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Pagină adresată părinţilor care doresc să aibă satisfacţii depline
din partea copiilor

CE  ANUME  ÎNVAŢĂ  COPILUL  TĂU ?

Educatoare Rădoi Mioara
Dacă un copil trăieşte în mijlocul criticilor,

învaţă şi el să condamne.
Dacă trăieşte într-o lume ostilă,

învaţă să se războiască.
Dacă trăieşte înconjurat de fricoşi,

învaţă şi el să se teamă.
Dacă un copil trăieşte în veşnică milă,

învaţă să se autocompătimească.
Dacă un copil trăieşte între cei geloşi,

învaţă ce înseamnă invidia.
Dacă trăieşte cu veşnice învinovăţiri,

învaţă să se simtă vinovat.
Dacă un copil trăieşte în încurajare,

învaţă să aibă încredere.
Dacă un copil trăieşte între cei înţelegători,

învaţă şi el să fie răbdător.
Copilul care este lăudat

învaţă, la rându-i, să aprecieze.
Dacă un copil trăieşte înconjurat de iubire,

învaţă să iubească şi el.
Dacă  trăieşte într-un mediu ce dăruieşte,

copilul învaţă ce este generozitatea.
Dacă un copil trăieşte între cei cinstiţi şi sinceri,

învaţă ce înseamnă adevărul şi dreptatea.
Dacă trăieşte sentimentul de siguranţă,

copilul învaţă să aibă încredere în sine.
Dacă un copil trăieşte înconjurat de prietenie,

învaţă că este plăcut să trăieşti în această lume.
Dacă sufletul tău este senin,

Copilul tău va câştiga pacea minţii.
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UN DICŢIONAR AL ÎNŢELEPCIUNII

Trăieşte astfel încât să nu faci umbră pământului degeaba.
Tot ce faci, fă cu băgare de seamă şi gândeşte-te la urmări.
Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face.
Judecă drept şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.
Un nume bun este mai de dorit decât mari bogăţii; şi a fi

iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul.
Fereşte-te de datorii.
Nu căuta niciodată să fugi de greu şi aminteşte-ţi că

munca aduce bunăstare.
Să nu te porţi cu alţii aşa cum nu ţi-ar plăcea să se poarte

alţii cu tine.
Să respecţi întotdeauna făgăduiala dată.
Să te porţi decent şi cumpătat în viaţă.

“Prietenul sigur se cunoaşte în
împrejurări nesigure.”

“Prietenia este pentru om ceea
ce este soarele pentru natură.”
Erasmus din Rotterdam
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“Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită;
Eşti ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.”

( Tudor Arghezi – „Ex   libris”)

Cărţile şi caietele au suflet! povestea odată o fetiţă. Sunt
făcute cu trudă şi de foarte mulţi oameni - de aceea nu le convine
să fie îndoite, rupte, mâzgălite.

Într-o revistă se scria că pentru o tonă de hârtie se taie zece
arbori în vârstă de şaizeci de ani. Dintr-un astfel de arbore se fac
1000 de caiete. Deci, pentru ca elevii clasei a II-a să aibă cărţi şi
caiete în timpul unui an şcolar, un arbore trebuie să crească timp de
60 de ani! La aceasta se adaugă munca lucrătorilor de la fabricile
de hârtie, din tipografii şi edituri, a acelora care le transportă şi le
vând, a părinţilor care le cumpără!…

Ştiaţi că:

 Tăierea unui brad durează un minut, dar ca să ajungă la
maturitate sunt necesari 60-80 de ani?
 La plantarea unui hectar de pădure se folosesc 8000 de puieţi,
iar la vârsta de exploatare nu mai rămân decât 600 de exemplare!
 Pentru fabricarea hârtiei, lemnul este transformat în aşchii
foarte fine, care sunt fierte sub presiune, împreună cu anumite
substanţe, pentru a obţine fibrele de celuloză. Apoi, acestea sunt
spălate, albite şi transformate în pastă. Hârtia poate fi colorată cu
ajutorul unor vopsele speciale.
 Hârtia pentru scris este mai pretenţioasă. Pentru a fi de
calitate şi a nu absorbi cerneala sau culorile care conţin apă, se
adaugă în compoziţia ei anumite substanţe cleioase.

Vă sfătuiesc să păstraţi cărţile! Nu rupeţi caietele! Ruina
pădurilor ar putea duce la ruina civilizaţiei!

Aceste lucruri le-am aflat citind cartea “ Să dezlegăm tainele textelor literare“ de
Carmen Iordăchescu  şi ne-am gândit să vi le împărtăşim şi vouă.

Lăscan Ciprian şi Chele Edi- Clasa a II-aA
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ELENA FARAGO

Pe 29 martie 1878 se năştea, la Bârlad, Elena Paximade, cea care avea să
devină apoi cunoscută sub numele de Elena Farago, unul dintre autorii preferaţi ai
generaţiilor de copii de ieri, de azi şi de mâine. Căci cine oare nu a citit sensibilele
sale creaţii Gândăcelul, Căţeluşul şchiop, Motanul pedepsit, Doi fraţi cuminţi etc.?
Deşi majoritatea scrierilor sale pentru copii sunt în versuri, Elena Farago este şi
autoarea unor cărţi în proză, la fel de apreciate, de-a lungul timpului, de cei mici: Să
fim buni (apărută în anul 1922), Ziarul unui motan (1924) sau Într-un cuib de
rândunică (1925). Tot pentru tânăra generaţie, scriitoarea s-a preocupat de
coordonarea publicaţiei Prietenul Copiilor (care a apărut între anii 1943 şi 1946), o
revistă educativă pentru copii şi tineret. Dedicându-şi talentul şi energia creaţiilor
pentru cei mici, numele Elenei Farago este asociat cu literatura pentru copii şi a fost
atribuit unui număr mare de şcoli şi grădiniţe.

Elena Farago a început să scrie de foarte tânără, debutând publicistic în
1898, cu un reportaj semnat Fatma şi apărut în ziarul România muncitoare. Acelaşi
ziar îi publică - în 1902 - şi prima poezie, intitulată Gândul trudiţilor. Peste alţi patru
ani, în 1906, Elena Farago debutează şi editorial, odată cu apariţia primei sale cărţi de
poezie, intitulată simplu şi direct Versuri. Sub aceeaşi semnatură a Elenei Farago, au
apărut apoi volumele Şoapte din umbră (1908), Traduceri libere (1908), Din taina
vechilor răspântii (1913), Şoaptele amurgului (1920 - premiat de Academia
Română), Poezii alese (1924), Nu mi-am plecat genunchii (1926) şi Poezii (1937). În
acelaşi timp, a scris - cu dăruire şi talent - literatură pentru copii, majoritatea
volumelor fiind în versuri: Pentru copii (volumul I apare in 1913, iar volumul II - in
1920), Copiilor (1913), Din traista lui Moş Crăciun (1920 - premiat, de asemenea, de
Academia Română), Bobocica (1921), Să nu plângem (1921), A ciocnit un ou de
lemn (1943), Într-o noapte de Crăciun (1944), Patru gâze năzdrăvane (1944).

Foarte apreciată, încă din timpul vieţii, pentru scrierile sale, Elena
Farago a fost răsplătită cu multe distincţii pentru literatură, fiind laureată a Academiei
Române, cu premiul Adamachi - pentru volumele Şoapte din umbră şi Traduceri
libere, respectiv cu premiul Neuschotz - pentru Ziarul unui motan. În 1924 a primit
Premiul Internaţional Femina, iar în 1938 - Premiul Naţional pentru Literatură, o
recunoaştere a valorii operei sale. Nici Regele Carol al II-lea nu a rămas insensibil la
realizările scriitoarei, căreia îi acordă Medalia Bene Merenti - clasa I (pentru merite
literare deosebite) şi Ordinul Meritului Cultural - Cavaler clasa a II-a. În anul 1978, la
propunerea UNESCO, Elena Farago a fost omagiată la împlinirea a 100 de ani de la
naştere, postmortem, la peste 20 de ani de la trecerea sa în nefiinţă (4 ianuarie 1954).

Înv. Diaconu Brânduşa
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INVITAŢIE LA LECTURĂ
Mâţa

de Elena Farago

I-auzi draga mea păpuşă toată carnea pân' la os,
zgârie mâţa la uşă, a dus osul binişor
dar eu nu-i deschid deloc în coteţul lui Azor,

că sunt supărată foc. ca pe el să-l bănuim
A furat ieri ca o hoaţă                şi să nu îl mai iubim.
un întreg picior de raţă. Şi acum n-o bat, n-o cert,

După ce l-a ros frumos, dar nu vreau deloc s-o iert,

c-a fost rea şi duşmănoasă
şi n-o las să intre-n casă.

Bondarul leneş
de Elena Farago

O furnică mititică,
Cât un grăuncior de mei,
Duce-n spate o greutate,
De trei ori cât botul ei.

Pe cărare-n jale mare
Plânge un bondar ciapcin:
- Mor de foame
Şi n-am poame
Şi-aş munci
Dar n-am stăpân!...

- Hai şi-mi cară din povară
Şi sunt gata să-i plătesc.
- Cum n-aş merge! Dar pe lege
Jur că nu pot să muncesc!...

- Vai de tine! Ce ruşine
Leneşule cerşetor,
Nici de milă, nici de silă
Nu ţi-aş da un ajutor!...
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MEDIUL NATURAL ÎN PERICOL

În vara anului 2005 elevii clasei a V-a A au organizat o excursie la
Borsec.  S-au bucurat de un peisaj mirific, de o zi însorită şi o atmosferă
plăcută. Au văzut ce minuni ale naturii există pe pământ şi au înţeles  cât este
de sănătoasă apa de izvor.

La întoarcere, fiind o vreme frumoasă, ei au ales ca ultimă destinaţie
Bicazul, pentru a face o plimbare cu vaporaşul pe Lacul Izvorul Muntelui.
Lumina aurie mângâia feţele îmbujorate ale colegilor mei care sorbeau
peisajul de vis. Pe măsură ce înaintam apăreau dovezile de răutate şi de
nepăsare ale oamenilor pentru curăţenia şi sănătatea mediului înconjurător.
Am rămas îngroziţi văzând că peste tot erau răspândite tot felul de gunoaie.
Prin apă şi prin pădure, pe iarba din poieniţă erau numai sticle, pungi şi hârtii.
Nu exagerez când spun că deodată feţele colegilor mei exprimau mâhnire şi
protest.

Cel mai tare m-a supărat faptul că, chiar cu câteva zile înainte, un grup
de elevi - adevăraţi iubitori de natură - au făcut curat în acele locuri. Acest
fapt ni l-a relatat conducătorul vaporaşului.

M-am gândit atunci că nu trebuie să uităm acasă buna creştere, bunul
simţ. Să le luăm cu noi  împreună cu rucsacul şi mâncarea şi să le folosim pe
tot traseul .

Dragi colegi, problemele mediului trebuie să ni le rezolvăm singuri. Nu
fiţi indiferenţi când vedeţi oameni care nu iubesc natura şi fac rău mediului
înconjurător!

Cu toţii suntem o parte din natură. Dacă dorim să ne simţim bine, să o
protejăm!

Laioş Mădălina      Clasa a VI-a A
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Sănătatea – este o condiţie a calităţii vieţii
- este  determinată de : comportament - 40 %

factori biologici - 30 %
factori de mediu - 20 %
servicii de sănătate - 10 %

 Factorii de risc : fumat, sedentarism, alimentaţie necorespunzătoare , stress
determină tulburări cardio – vasculare

( prima cauză a deceselor)

În Săvineşti : cazuri de hipertensiune - 103
cazuri de cardiopatie ischemică- 247
boli cerebro - vasculare - 10

 Factori de risc : fumat, consum de alcool, alimentaţie neechilibrată,
expunerile la soare neprotejat

determină cancer
( cauza a II-a privind decesul)

În Săvineşti sunt 37 cazuri de cancer.

 Factori de risc: fumat , poluarea aerului
determină boli respiratorii

( cauza a III-a privind mortalitatea)
În Săvineşti: cazuri de bronho- pneumonie- 20 , cazuri de TBC- 20 .

 Factori de risc: stress, consum de alcool, droguri, conducere fără centura de
siguranţă
determină accidente, traumatisme, otrăviri

( cauza a IV-a privind mortalitatea)

 Factorii de risc: alimentaţie necorespunzătoare, stress, consum de alcool,
tutun, medicamente în exces

determină boli digestive
(cauza a V-a privind mortalitatea)

În Săvineşti:  ulcer gastroduodenal- 457 pers.
ciroză hepatică- 25 pers.
diabet -148 pers.

 Stressul : determină boli psihice
( cauza a VI-a a mortalităţii)

În Săvineşti sunt 101 persoane afectate de boli psihice.

Cel care are  grijă de sănătatea sa este puternic.
O persoană sănătoasă trăieşte în armonie cu sine, cu semenii cu mediul

înconjurător.
Omul sănătos poate munci, gândi, crea pentru el , dar şi pentru ceilalţi.

Prof.  Sandu Jeniţa
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În fiecare primăvară livezile, mai ales
cele de pe dealuri şi coline, par ninse, încă o dată de
bogăţia petalelor albe şi roz ale florilor merilor
treziţi din somn după mângâierea caldelor raze de
soare. Atunci albinele, neobosite şi pricepute
gospodine, nu mai ostenesc tot colindând din floare
în floare pentru a le aduna nectarul dulce şi polenul
ca pulberea de aur.

Mărul este cultivat pe meleagurile noastre din
timpuri străvechi. Azi îl întâlnim în multe soiuri şi
varietăţi renumite cum sunt: cel domnesc, mare cât

pumnul, apoi cel creţesc, renet, roşul  ionatan şi parmenul auriu… Prin pădurile de foioase poate
fi văzut mărul pădureţ, care creşte mai înalt decât cel cultivat în livezi, dar face fructe mici şi mai
puţin gustoase.

Toamna se culeg darurile acestui generos pom: merele multicolore şi aromate.

În vechile legende,
mărul este numit

fruct al vieţii.

Mărul este un aliment de neîntrecută valoare pentru om, între fructele ce cresc în ţara
noastră. Există o zicală populară care grăieşte cu înţelepciune că “ cine mănâncă un măr pe zi îl
ţine pe medic departe.“ Într-adevăr, mărul - limpede izvor de sănătate – este foarte bogat în
vitamine, substanţe dulci, hrănitoare şi săruri minerale de mare folos organismului omenesc.

Cine mănâncă un măr după masa de prânz şi după cea de seară are întotdeauna dinţii
curaţi şi sănătoşi.

Consumul de mere coapte ajută la sporirea capacităţii de a învăţa( căci ele conţin
fosfor), stimulează pofta de mâncare şi digestia.

Ceaiul preparat din cojile a 3-4 mere, peste care se toarnă o cană de apă clocotită, îndulcit
cu miere, este de folos în combaterea răcelilor, durerilor de gât, tusei.

Aşadar, mărul este un aliment şi totodată un  medicament natural pe care putem pune mare
preţ. De aceea la sate, atunci când cineva trebuie să taie un măr bătrân sau bolnav, să grăbeşte să
planteze în locul lui alt pom tânăr care va creşte şi va rodi nu numai pentru el, dar şi pentru cei
dragi.

Dragi copii, ca un prieten vă sfătuiesc să consumaţi mere în fiecare zi, iar pe măsură ce
veţi creşte, veţi înţelege mai deplin ceea ce astăzi nu vă este foarte clar!

Înv. Popîrda Marieta
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Într-o zi de primăvară, când zăpada nu se topise în totalitate şi mai erau pe ici
pe colo câteva pâlcuri, am zărit un ghiocel care abia ieşise de sub plapuma albă de
zăpadă. A ieşit ca o bucurie în calea mea. Şi-a desprins din gluga lui cea verde capul,
un clopoţel de argint aplecat către pământul de catifea.

M-am apropiat de el şi i-am spus:
- Hei, ghiocelule, de ce ai ieşit aşa de târziu? Noi, copiii, te-am aşteptat atâta

timp!
- Scuze, dragi copilaşi! Baba- Iarna şi-a tot scuturat cojoacele peste mine şi

fraţii mei, cojoacele ei pline de zăpadă. Eu ştiu ca menirea mea este de a face bucurii
oamenilor. Am încercat mereu să fiu primul care să le vestesc sosirea primăverii.

S-a întristat şi a plâns, aplecându-şi căpşorul.
- Dar tu, de ce ai hăinuţa albă şi nu roşie, galbenă, ca celelalte flori? l-am

întrebat curioasă.
- Aşa a  rânduit Dumnezeu! îmi răspunse imediat, fără a mai sta pe gânduri.  A

vrut  ca  eu să am culoarea purităţii şi a păcii.
- Ghiocelule, tu ai vreo legendă anume, ca celelalte flori? l-am întrebat din nou.
- Da! E o legendă destul de frumoasă, zâmbi ghiocelul.
- Când ne-o povesteşti şi nouă?  Eram curioasă să aflu cât mai multe despre el .
Degetele mele îl mângâiau uşor, iar gândul mă făcea să-l desprind de acolo,

să-l ţin în palmele mele şi să-l duc mamei. Dar n-am făcut acest lucru pentru că am
simţit cum îi aştepta şi pe  fraţii lui să apară.

Cine-i?

Din moşi-strămoşi se povesteşte E ghiocelul cel plăpând
Că primăvara ne-o vesteşte                                                           Ce-aduce veselie-n crâng
O mică şi gingaşă floare Şi celor mari şi celor mici,
Ce din zăpadă ea apare.                                                                 La nepoţei şi la bunici.

ATUDOSIEI  ANDA
Clasa a IV-a A
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Veveriţa

E primăvară! Explozie de bucurie şi de lumină; raze de soare, început de
viaţă, ridicând din  pământ reavăn, boare plăcută şi rece.

Într-una din zile Riţa - Veveriţa a pornit prin pădurea reînviată. Cu o
coadă stufoasă, ochi mari şi veseli, veveriţa părea o flacără jucăuşă ce dispărea ca o
nălucă şi iar apărea pe o altă creangă.

Îşi amintea de fiecare ramură, fiecare scorbură, fiecare tril al păsărelelor.
De asemenea îşi cunoştea foarte bine şi duşmanul ei, Jderul şi încerca să se ferească
de el. Parcă de nicăieri, acesta a apărut, luând-o prin surprindere. Astfel a început un
adevărat spectacol, deoarece ambii participanţi erau foarte buni căţărători.

Natura întreagă urmărea ghemul de blăniţă roşcată ce făcea salturi
incredibile. Atunci, ea s-a decis să-i dea o mână de ajutor veveriţei, care a scăpat din
ghearele jderului.

Care credeţi că a fost scăparea veveriţei?
Vă las pe voi să ghiciţi.

DIACONUANDREI
Clasa a III-a A
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BUCURIA PRIMĂVERII

Primăvară, ce frumoasă eşti!
Te asemeni unei zâne din poveşti.
Aduci bucurie mare,
Oamenilor sărbătoare.

Ne zâmbesc acum cu drag
În al primăverii prag:
Ghiocei şi toporaşi,
Albine şi fluturaşi.

Gâze, furnici, buburuze
Stau în soare să se-amuze,
Iar mieluţii cei drăguţi
Sar în sus că-s jucăuşi.

Suvac Adina
Clasa a II-a A

Muzîca Eugen

Aş vrea să fiu …

…un fluture, să fiu admirat pentru  frumuseţea culorilor mele, să zbor
din floare în floare, să împrumut de la fiecare câte o culoare, care să-mi

întregească înfăţişarea.
Horciu Monica, clasa a IV-a A

… o privighetoare, să-ncânt lumea cu măiestria cântecului meu, să zbor
cât mai sus, de unde să-i văd pe cei care mă admiră.

Tanase Alina, clasa a IV-a A
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MICU MIRUNA

Dor de primăvară

La început, o rază jucăuşă a luminat pământul, acoperit ici-acolo de o plapumă
albă şi rece. Atunci, zăpada a început să se topească.

Un ghiocel plăpând şi-a scos căpşorul alb şi a şoptit:
- Ce mult am dormit!
Mai târziu, soarele a început să încălzească mai tare. Au ieşit şi alţi ghiocei, la

fel de plăpânzi şi de sfioşi.
Pe cer a apărut un stol de păsărele, abia venit de departe, tocmai din ţările

calde.
Într-o dimineaţă, m-am uitat pe fereastră şi am văzut copacii plini de flori mici

şi albe. Am ieşit în grădină şi am, strigat de bucurie:
- Ce dor mi-a fost de tine, primăvară!

Este zi de primăvară?
Parcă e mai cald afară!
Ghioceii-mbobociţi
Unii chiar şi înfloriţi,
Au scos capetele-afară,
Strigă-n cor: e primăvară!

Căpăţină Cătălina Elena
Clasa a III-a B

Clasa a III-a B
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Bunul Soare şi-a trimis razele lui călduţe  peste  pământ. Una
dintre ele a poposit peste petalele gingaşului ghiocel. Buimăcit de frig
şi somn, când s-a văzut cu căpşorul mic, la lumină a exclamat:

- Mă bucur mult de blândeţea ta, Mărite Soare! Voi înflori şi le voi
chema şi pe surioarele mele: vioreaua, zambila şi brânduşa.

Cei mai timizi martori  la această discuţie au fost mugurii
copacilor. Încet, încet au început să se despice, iar în câteva zile,
livezile s-au împodobit cu marame de flori. Cât de minunate erau
înveşmântate în alb sau roz.

Acum am văzut cu ochişorii mei că în acest anotimp natura îşi
arată frumuseţea.

Şi mai ştiu, de când eram mai mică, primăvara este gazda
primitoare a tuturor păsărilor. Trilurile unora dintre ele  ne înveselesc
locurile.  Se îndreaptă spre pădure, care s-a îmbrăcat în haina verde şi
strălucitoare. În zborul lor lin privesc spre câmpurile pline de flori şi
sunt fericite că au ajuns acasă.

Te iubesc, primăvară, pentru că numai tu  aduci lumină şi multe
culori! Tu ne înveţi să fim buni, să fim harnici ca albinuţele, să
strălucim prin fapte!

Motfolea Loredana
Clasa a II-a A

PAVEL ANA
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN REZOLVAREA
ŞI COMPUNEREA DE PROBLEME MATEMATICE

Învăţător : Crăciun Mihaela

Epoca contemporană are nevoie de inteligenţă creatoare, de oameni cu gândire
independentă, creativă.

A-i învăţa pe elevi cum să înveţe inteligent, eficient şi creativ a devenit astăzi o
problemă majoră a şcolii.

« Creativitatea este educabilă, dar cu răbdare şi pricepere »
Ana Stoica, “Creativitatea elevilor”

În acest context, studiul matematicii capătă o importanţă deosebită. Activitatea de
rezolvare a problemelor de matematică constituie un cadru optim pentru cultivarea
creativităţii, în special pentru dezvoltarea creativităţii gândirii.

Problema impune în rezolvarea ei o activitate de descoperire.
Este necesar să înţelegem conţinutul problemei şi să stabilim, de la început, ceea

ce ştim şi ceea ce nu ştim pe baza textului problemei (a datelor şi a condiţiei), precum şi
direcţia în care trebuie să se desfăşoare gândirea pentru a se ajunge la răspunsul
întrebării. Elevul trebuie să construiască şirul de judecăţi care conduce la găsirea soluţiei
problemei.

Pentru a înţelege relaţiile dintre mărimile unei probleme, cu elevii clasei a III- a B
am făcut multe exerciţii de activizare a limbajului matematic, a noţiunilor : sumă,
diferenţă, cât, produs, dar şi a relaţiilor : cu atât mai mare (mai mult) sau mai mic (mai
puţin).

După multe exerciţii de precizare a limbajului matematic, elevii au rezolvat corect
probleme, au formulat variante de întrebări, ca în exemplul următor :

« Pe un raft al unei biblioteci sunt 63 de cărţi, iar pe al doilea de 7 ori mai puţin ».
Formulaţi întrebări posibile, apoi rezolvaţi problema.

Ca într-un adevărat « brainstorming » (asalt de idei), întrebările problemei au fost
formulate cu uşurinţă :

 Câte cărţi sunt pe al doilea raft ?
 Cate cărţi sunt pe ambele rafturi ?
 Cu cât este mai mare / mai mic numărul cărţilor de pe primul / al doilea

raft ?
 De cate ori este mai mare numărul de cărţi de pe primul raft ?

Rezolvarea problemelor în două moduri este un antrenament creativ.
I-am obişnuit pe elevi să scrie rezolvarea problemei într-o formulă numerică. O

asemenea activitate cu elevii este o muncă de creaţie, de gândire, de stabilire de legături
logice pentru a putea pune sub forma unui singur exerciţiu ceea ce de fapt se realizează în
mai multe etape, prin exerciţii distincte.

Exemplu:
Câte picioare au 6 lupi, 5 iepuri şi 9 vulpi?
Scrie rezolvarea problemei în două moduri sub formă de formule numerice.
E: ( 6 + 5 + 9 ) x 4   => primul mod
E: 6 x 4 + 5 x 4 + 9 x 4    => al doilea mod
Schema, ca rezultat al unei învăţări active, uşurează procesul de rezolvare a

problemei prin folosirea calculelor neefectuate anterior sub formă de exerciţii combinate.
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Spre ilustrarea celor relatate, voi exemplifica cu o problemă creată de unul dintre
elevii clasei, după schema:

? a ? b                       ? c
2 x 110 2 x 100 a + b
Exerciţiu : 2 x 320 + 2 x 100 = c

Sau
Exerciţiu : ( 320 + 100 ) x 2 = c
„Marin a rezolvat suplimentar la matematică într-o lună 110 probleme şi 100

exerciţii.
Câte exerciţii şi probleme a rezolvat în 2 luni?”
Compunerea de probleme constituie o treaptă superioară de dezvoltare a gândirii

creatoare, de legare a teoriei cu practica. Cu siguranţă, un elev care ştie să compună o
problemă de un anumit fel, ştie şi să rezolve problemele asemănătoare pe care le
întâlneşte. Învăţătorul nu trebuie sa piardă nici un prilej pentru a da posibilitatea elevilor
să-şi manifeste spiritul creativ în acest sens.

La unitatea de învăţare „Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 1 – 1000„ elevii
au creat probleme în următoarea succesiune graduală:
 Crearea de probleme după tablouri şi imagini;
 După modelul unei probleme rezolvate anterior;
 Cu indicarea operaţiilor matematice;
 Cu indicarea numărului de operaţii matematice;
 Cu mai multe întrebări posibile;
 După o expresie matematică etc.

Cerinţe de acest fel se găsesc în toate manualele de matematică pentru
învăţământul primar. Este important ca învăţătorul să le folosească cu grijă, elevii să fie
ajutaţi să înţeleagă ce au de făcut, să fie bine controlaţi şi apoi ajutaţi din nou să înţeleagă
ce au greşit şi cum ar trebui să îndrepte eventualele greşeli. Discuţia cu întreaga clasă a
unor probleme mai reuşite nu este deloc un timp pierdut , ci un câştig pentru elevi.

Au fost afişate la „Gazeta micului matematician” cele mai interesante probleme
create de elevi.

Atât în rezolvarea cât şi în compunerea de probleme am folosit jocul:
Care echipă compune probleme  corecte şi frumoase?
Echipa fetelor a formulat conţinutul problemei, iar echipa băieţilor întrebarea.
Consider că se poate face mult în direcţia educării capacităţilor creatoare prin

intermediul matematicii, dacă învăţătorul adoptă o poziţie creatoare în organizarea şi
desfăşurarea lecţiilor.

BIBLIOGRAFIE
1. Stoica Ana, Creativitatea elevilor, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1983;
2. Polya George, Descoperirea în matematică – Euristica rezolvării problemelor,

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971;
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Examenul – reuşită sau eşec?

Fiecare dintre noi, copii sau adulţi, ne-am confruntat pe parcursul vieţii
cu unul sau mai multe  examene. De ce depinde un succes garantat, voi încerca să vă
demonstrez în rândurile următoare.

Examenul (şi aici nu mă refer doar la cel de admitere la liceu sau
facultate, ci şi la orice test de evaluare a cunoştinţelor) nu trebuie să fie evaluat ca o
situaţie ameninţătoare ci ca o ocazie de cunoaştere şi autocunoaştere a drumului
parcurs, o confruntare a posibilităţilor proprii cu exigenţele altora, un prilej de
verificare şi apreciere a cunoştinţelor. Dacă examenul va fi considerat ca un prag ce
trebuie trecut şi pentru care ne-am pregătit serios, atunci ne vom putea mândri cu
bucuria reuşitei şi vom căpăta curaj pentru concursul care urmează.

 Succesul unui examen este garantat dacă:
 există o pregătire temeinică;
 se cunoaşte ţinta de atins;
 există o structurare anterioară a răspunsurilor;
 există susţinere morală din partea cadrelor didactice şi a părinţilor;
 a fost verificată situaţia la stres.

 Înainte de examen vă sfătuiesc următoarele:
 să aveţi toate rechizitele necesare;
 să ajungeţi cu 20 de minute mai devreme şi să vă relaxaţi;
 să ascultaţi cu atenţie toate instrucţiunile profesorului;
 să încercaţi să răspundeţi la toate întrebările;
 să vă concentraţi înainte de a răspunde (“măsoară de două ori şi taie o

dată”)
 să scrieţi citeţ, îngrijit şi corect gramatical;
 să lucraţi repede, dar fără să vă grăbiţi.

Vă doresc să credeţi în reuşita voastră şi să priviţi examenul ca pe un
eveniment normal din care veţi ieşi învingători.

MULT SUCCES!

Psihologul de serviciu,
Brînduşa Diaconu
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Ce părere au elevii clasei a VIII-a
despre examen?

Elevii Oana Mitroi, Alexandru Pavel, Mihaela Cordoneanu şi Adriana
Mancaş, din clasa a VIII-a, au fost întrebaţi cum privesc ei examenul. Iată ce ne-au
răspuns:
Reporter: Examenele care bat la uşă le priviţi ca pe lucruri definitorii pentru

viitorul vostru?
Clasa a VIII-a:  Da. Examenele ce vor urma sunt lucruri definitorii pentru viitorul

nostru, acesta depinzând de ele.
R: Vă consideraţi pregătiţi pentru această treaptă?

:  Încă nu suntem pregătiţi  îndeajuns pentru a trece cu brio de această treaptă.
R: Credeţi că este necesar acest examen?

:  Examenele au rolul de a expune nivelul de pregătire al fiecărui elev. Elevii vor fi
repartizaţi la licee în funcţie de nota de la examen.

R: Vă mai rămâne timp şi pentru hobby-urile tale?
:  Şcoala ne ocupă foarte mult timp deoarece temele sunt multe, materia este destul
de grea, însă dacă ştii să îţi organizezi corect activităţile, poţi să te ocupi şi de

hobby-uri.
R:  Vi se pare grea materia pe care trebuie să o pregătiţi pentru examen?

:  Dacă ai învăţat şi ai fost atent în clasele V-VII, nu trebuie să ţi se pară grea
materia ci doar să o aprofundezi bine noile lecţii predate în clasa a VIII-a.

R: Ce părere aveţi despre elevii din Piatra-Neamţ? Crezi că sunt la un nivel mai
ridicat de cunoştinţe faţă de cei din alte oraşe?

:  În general, elevii din Piatra-Neamţ au avut rezultate bune la competiţiile şcolare.
Problema este că aceste rezultate nu au fost destul de mediatizate încât să
atragă atenţia.

R: De ce credeţi că  anul acesta, la simulări, s-au luat note mai mici decât în anii
precedenţi?

:  S-au luat note mai mici decât în anii precedenţi deoarece nu au acordat
importanţă acestor simulări, au luat totul în glumă; într-un cuvânt nu sunt destul
de  maturizaţi.

R: Vă este teamă de trecerea de la sistemul gimnazial la cel liceal?
:  Da, alt mediu, alţi profesori plus prejudecata celor de la oraş cum că cei de la
ţară au un nivel intelectual mai scăzut decât ei. De aceea vrem să înţeleagă că şi
cei de  la oraş sunt la fel ca noi, cei de la sate, doar că ei au mai multe posibilităţi.
S-au  născut genii şi la ţară însă au murit fără a fi descoperiţi. Oraşul nu este o
“fabrică” de genii. Ce s-ar fi întâmplat dacă Ion Creangă s-ar fi născut la oraş?
Ar mai fi putut să compună atâtea opere? Nu credem.

Interviu realizat de Diana Diaconu, cl. a VII-a A.
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În jurul tău, acasă, la şcoală , pretutindeni eşti înconjurat de oameni.
Oamenii comunică între ei. Pentru a se înţelege unul cu altul, ei sunt

atenţi cum se comportă.
Nimeni nu are voie să facă rău celorlalţi.
A fi corect cu cei din jur, înseamnă a fi cuviincios, a face întotdeauna ce

se cuvine, adică ce este bine.
Buna cuviinţă înseamnă bună conduită, bună purtare. Cunoaşterea şi

respectarea bunelor obiceiuri, te ajută să procedezi întotdeauna cum trebuie,
cum este bine şi, astfel poţi să fii un copil politicos.

Purtându-te politicos, cuviincios, poţi să fii model pentru ceilalţi.
Învaţă alfabetul bunei cuviinţe pentru a fi un copil politicos!
Salutul este modul de comunicare a oamenilor, prin cuvinte sau gesturi

pentru a-şi manifesta bucuria, respectul şi simpatia, când se întâlnesc sau se
despart de alte persoane.

Când te-ai întâlnit cu o persoană spui: „Bună dimineaţa”, „Bună ziua”
„Bună seara”; iar când te desparţi de o persoană spui: „La revedere” sau
„Noapte bună”.

Celor mai dragi fiinţe, mama, bunica, naşa le spui cu o privire caldă
„Sărut mâna”.

Nu este politicos să spui „La revedere” persoanelor pe care nu le
cunoşti.

Întotdeauna persoana mai tânără trebuie s-o salute pe cea mai în
vârstă.

Întotdeauna băieţii salută fetele.
Nu trebuie să saluţi zgomotos, să faci gesturi necontrolate, care

stârnesc râsul sau îi deranjează pe cei salutaţi.
Scuzele reprezintă forma politicoasă de exprimare a părerii de rău faţă

de o persoană, când greşeşti din neatenţie, uiţi ce ai promis sau nu faci ceea
ce ai promis.

Dacă vrei să fii considerat un copil bine crescut, cere-ţi scuze, chiar
dacă ai greşit din neatenţie, pentru a nu fi considerat nepoliticos.

Învaţă să-ţi recunoşti greşeala, cerându-ţi scuze.

Chele Teddi & Găluşcă Bianca – Clasa a VI-a A
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SĂ  RESPECTĂM REGULILE  DE
CIRCULAŢIE  PENTRU  SIGURANŢA

NOASTRĂ!
Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să asigure

fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a
persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice sau private.

Pietonii trebuie să circule numai pe trotuare sau pe pistele
special amenajate.

În afara localităţilor, pietonul trebuie să circule pe potecile
laterale sau acostamentele drumurilor publice, iar în lipsa acestora,
cât mai aproape de marginea din stânga părţii carosabile, în sensul
lui de mers.

Traversarea drumului public de către pieton se face perpendicular pe axul
acestuia, numai prin locurile marcate ori/ şi semnalizate cu indicatoare, iar în
localităţi, în lipsa acestora, pe la colţul străzii, după ce s-a asigurat că o poate face în
siguranţă pentru el şi ceilalţi participanţi la trafic.

Dispoziţiile referitoare la pietoni se aplică şi persoanelor care
împing sau trag un vehicul pentru copii, bolnavi ori infirmi, celor
care se deplasează pe lângă o bicicletă sau ciclomotor şi persoanelor
cu handicap locomotor care se deplasează într-un scaun rulant
acţionat de ei înşişi ori care circulă cu viteză redusă, precum şi celor
care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile.

Se recomandă ca, pe timp de noapte, pietonul care circulă pe partea carosabilă
a drumului să poarte, aplicate pe îmbrăcăminte, accesorii reflectorizante sau să poarte
o sursă de lumină vizibilă din ambele sensuri.

Lupu Constantin – Clasa a V-a A
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LABIRINTUL

Radu este un elev fruntaş. El ştie că „Cine are carte are patru ochi”
şi, de aceea, la ore este numai ochi şi urechi.

Ochii zilei se deschiseră demult şi Radu se mai gândea încă ce să
scrie în compunerea „Timpul liber”. O rază de soare, care bătea într-un
ochi de geam al camerei sale, strălucea atât de tare, încât îi luă ochii. Din
când în când, raza parcă-i făcea cu ochiul. Radu închise ochii şi se lăsă
furat cu gândul.

Cât ai clipi din ochi se şi văzu privind cu ochi galeşi la jucăriile din
vitrina unui magazin, iar acestea îi făceau cu ochiul. Apoi, gândul îl purtă
acasă.  Aici îi sări în ochi chipul mamei, care-l aştepta cu cina pe masă:
un ochi cu şuncă şi o cană cu ceai plină ochi. Şi acum îi scotea ochii ca de
fiece dată când mănâncă de ochii lumii. Ba într-un colţ al camerei o ochi
şi pe bunica, care împletea la ilicul său, cu ochii-n patru, ca să nu scape
vreun ochi. Se visă, apoi, cu prietenul său, în spatele blocului. Aici, feriţi
de ochii lumii, îşi plimbau bărcuţele de hârtie pe un ochi de apă. Alţi copii
furau cu ochii jucăriile lor de hârtie. De la o vreme, Radu îi luă la ochi pe
câţiva dintre admiratori, care voiau să le răstoarne bărcuţele.
Nenorocirea s-a întâmplat însă chiar sub ochii lor: bărcuţele s-au
răsturnat singure.

Marea nenorocire este aceea că Radu a
intrat în acest labirint cu fel de fel de ochi şi nu mai
poate ieşi. De ce ? A uitat pentru puţin timp să-şi
folosească ochii minţii şi s-a lăsat vrăjit de raza de
soare.

Micule cititor, dacă vrei să-l ajuţi pe Radu să
iasă din acest labirint, înlocuieşte toate expresiile
subliniate, folosindu-ţi ochii minţii.

Învăţătoare,
Maria  Savin
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CURIOZITĂŢI  DIN  NATURĂ

Vaca trebuie să bea până la 70 de litri de apă pe zi pentru a furniza
laptele necesar viţelului.

Deşi penele de pasăre sunt foarte uşoare împreună ele pot
cântări mai mult decât scheletul.

Păsările cântătoare mici zboară cu aproximativ 25 km/h,
pescăruşii 35 km/h sau unele rase cu până la 70 km/h.

Ştiinţa a stabilit, că peştii au voce şi auz. Dar între ei se înţeleg...
în limba lor. Un învăţat a demonstrat recent, că melodiile
armonioase ce se răspândesc în apă, în formă de evantai
influenţează plăcut asupra peştilor şi-i atrag spre mal.

Crocodilul nou-născut e de trei ori mai mare decât oul, din care
abia a ieşit.

Cel mai mare ochi este cel al caracatiţei. Diametrul lui ajunge la
40-50 cm.

In nordul Australiei se întâlnesc fluturi cu dimensiunea de 26
cm. Localnicii folosesc carnea lor. Se înţelege că fluturii nu sunt
vânaţi cu plasa, nici cu puşca, ci cu arcul şi săgeata.

Elefantul african este cel mai mare mamifer în viaţă de pe pământ.
Trompa musculoasă serveşte ca nas, mana, picior suplimentar,
Dispozitiv de semnalizare şi ca unealtă pentru adunarea mâncării.
Cu 40 000 de muşchi, trompa face mişcările ca şi cum ar culege ouă.

Elevii clasei a IV-a A
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Pe verticala AB veţi obţine numele celui mai mare
compozitor român.

A
1

2
3
4

5
6

B

1. Mare pictor român, autor al carelor cu boi şi al chipurilor de ţărani
2. Locul de naştere al lui Aurel Vlaicu
3. “Luceafărul“ poeziei româneşti
4. Savant român cunoscut pentru lupta împotriva microbilor
5. Pictorul florilor
6. Localitate unde este amplasată “Coloana Infinitului “ a sculptorului

Constantin Brâncuşi ( două cuvinte)

Citeşte şi află mai mult!

“Nu aveam decât trei ani când am auzit pentru prima dată un taraf de lăutari. Orchestră
ciudată alcătuită dintr-un nai, câteva viori, un ţambal, un contrabas, dar care mi-a făcut pesemne
o impresie destul de puternică. A doua zi de dimineaţă încercam să întind un fir de aţă pe o bucată
de lemn şi, crezând într-adevăr că făurisem o vioară, imitam ceea ce auzisem cu o zi înainte.
Fluieram pentru a reda sunetul naiului, iar cu două bastonaşe de lemn înlocuiam ţambalul. Mi-am
ascuns micul taraf în livada părintească sub un copăcel, în timp ce mama înnebunită mă căuta
peste  tot, strigându-mă spre cele patru zări.

Aceasta a fost prima mea întâlnire cu muzica.”
George Enescu

Creaţia marelui compozitor cuprinde “Poema română “, sonate pentru vioară şi
pian, suite, cvartete, Rapsodiile române Nr. 1 şi 2, opera “Oedip “, poemul simfonic
“Vox maris “etc.

Lăscan Emilian şi Chele Teddi
Clasa a VI-aA
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DA, SUNTEM PRICEPUŢI !

Preşcolarii de la Grădiniţa Şcolii Nr-1 Săvineşti
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SĂ  RÂDEM  PUŢIN …

În faţa pomului de iarnă
Se–ntreba, mirat, Matei:
- Pentru ce mi-o fi dat trei?
Când am spus la naturale,
Că şi-n brad cresc portocale.

Sinceritate La ora de limba română
- Ei, ai auzit matale                            Într-o zi, elevul Voina
De Ion Luca Caragiale?                       Întrebat fu: “Ce e doina?”
A răspuns cam trist Matei: El, ca şi picat din lună,
- De nici unul dintre ei! A răspuns: “E fată bună!”

 Costel se înapoiază de la şcoală şi îşi
anunţă mama:
- Mămico, am căpătat azi nota zece!
- Bravo, puişorul mamei, la ce?
- Doi la matematică, patru la dictare, trei

la istorie şi unu la ştiinţe!

 De câte ori mă aşez la masă mănânc de toate şi mă îngraş
văzând cu ochii. Ştii vreun remediu?

- Da. Aşază-te la bibliotecă.

 Pentru treabă, draga fată
E tot timpul ocupată,
Dar de-o chemi la prăjituri…
Nu-i ajung nici şapte guri!

Culese şi păţite de unii colegi de şcoală
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