu o duioşie de părinte se ridică şi spuse, luând apărarea ţării
sale: „Ne-am deprins ca la noi să vedem numai rele, şi peste hotar să
ni se pară toate bune şi frumoase. Iluzia depărtării. Câte greutăţi
întâmpină şi pe acolo un artist cinstit şi mândru, cum trebuie să fie un
adevărat artist !„ ( Pictorul Nicolae Grigorescu de Alexandru Vlahuţă)

Înv. Popîrda Marieta
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PAGINĂ PENTRU PĂRINŢI ŞI ELEVI

În prezent, În continentul EUROPA, cea mai importantă asociere de state este
Uniunea Europeană (UE), nume primit în anul 1993, când a intrat în vigoare
TRATATUL de la MAASTRICHT ( Olanda) şi care a înlocuit vechea denumire de
Comunitatea Economică Europeană, înfiinţată în anul 1957. Rădăcinile acestei
asociaţii sunt vechi, iar unul dintre fondatorii UE a fost omul politic francez, Robert
Schuman care, la data de 9 mai 1950, a anunţat înfiinţarea Comunităţii Europene  a
Cărbunelui şi Oţelului, ce a constituit un nou început pentru Europa. Această dată  a
stat la baza desemnării zilei de 9 MAI- ZIUA EUROPEI.

Uniunea Europeană urmăreşte promovarea dezvoltării economice şi ridicarea
nivelului de trai al oamenilor, evitarea războiului şi întărirea păcii şi libertăţii.
Scopurile prevăzute în Tratatele UE garantează patru libertăţi: libera circulaţie a
persoanelor, a bunurilor , a capitalului şi a serviciilor între statele membre.

În anul 1997 s-a declanşat unificarea monetară (Euro), astfel Piaţa Unică a
devenit cea mai mare zonă de liber schimb din lume, iar în 2002, euro a fost adoptat
ca monedă unică europeană.

Uniunea Europeană în 2006 reprezintă stadiul actual al unui proces îndelungat
de integrare a unor ţări europene, cuprinzând 25 de state membre( 18 republici şi 7
monarhii): Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania, Olanda, Grecia, Belgia,
Portugalia, Suedia, Austria,  Danemarca, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Cipru,
Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Cehia, Slovacia, Ungaria
( ultimele zece ţări au fost acceptate în anul 2004).

Uniunea Europeană are trei “ capitale“ : Bruxelles ( sediul principal),
Strasbourg şi Luxemburg, iar principalele instituţii sunt: Comisia Europeană ( care
propune), Parlamentul European ( care avizează), Consiliul de Miniştri ( care
decide), Curtea Supremă de Justiţie ( care judecă) şi Curtea de Conturi
Europeană ( care controlează). UE se bazează pe tratate cu putere de lege, pe care
statele membre trebuie să le respecte.

În momentul de faţă, UE se află într-un proces de consolidare şi de extindere.
În anul 2007, UE se va extinde prin includerea României şi a Bulgariei.

Ţara noastră, ca orice stat candidat trebuie să îndeplinească trei criterii de
aderare:

1. criteriul politic – instituţii stabile care garantează democraţia, statul de
drept, drepturile omului şi respectul pentru minorităţi;

2. criteriul economic – o economie de piaţă funcţională;
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3. adoptarea legislaţiei comunitare şi existenţa capacităţii administrative
pentru aplicarea şi urmărirea respectării acestei legislaţii.

Avantajele care vor fi aduse României în urma integrării europene sunt
multiple: securitate, participare la cea mai mare piaţă comună din lume, înfruntarea
globalizării într-un organism puternic, consolidarea aspectelor pozitive ale reformei,
acces la fondurile destinate dezvoltării regiunilor,etc.

Între avantajele ce le vor avea cetăţenii se remarcă cele de protecţie socială,
sănătate, educaţie, loc de muncă, venituri mai mari, protecţia mediului, libera
circulaţie, mai clar: o calitate mai bună a vieţii.

Unele din beneficiile aderării se vor vedea în timp, deoarece România nu se
poate  apropia de nivelul de bunăstare al ţărilor din UE, fără a-şi asuma şi costurile
acestui proces. Cu siguranţă, tânăra generaţie şi cele viitoare vor beneficia de
avantajele aderării.

În anul 2007 vom deveni cetăţeni ai UE, dar rămânem şi cetăţeni ai României,
un stat de drept şi cu o economie de piaţă liberă.

SUCCES ROMÂNIA !
Prof. Pantazi Elena
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Atitudini

Transportul şi mediul înconjurător

În fiecare zi ne deplasăm dintr-un loc în altul, fie că mergem la şcoală, fie că
mergem la cumpărături, într-o vizită sau plecăm într-o excursie. În funcţie de
distanţa pe care o avem de parcurs şi de timpul pe care îl avem la dispoziţie, alegem
un mijloc de transport.

Şi cei de la grădiniţă ne-au răspuns corect la întrebarea care sunt mijloacele de
transport.  Oare de ce le-au menţionat mai întâi pe acestea:  maşina mică, bicicleta,
trotineta?  E adevărat că şi dintre colegii noştri mulţi nu au mers cu: trenul (nu vă
miraţi), vaporul, metroul, tramvaiul.

Copiii întrebaţi au ştiut pentru ce sunt folosite mijloacele de transport:
transportul de persoane şi de mărfuri.

Discuţia noastră a avut un scop anume - dezbaterea problemelor privind
poluarea datorată mijloacelor de transport. Un băiat ne-a sugerat să vorbim cu tăticul
lui, pentru că maşina s-a defectat şi scoate mult fum.

Pentru bicicletă este nevoie de forţa picioarelor.
Pentru a pune în mişcare : o maşină, un autobuz, un vapor este nevoie de

combustibil, adică benzină.  Unele mai folosesc şi motorina.
Tramvaiul, troleibuzul, metroul şi trenul folosesc pentru a se deplasa, curentul

electric.
Maşinile care folosesc combustibil au un efect negativ asupra mediului

înconjurător. Pentru ca maşina să se deplaseze,  acest combustibil este ars în
motorul maşinii. În urma arderii, pe ţevile de eşapament ale maşinilor ies gaze urât
mirositoare şi dăunătoare sănătăţii oamenilor. Aceste gaze duc la poluarea aerului pe
care îl respirăm şi care poate cauza îmbolnăvirea noastră, în special plămânii.

Cel mai nepoluant mijloc de transport este bicicleta.
Cel mai sănătos mijloc de transport este mersul pe jos.
Haideţi copii să ne plimbăm mai mult cu bicicletele, în

locuri permise!
Vă invităm la plimbare prin
comună, pe jos sau cu

bicicletele!

Atudosiei Irene
Clasa a VI-a A
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Dominând toţi munţii din jur şi având un profil de arcă imensă, CEAHLĂUL
parcă pluteşte maiestos pe valurile împietrite ale culmilor ce-l înconjură.

D. CANTEMIR scria in DESCRIPTIO MOLDAVIAE că „ cel mai înalt dintre
munţi este Ceahlăul ,care, dacă ar fi intrat în basmele celor vechi, ar fi fost tot
atât de vestit ca şi Olimpul, Pindul sau Peliaş”.

Aproape toţi marii noştri scriitori, care au cunoscut Ceahlăul, i-au închinat
pagini de negrăită frumuseţe.

„Ceahlăul e în adevăr, un munte impozant cu forme pitoreşti, aşezat aşa
de bine, că îţi impune admiraţia, fie că îl priveşti de aproape, din renumita vale
a bistriţei, fie că îl zăreşti din depărtare, de pildă, din împrejurimile Iaşilor, de
unde in apus, se desprinde ca o coroană de ametist aşezată pe fruntea
Moldovei”, scria marele geograf şi poet GEORGE VÂLSAN.

Urmând şoseaua de pe dreapta lacului de acumulare IZVORUL MUNTELUI,
după un mic ocol prin valea Bistricioarei, urcăm pe terasa de la Bofu şi coborâm apoi
pe valea Pârâului Schitului, care ne va conduce in întunericul pădurii până ce
ajungem la DURĂU. Aici în faţa abrupturilor ameţitoare ale Ceahlăului te cuprinde
înfiorarea şi, fără să vrei, îţi aminteşti de AL. VLAHUŢĂ, care impresionat şi el de
acest spectacol scria: „Măreţ, fantastic se ridică-n faţa noastră, ca un dom uriaş,
Pionul – bătrânul rege al Carpaţilor Moldovei”.

Mai întâi, vizitezi Schitul DURĂU a cărui biserică este înconjurată de o serie
de clădiri cochete ce servesc pentru găzduirea călătorilor sau adăpostesc frumoase
colecţii muzeistice.

Biserica Durăului este o”zidire” datând din 1835, importantă pentru pictura în
ceară executată de N. Tonitza cu studenţii săi în anii 1920-1921.De sub zăbranicul
cernit al fumului răsar culorile delicate şi trăsăturile monumentale ale picturii.
Imaginea Cehlăului, văzut dinspre Durău, este redată în scena închinării păstorilor
care este aidoma ciobanilor ce-şi poartă oile pe pajiştea Ocolaşelor.

De la Durău se poate urca pe Ceahlău pe mai multe poteci, dar cea mai
potrivită se pare a fi cea care trece pe la cabana „Fântânele”.

La cabana „ Fântânele” se poate ajunge şi direct din satul Ceahlău, pe Piciorul
Humăriei, urmând o potecă care trece prin porţiuni de codru des şi prin poieni cu
pajişti înmiresmate din care se deschid frumoase perspective spre lac şi spre culmea
Stânişoarei.

Tot urcând se pătrunde în etajul subalpin. În faţă iţi apare , la un moment
dat, turnul Panaghiei , cea care a fost cândva o fată atât de frumoasă, încât a îndrăgit-
o însuşi Soarele, oprindu-se în loc s-o admire. Mergând mai departe ajungi sub vârful
Toaca (cel mai înalt punct al Ceahlăului-1904 m ) spre care urci pe sutele de trepte
de lemn. În zilele senine şi cu vizibilitate bună, de aici de sus, se pot vedea Munţii
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Călimani, Rarăul, Munţii Bistriţei, toată culmea Stânişoarei, Munţii Tarcăului, iar în
timpul nopţii distingi în zare ca nişte insule de lumină oraşele Piatra Neamţ, Roman şi
chiar Iaşi.

Vârful Toaca este de o simetrie perfectă; pare un soclu de statuie sau un vârf
de catedrală. Degajarea întregului masiv şi maiestatea vârfului principal au stârnit
admiraţia tuturor celor care l-au văzut: „Ce linie măreaţă are acest munte, şi cât de
aproape de Dumnezeu stă săgeata lui cea mai de sus, de unde în acele dimineţi line de
toamnă de care vorbesc, să văd văile succesive ale Moldovei până în adânci depărtări.
Spre pustia-i înaltă şi izolată, unde au stătut schivnicii din milenii – în asemenea zile
limpezi privesc păstorii din tot cuprinsul ţării…Calea păstorilor coborâţi la păşunile
câmpiilor s-a întins până în hotarul unde ciobanii îl puteau vedea. Acolo în urmă era
obârşia neamului; Ceahlăul era domnul din veac” , scria M. Sadoveanu.

Pe lângă marea turlă a vârfului Toaca şi a turnului Panaghiei, toată marginea
abruptă a Ceahlăului este împodobită cu stâncării în formă de turnuri, conuri şi
ciuperci care alcătuiesc o podoabă bogată ce sporeşte frumuseţea muntelui.
Stâncăriile bizare ale Ceahlăului au făcut şi ele subiectul unor legende. Dintre acestea
amintim legenda Dochiei, bătrâna păstoriţă înşelată de nestatornicia vremii care,
surprinsă de ger îngheaţă împreună cu turma de oi.

Coborând de pe vârful Toaca, se trece pe lângă cabana meteorologică şi apoi
printre tufişurile masive de jnepeni către cabana Dochia situată în şaua Ceahlăului la
aproape 1800 m altitudine. Renovată şi mărită, această cabană poate găzdui, în bune
condiţii, 150 -200 turişti, însă în timpul verii este neîncăpătoare pentru numărul foarte
mare de solicitanţi. În ultimii ani aici ajung aici mulţi credincioşi în pelerinaj la
Schitul „Schimbarea la Faţă” durat  în apropierea cabanei Dochia.

Plecând de la Durău, se poate ajunge la cabana Dochia şi pe poteca ce trece pe
la cascada Duruitoarea, urcând însoţit de vuietul ei intens. Duruitoarea este o
trâmbă de apă care se aruncă vijelios de la înălţimea de peste 20 metri. Prinse în
căuşul unui prag, apele se învârtejesc şi se aruncă din nou răsfirându-se peste stâncile
care cearcă să le ţină piept.

Curând, încep să apară tot mai numeroase exemplare de zadă, singurul
conifer din ţara noastră care-şi pierde frunzele în timpul iernii. În Ceahlău zada apare
în special pe versantul estic, de unde şi denumirea de „Poliţele cu Crini” dată
brânelor pe care zada (crinul de munte) se găseşte în număr foarte mare.

Pe abrupturile calcaroase cresc aici, ca şi în alte părţi ale masivului, frumoase
exemplare de floare- de- colţ şi de papucul doamnei.

Parcul Naţional Ceahlău datează din 1977 îndeplinindu-şi funcţia de
protecţie şi conservare a mediului natural într-o zonă turistică foarte importantă şi cu
mari resurse faunistice.

Unele specii de plante şi animale sunt ocrotite de lege
( declarate monumente ale naturii ): capra neagră, cocoşul
de munte, floarea de colţ, papucul doamnei .

Înv. Popîrda Marieta
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Cum să învăţ?

Adeseori rezultatele la învăţătură nu sunt pe măsura aşteptărilor
voastre? Încearcă să aplici următoarele reguli necesare când înveţi:

Caută să înţelegi ceea ce ai învăţat.
Nu te sfii să întrebi pe colegi, pe fraţi, pe părinţi, pe profesori, când nu

ai înţeles bine sau când doreşti să afli mai multe lucruri.
Împarte lecţia în unităţi mai mici, extrage esenţialul din fiecare parte,

realizează legături şi reţine esenţialul. Aplică apoi ceea ce ai învăţat.
Lucrează concentrat 30 - 40 minute, cu pauză de 10 minute.
Realizează o ambianţă prielnică lucrului: lumina să cadă din stânga,

distanţa dintre ochi şi masa de lucru să fie de 30-35 cm, privirea să cadă
perpendicular pe caiet sau pe carte; înconjoară-te de culori plăcute.

Foloseşte în învăţare notiţele luate în clasă şi explicaţiile din carte.
Sigur vei găsi una  din probleme asemănătoare rezolvată în clasă. Apoi
efectuează tema pentru acasă.

Caută informaţii în dicţionare, atlase, hărţi, internet.
Fii ordonat, notează şi păstrează  ceea ce conspectezi. Nu se ştie când

vei avea iarăşi nevoie de acele informaţii. Portofoliile nu se întocmesc de pe o
zi pe alta.

Repetă înainte de culcare ce ai învăţat în timpul zilei.
Nu te descuraja în faţa unor greutăţi sau a unor nereuşite.
Încheie ziua cu o carte bună! Aceasta îţi va stimula imaginaţia şi

gândirea , îţi va îmbogăţi sufletul.

SĂ  RÂDEM  PUŢIN!

 Un copil intră într-o librărie şi îl întreabă pe vânzător:
- Spuneţi-mi, vă rog, schimbaţi o carte cu defect?
- Fireşte. Ce defect aţi găsit?
- Nu-mi place sfârşitul!

 - Ce ai de gând să te faci, Fănele, când vei fi mare? Inginer ca
tatăl tău sau medic ca maică-ta? se interesează bunicul.

- Nici una, nici alta, ci pensionar ca dumneata.

 Profesorul: Te stinghereşte vreo întrebare?
 Elevul:  Nu. Răspunsurile mă cam încurcă.

Laioş Mădălina
Clasa a VI-a A
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SURÂS  DE   PRIMĂVARĂ
Căliman George

Clasa a III-a B
Zori de ziuă se revarsă
Peste întinsul sat,
Aşteptând ca să apară
Mândra zi de primăvară.

Ea se-nalţă pân-la soare
Peste dealuri şi câmpii,
Aducând cu ea odată
Mii de flori şi bucurii.

Lumea-i toată-n sărbătoare,
Zilele sunt arzătoare,
Cerul plin de ciocârlii
Primăvară, te iubim!
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Ţara mea
Mihăilă Andrei

Clasa a III-a B

România-i ţara mea
Şi cu drag trăiesc în ea.
E frumoasă şi e mare
Şi nu are asemănare.

Are ape curgătoare
Şi ogoare roditoare.
Oraşe şi multe sate,
Multe locuri minunate.

România –i ţara mea!

Toma Andreea
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Căţeluşul meu
Cesonia Ioniţă

Clasa  a III-a A

Mă numesc Cesi Ioniţă
Şi am un căţel, Tobiţă.
E un câine drăgălaş
Şi este tare poznaş.
Vrea să-şi muşte din codiţă,
Dar nu poate de blăniţă.
Când îl scot ziua pe-afară,
Aleargă de zici că zboară.
Eu vă spun: dacă-l vedeţi,
Ziceţi că-i un ursuleţ.
Este favoritul meu
Şi îl voi iubi mereu.

Păsărica
Andreea Drîngu

Clasa  a III-a A

Cerul este însorit,                         Bate-n geam o păsărică;
Câmpul iată-l înverzit,                 E flămândă şi e mică.
Vântul suflă ne-ncetat                  Repede fetiţa sare
Peste întregul sat.                         Să îi pună de mâncare.
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ANIVERSARE UNESCO

VRAJA MUZICII

WOLFGANG AMADEUS MOZART
( 1756- 1791)

Personalitate aparte în istoria muzicii, Mozart s-a născut la Salzburg
( Austria) într-o familie de muzicieni.

Tatăl său, Leopold Mozart era muzician la curtea puternicului arhiepiscop de
Salzburg.

La vârsta de trei ani, pe micuţul Wolfgang începură să-l intereseze lecţiile de
muzică pe care le lua sora lui, mai mare cu cinci ani decât el.

Abia împlinise patru ani  şi tatăl său îi preda pe lângă muzică şi aritmetică,
latina şi germana. La cinci ani compunea deja menuete, pe care tatăl său le copia pe
portative.

Un an mai târziu, pe când tatăl său se întorcea acasă de la biserică, însoţit de
un prieten, l-a găsit pe micul Amadeus  aşezat la masă, cu pana în mână, scriind de
zor. „Compun un concert pentru pian “, îi spuse băiatul. Zâmbind îngăduitor, Leopold
îşi aruncă privirile peste foile acoperite cu note mâzgălite printre pete de cerneală.
Totuşi, uitându-se mai atent, îşi dădu seama că notele erau scrise corect şi exprimau
idei muzicale noi.

Aceasta l-a convins pe tatăl lui Wolfgang, un om foarte credincios, că fiul lui
fusese înzestrat cu un dar ceresc şi că lumea întreagă ar trebui să se bucure de talentul
unic al fiului său. Aşa că,  în 1762, familia Mozart  s-a hotărât să pornească într-un
mare turneu prin Europa.

La nici şapte ani, micul muzician a ajuns să cânte la Curtea Imperială din
Viena.

Faima celor doi copii Mozart ajunsese până la curţile regale şi nobiliare din
Olanda, Elveţia şi Germania. La Paris a cântat la  curtea lui Ludovic al XV-lea.

Ajunşi la Londra, au fost prezentaţi drept „ domnişoara Mozart, de unsprezece
ani şi domnul Mozart, de şapte ani, copil minune“. Succesul lor a fost uriaş. Micul
muzician îşi cucereşte renumele de virtuoz.*
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La Roma a ascultat în Capela Sixtină “Miserere” de Allegri( secţiune din slujba
religioasă catolică intitulată „ Îndură-te de noi, Doamne “). Această piesă l-a  obsedat
într-atât, încât şi-a petrecut noaptea reconstituind din memorie întreaga partitură.

Auzind de această performanţă uluitoare, Papa i-a decernat muzicianului în
vârstă de paisprezece ani ordinul de Cavaler al Pintenului de Aur.

Italienii îl aclamau pretutindeni, iar el le-a dedicat trei simfonii.
A călătorit la Milano, Munchen,  Salzburg, Paris. Următorul popas a fost la

Mannheim, unde a fost primit de prinţul Karl Theodor, a cărui orchestră l-a atras pe
compozitor mai ales pentru faptul că includea în ea şi clarinetul, instrumentul favorit
al lui Mozart.

Mozart s-a stabilit la Viena, căsătorindu-se, la vârsta de douăzeci şi şase de
ani, cu cea de a treia fiică a lui Weber, Constance, de optsprezece ani. Deşi
posibilităţile lor materiale erau limitate, cei doi şi-au întemeiat o familie fericită.
Aceasta a fost cea mai importantă şi mai fericită perioadă din viaţa sa, când  a creat
simfonii şi opere majore.

În scurta sa viaţă, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de
opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumuseţe sau profunzime.

Cea mai vestită operă a lui Mozart este   „ Nunta lui Figaro ”, compusă în
1786, urmată de „Don Giovanni” şi „Cosi fan tutte”.

După ce a compus  „Flautul fermecat ”, în 1791, Mozart s-a îmbolnăvit şi a
murit.

A compus 27 concerte pentru pian şi orchestră, 7 concerte pentru vioară şi
orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă şi flaut, pentru corn şi orchestră, 2
simfonii concertante, divertismente, serenade.

În domeniul muzicii de cameră sunt de menţionat cele 6 cvartete pentru coarde
dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară şi pian,  cvartete pentru
instrumente de suflat, sextetul O glumă muzicală etc.

"Geniul său excepţional îl situează
mai presus de oricare maestru, în toate
domeniile artei şi în toate timpurile". Richard
Wagner

Înv. Popîrda Marieta
Reşedinţa de la Salzburg
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Copiii nu doresc niciodată separarea părinţilor.
Chiar atunci când divorţul devine o realitate, copiii se întreabă cum îşi pot ajuta
părinţii să rămână împreună.

Reacţiile posibile ale copilului după producerea divorţului:
1. Refuzul de a-l vizita pe părintele plecat

Interpretarea atitudinii copilului de către părinţi
Părintele care păstrează copilul crede că reacţia este:

 rezultat al fricii, supărării, lipsei de afecţiune,
indiferenţă faţă de cel plecat;
 dovadă a unui sentiment similar faţă de noul partener al părintelui

recăsătorit;
 semn al lipsei de îngrijire adecvată a copilului, atunci când acesta

se află la celălalt părinte.
Părintele plecat crede că reacţia copilului reprezintă:

 rezultatul îndoctrinării aplicate de părintele la care a rămas
copilul;

 teamă faţă de o posibilă pedeapsă sau respingere din partea
părintelui căruia îi este încredinţat.

2. Nerăbdarea copilului de a-l vizita pe părintele absent
Interpretarea atitudinii copilului de către părinţi

Părintele care păstrează copilul crede că reacţia este:
 o încercare de corupere a copilului de către părintele plecat;
 răsfăţ din partea părintelui plecat.

Părintele plecat crede că reacţia copilului reprezintă:
 ataşamentul puternic al copilului faţă de el;
 bucuria de a scăpa de părintele care îl îngrijeşte prea puţin sau îl

neglijează.
3.   A treia reacţie a copilului: lacrimi, somn agitat, neastâmpăr,

îmbolnăviri după vizitele la celălalt părinte
Interpretarea atitudinii copilului de către părinţi

Părintele care păstrează copilul crede că reacţia este:
 o dovadă a nefericirii acestuia;
 rezultat al influenţei negative a celuilalt părinte.

Părintele plecat crede că reacţia copilului exprimă:
 nefericirea copilului pentru că locuieşte cu celălalt părinte;
 nevoia copilului de a petrece mai mult timp cu el.

Care dintre reacţiile amintite vă sunt cunoscute în mod direct/indirect?
Psihologul de serviciu, Brînduşa Diaconu
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GENERAŢIA INTEGRĂRII EUROPENE

COPII FRUMOŞI LA TRUP ŞI MINTE
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Suntem elevii clasei a II-a, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Săvineşti, judeţul
Neamţ.

Dorim să vă spunem că la orele de Abilităţi practice realizăm lucrări deosebite
din tot felul de materiale. Sub îndrumarea atentă şi îndemânatică a doamnei
învăţătoare împletită cu imaginaţia noastră reuşim să facem lucruri interesante.
Suntem creativi şi ne-am făcut o clasă frumoasă, cu multe din lucrările noastre afişate
pe pereţi.

Am folosit cartoane de la cutiile de bomboane, de la diverse ambalaje, resturi
de lână, hârtie creponată, sticle de plastic. Chiar şi cutiuţelor de la brânză le-am găsit
o întrebuinţare, am realizat medalioane, pe care le oferim celor care creează lucrări
deosebite.

Am aflat şi am văzut că ambalajele, după ce îşi îndeplinesc rolul de a proteja
produsele, nu mai trebuie aruncate, ci pot primi o altă întrebuinţare.

Dintr-o sticlă de plastic, un coleg a
realizat o frumoasă vază, îmbrăcată în
culori vii,  din hârtie creponată, mototolită
sau răsucită.

Pentru Sărbătorile de Paşti
vom realiza ouă viu colorate, îmbrăcate în
hârtie .

Munca în echipă este împletită cu
cântec, voie bună şi lucrurile create sunt
minunate, iar noi suntem bucuroşi.
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De ce b şi p nu-l acceptă înaintea lor pe n,
ci numai pe m ?

PAGINĂ INTERACTIVĂ

La începutul scrierii, M. B. P. N. erau fraţi. Ei au cerut voie
mamei lor  să meargă împreună la o plimbare la marginea localităţii
CU_PĂNA, într-un loc î_pădurit.

Mama i-a î_brăcat frumos, le-a dat um_brela pentru ca să nu-i
prindă vreo ploaie. Le-a î_pachetat câte un sandvici, o cutie cu bo_boane
şi un borcănel de co_pot. “N” a luat naiul şi rucsacul cu gustarea.

I-a mai sfătuit mama să se co_porte frumos, să nu se depărteze
unul de altul, să nu se certe, să-şi ia gustarea după ce îşi vor spăla
mâinile la izvor.

Au plecat voioşi, cântând, î_pletindu-şi glasurile cristaline cu
trilurile păsărilor de pădure. După ce au trecut parcela cu ci_bru
înflorit, au admirat po_pele de apă de la sistemul de irigaţii, co_binele
care zumzăiau de-ţi spărgeau ti_panul. “N” s-a furişat în lanul de
poru_b. Ceilalţi fraţi l-au strigat disperaţi, crezând că i s-a întâ_plat
ceva. S-a întors î_bufnat şi le-a spus răstit că este destul de mare ca să
facă tot ce pofteşte.

Ajungând la marginea localităţii, şi-au aşezat cu grijă lucrurile
lângă livada î_prejmuită cu sârmă ghi_pată, de unde se bifurca şoseaua
spre BU_BEŞTI.  S-au jucat, au cules floricele, apoi au organizat un joc
de orientare. Obosiţi şi îmbujoraţi, şi-au spălat mâinile şi faţa şi s-au
aşezat să ia gustarea. “N”, care făcuse mofturi şi nu mâncase suficient
la micul dejun, se codea să î_partă gustarea din rucsac. Nedumeriţi,
ceilalţi trei fraţi au căutat zadarnic, găsind un singur sandvici. L-au
î_părţit în trei, au mâncat bo_boane şi au băut co_potul care mai
rămăsese. Grozav s-au supărat pe “N” şi-au hotărât să nu-l mai
primească înaintea lor în cuvinte. Se scrisese deja, atunci, ISTANBUL,
pe care nu l-au modificat.

Ce a greşit “N”, dragi copii ?
Vă rog să co_pletaţi litera omisă de computer.

Înv. Savin Mirela
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SĂ  RESPECTĂM REGULILE  DE
CIRCULAŢIE  PENTRU  SIGURANŢA

NOASTRĂ!

 Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot conduce
biciclete numai pe drumurile cu circulaţie redusă!

 Persoanele care  conduc ciclomotoare pe drumurile publice trebuie să aibă
vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi!
 Persoanele care se deplasează pe drumul public în grupuri organizate şi
coloanele militare trebuie să circule grupate câte două sau, după caz, câte trei, pe
partea stângă a părţii carosabile, în sensul lor de mers.

Conducătorii grupurilor organizate care se deplasează pe partea carosabilă a
drumului sunt obligaţi:

a)       să formeze coloana din cel mult două persoane în rând, cu excepţia
manifestaţiilor sau a defilărilor;

b)              să asigure semnalizarea prezentei pe drum a grupului, ziua, în rândurile din
faţă şi din spate cu steguleţe roşii, iar noaptea sau ziua când vizibilitatea este redusă,
cu o sursă de lumină albă sau galbenă, purtată de o persoană aflată în partea din
dreapta faţă a grupului, şi o sursă de lumină roşie, purtată de o persoană aflată în
partea din dreapta spate, vizibilă din spatele grupului;

Se interzice pietonilor:
a) să circule pe autostrăzi;
b) să circule pe partea carosabilă a drumului public dacă există amenajări

rutiere destinate circulaţiei acestora;
c) să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise ori prin

locurile permise, în fuga şi/sau fără să se asigure;
d) să prelungească timpul de traversare a drumului public, să întârzie ori să se

oprească fără motiv;
e) să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei;
f) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un

autovehicul;
Lupu Constantin – Clasa a V-a A
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Sfaturi practice pentru o alimentaţie
sănătoasă

Sănătatea noastră este influenţată nu numai de igienă, ci şi de alţi
factori. Printre aceştia un mare rol îl joacă alimentaţia.

Pentru a avea o stare excelentă de sănătate contează ce, cât, când şi
cum mănânci.

Iată câteva reguli elementare pentru o alimentaţie sănătoasă şi
echilibrată:
 Pe durata unei zile trebuie să existe trei mese principale: micul dejun,
prânzul şi cina. Între micul dejun şi  prânz se recomandă o gustare, iar între
prânz şi cină – o altă gustare;
 Alimentaţia de la micul dejun trebuie să fie cea mai consistentă, la
prânz – moderată, iar seara trebuie să mănânci mai puţin. Există un proverb
care spune: „Micul dejun să -l mănânci  singur, masa de prânz s-o împarţi cu
prietenii, iar masa de seara s-o dai duşmanilor”.
 Trebuie să mănânci la ore fixe. Aceste ore le stabileşti în funcţie de
programul tău şi de obiceiurile din familie.
 Alimentaţia trebuie să fie echilibrată cantitativ. Deci, trebuie să te
îngrijeşti permanent, să nu mănânci nici prea mult, nici prea puţin.
 Alimentaţia trebuie să fie cât mai variată şi să includă: lapte şi produse
lactate, legume, fructe, paste făinoase, pâine, carne şi produse din carne,
peşte, ouă, dulciuri. Alimentele care nu trebuie să lipsească în nici o zi din
alimentaţia ta sunt: laptele, produsele lactate, legumele, fructele, pâinea.
 Alimentele pe care le consumi trebuie să fie cât mai proaspete. Când
cumperi produse alimentare ambalate citeşte cu atenţie pe ambalaj data la
care expiră produsul. Atunci când cumperi produse neambalate, trebuie să
observi cu atenţie: să nu fie lovite, să nu fie prea moi, să fie suficient de
coapte.
 Fructele şi legumele trebuiesc  spălate foarte bine sub un jet puternic
de apă înainte de a fi consumate.
 Când mănânci, trebuie să stai aşezat pe scaun la masă.
 Mănâncă încet fără să te grăbeşti, mestecând îndelungat mâncarea cu
întreaga dantură.
 Controlează-ţi periodic greutatea corporală la cabinetul medical. Dacă
greutatea ta este peste, sau sub cea normală îţi recomand un regim alimentar
potrivit şi vei reuşi să ajungi la greutatea normală.

Înv. Mihaela Crăciun
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Ghidul unei alimentaţii corecte
1. Mâncaţi alimente variate;
2. Menţineţi-vă greutatea în limite normale;
3. Alegeţi un regim alimentar cu multe fructe, legume şi produse cerealiere;
4. Alegeţi un regim alimentar sărac în : grăsimi, grăsimi saturate şi colesterol;
5. Folosiţi produse zaharoase în cantităţi moderate;
6. Folosiţi sarea în cantităţi moderate.

Glume despre alimente
1. -Îmi poţi numi cinci alimente folositoare pentru sănătate?

-Da. Patru prăjituri şi o ciocolată.

2. -Nicu mi-a aruncat felia de pâine pe jos.
-Cu intenţie?
-Nu, cu marmeladă.

3. -Ionele, de ce te-ai ascuns după masă?
-Ca să iau medicamentul.
-Şi de ce acolo?
-Păi, aşa a spus doctorul: de trei ori pe zi, după masă.

4. -Următorul! zice medicul, deschizând uşa cabinetului său. Din sala de
aşteptare se ridică doi copilaşi deodată.

-Numai unul intră! intervine medicul.
-Nu se poate! ripostă un copil. Bila pe care a inghiţit-o el este a mea.

Probleme de perspicacitate despre alimente
 Pe o farfurie sunt cinci mere. Cum se pot împărţi la cinci copii,
iar pe farfurie să rămână un măr?
R. Se da ultimul măr împreună cu farfuria.

 Câte ouă se pot mânca pe stomacul gol?
R. Unul singur,deoarece al doilea nu va mai fi pe stomacul gol.

 Un băiat mănâncă două ouă albe şi două roşii. Câte ouă
mănâncă băiatul?
R. Numai două ouă albe, celelalte două fiind legume.

Înv. Mihaela Crăciun



21

Aş vrea să fiu…
… o rândunică ,să zbor în înaltul cerului, să ciripesc

voioasă la ferestrele caselor şi să transmit oamenilor prin
ciripitul meu veselia primăverii, bucuria că a reînviat natura
şi dragostea faţă de tot ce e frumos.

Aş vrea să fiu…
Aş vrea să fiu o stea
Să -nseninez lumea,
S-aduc cerului lumină
Oamenilor, bucurie.
Veniţi, dar stele mici,

Să trimitem veşti bune de aici!
Anda,  clasa a IV-a A

Aş vrea să fiu… un trandafir roşu, înmiresmat şi să
fiu admirat şi oferit celor dragi.

Gavriloaea Roxana –clasa a IV-a A

… un înger, să veghez asupra copiilor, să-i
păzesc de rău, să-i îndrum pe calea cea dreaptă şi bună, să le
arat calea luminii, spre credinţă în Dumnezeu.

Vasilachi Georgiana - clasa a IV-a A



22

SĂ RÂDEM PUŢIN!

 Un băiat  s-a dus la un coleg de şcoală. În uşă l-a întâmpinat un buldog uriaş.
- Intră! îi strigă gazda din casă.
- Dar nu mă muşcă?
- Nu ştim. Suntem curioşi, întrucât e prima zi la noi.

 - Când este timpul cel mai potrivit pentru culesul merelor? întreabă
învăţătoarea.

- Când doarme paznicul, răspunde repede Gigel.

 - Dacă un ou  şi cu un alt ou fac două ouă, două ouă şi cu alte două cât fac?
- O omletă, doamna învăţătoare…

 - Toate ciupercile pot fi mâncate? se interesează o mică gospodină.
- Toate, însă unele numai o singură dată, îi răspunde o bătrânică.
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