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Ne aflăm în situaţia de a utiliza şi pentru actul de cultură un termen care
dă frisoane tuturor în ultima perioadă de timp: criză. Dar iată că identificăm o criză a
lecturii. Aceasta e sinonimă cu o criză de identitate şi o criză în dezvoltarea
spiritului uman.

Se  duce o luptă, însă mi se pare prea firavă, de reîntoarcere la actul de a
citi şi de pune astfel în mişcare cuvântul, ideea şi imaginea. Însă, e greu să faci
elevii, atât de atraşi de calculator şi televizor, să înţeleagă că a citi se prelungeşte în a
gândi şi că de fapt preferinţa pentru imaginea gata fabricată, aşa cum o întâlnim în
mijloacele de comunicare mai sus-menţionate, inhibă capacităţile distincte de rasă ale
omului: de a judeca, de a face conexiuni între idei, de a se exprima clar şi
coerent.

Psihologi, medici, educatori, profesori, oameni de cultură trag semnale de
alarmă în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare a copilului care petrece mult timp în faţa
televizorului şi a calculatorului. De altfel, este demonstrat că hiperactivitatea,
incapacitatea de a gândi coerent şi de a realiza o comunicare eficientă cresc o dată cu
numărul tot mai mare de ore petrecute în faţa acestor mijloace media. Acesta este şi
motivul pentru care se naşte şi pasivitatea, mai apoi, la o vârstă mai mare, indiferenţa
faţă de actul lecturii. Copiii şi tinerii nu mai au capacitatea de a înţelege ceea ce citesc,
la nivel cerebral nu se mai realizează conexiuni necesare actului de analiză şi de
comunicare.

Lupta noastră, a educatorilor, se duce pe două fronturi: în primul, rând în
a-i face conştienţi pe părinţi de riscurile la care îşi expun copiii în momentul în care le
oferă accesul nelimitat la televizor sau calculator, în al doilea rând cu elevi, cei care sunt
tot mai indiferenţi la sfaturile oferite spre beneficiul lor.

Încercăm astfel, de multe ori fără sprijinul esenţial al părinţilor, să îi
atragem pe elevii noştri în activităţi interactive care să le dezvolte gustul pentru
lectură, care să-i ajute că gândească, să creeze, să poată să se exprime atât intelectual cât
şi emoţional.

În paginile revistei noastre am surprins şcolarii în actul creator. Ceea ce
am „cules” de la ei sunt fructele unor speranţe pe care le avem, noi cei care încercăm să-
i educăm, că elevii vor apela mereu la a citi şi prin el vor ajunge la a gândi şi a se
exprima.

Profesor Mihaela Cercelariu
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Anul 2010 marchează 160 de ani de la naşterea
marelui poet român. Născut la Botoşani, copilărind la
Ipoteşti, „sat sărăcăcios” aşezat „într-o vale închisă de
dealuri, odată împădurite, pe după care stau ascunse alte
sate mai mari [...] risipite într-o privelişte dezolantă de clisă
şi cocioabe”¹, Eminescu ajunge să transpună în opera sa nu
numai un colţ de ţară, nu numai un vas strâmt de cultură şi
tradiţie. El dă glas întregii spiritualităţi româneşti. Scoate
din străfundurile fiinţei naţionale miturile fascinante ale
dragostei şi creaţiei (ca în poemele Călin — file din poveste
şi Memento mori) pe care le prezintă întregii umanităţi. Nu
se sfieşte să atace dilemele esenţiale ale existenţei noastre
— naşterea şi moartea universului (Scrisoarea I) sau religia

(Demonism). Se contaminează de patima filosofiei germane şi de
bogăţia culturală antică atât de factură hindusă cât şi latino-
grecească. „Cu deosebire largi îi erau cunoştinţele în ceea ce
priveşte literatura tuturor popoarelor, istoria universală şi cea
română îndeosebi, filozofia tuturor timpurilor şi limbile clasice şi

cea română.”²   Nu degeaba Constantin Noica, marele filosof român al secolului al XX-lea, vede în
acest scriitor „omul deplin al culturii româneşti”, „o conştiinţă de cultură de dindărătul nostru, de la
folclor şi până la ştiinţele pozitive.”³

S-au scris şi se vor scrie multe despre Mihai Eminescu, omul şi creatorul de geniu. Spirit lucid,
analitic, şi-a intuit cu mare precizie condiţia sa trecătoare şi modul cum va fi perceput de generaţiile
viitoare. Cei care îi vor fi descoperit sensurile creaţiei sale vor rămâne fascinaţi de universul poetic şi îl
vor aprecia. Cei ignoranţi „Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege...”. De aceea, „Ei vor aplauda
desigur biografia subţire/ Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vr’un lucru mare” 4. Această justă
observaţie a stat la baza apariţiei a tot soiul de mituri şi de poveşti despre Eminescu-omul. Oare cât de
mult contează viaţa scriitorului când opera se înalţă măiestuoasă din spuma geniului românesc? Tot
atât cât merită să dăm atenţie vântului care mişcă tremurător frunzele de toamnă. Cel dintâi nu face
decât să creeze un spectacol. Astfel, mulţi dintre criticii şi istoricii literari reputaţi au înţeles că viaţa e
doar un izvor pentru opera eminesciană, dar nu e un val. În acest sens putem să-i menţionăm pe Titu
Maiorescu, Alexandru Vlahuţă, Garabet Ibrăileanu, Tudor Vianu, George Călinescu, Ion Negoiţescu,
Constantin Noica, Şerban Cioculescu, Nicolae Manolescu, Ioana Em. Petrescu, Zoe Dumitrescu-
Buşulenga — sunt doar câteva nume care fac parte din categoria  stimătorilor. Ar fi mulţi, prea mulţi
de menţionat aici.

Faptul că Mihai Eminescu e un bogat tezaur de cultură o demonstrează şi influenţa pe care a
revărsat-o şi asupra sculptorilor, a pictorilor şi a muzicienilor. Prea puţin s-a menţionat acest aspect.
Dar iată, oraşele mari ale ţării, vechii şi noii Românii, cinsteşte personalitatea şi valoarea eminesciană
prin monumentele comandate sau prezentate ale unor artişti de aceeaşi naţionalitate sau nu cu cea a
poetului.
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Statuia lui Mihai Eminescu Statuia lui mihai Eminescu din Iaşi Bustul lui Mihai Eminescu din Constanţa
din Cernăuţi, realizată de Gabriel Todică realizată de Ion Schmidt Faur în 1929 realizat de Oscar Han în 1930

Pictorii, aceşti poeţi ai imaginii, au dat chip plastic universului eminescian în urma unei lecturi
pasionante a compoziţiilor Luceafărul, Sărmanul Dionis, Lacul, Mortua est, Făt-Frumos-din-lacrimă,
Doină, Strigoii, O, rămâi... etc. Le-am găsit fascinante pe site-ul Institutul de Memorie Culturală,
http://www.cimec.ro/Carte/Eminescu/ME.htm. Iată câteva mostre, prin a căror culori vibrează
versurile “poetului nepereche”.

"Şi din adânc necunoscut "Ce-ţi pasă ţie, chip de lut, "O, vin odorul meu nespus
Un mîndru tânăr creşte" Dac-oi fi eu sau altul ?" Şi lumea ta o lasă"

Sabin Bălaşa, Hyperion (frescă) Mişu Teişanu, Luceafărul (cromolitografie)        Camil Ressu, Luceafărul (cărbune, tempera)

Vă îndemn la contemplaţie şi la visare prin lectura textelor eminesciene. Iar ca fundal sonor,
nu ezitaţi să folosiţi piesele trupelor Mondial şi Sfinx, a interpreţilor Tudor Gheorghe, Valeria Seciu,
Adriana Auch, Stela Enache și Florin Bogardo, câţiva care au cântat poeziile celui care
„rămâne cea mai strălucită încarnaţie a geniului românesc.” 5

Profesor Mihaela Cercelariu
__________________________________________________________________________________
George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, Editura pentru Literatură, 1966, p. 40;
² Ioan Slavici, Eminescu — omul, în volumul Pagini alese, cap. Amintiri, Editura Tineretului, 1959, p. 245;
3 Constantin Noica, Eminescu sau gânduri despre omul deplin al culturii româneşti, http://www.mihaieminescu.ro/critice/noica.htm;
4 Mihai Eminescu, Scrisoarea I, în volumul Pagini alese, Editura Regis, p. 134;
5 Octavian Goga, Un monument lui Eminescu, în volumul Precursori, Bucureşti, 1930, p.
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Un copil este ca o sămânţă de floare...
Cât de frumos va creşte, cât de frumos va

rodi,
Depinde de grădinarul care o va îngriji,
De ce pământ şi de câtă lumină şi apă are,
De cât e de ferită de frig, de furtună şi de

soare prea tare.
E atât de plăpândă...
Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în

picioare
Când e tot ce va rămâne în urma ta.

(Irina Petre)
În înţelesul cel mai larg, educaţia este un proces care începe în momentul în care individul se

naşte şi se sfârşeşte o dată cu viaţa.
Familia constituie poarta prin care copilul îşi face apariţia în viaţa umană şi în cadrul căreia îşi

formează personalitatea. Prima instanţă educativă o constituie mediul familial . În acest mediu, copilul
face primii paşi pe drumul integrării sociale.  Un impact esenţial asupra procesului socializării
copilului îl constituie grădiniţa , care contribuie la procesul construirii personalităţii copilului într-una
din etapele de vârstă cele mai maleabile şi cele mai vulnerabile. Manifestându-se ca o acţiune unitară,
educaţia îşi îndeplineşte dezideratele prin strânsa legătură dintre familie şi mediul educaţional,
respectiv, grădiniţă. În acest context, educatoarea găseşte permanent ocazii de a comunica cu părinţii.

Iubirea, motivarea părinţilor şi gândirea pozitivă sunt factorii cruciali în creşterea copiilor buni.
Am întrebat părinţii ce ar dori să schimbe în viaţa dumnealor dacă ar fi să o ia de la capăt.

Majoritatea a răspuns că ar fi optat pentru un serviciu mai bun, deoarece stabilitatea financiară ar fi
adus beneficii pe toate planurile. Ca temă de reflexie le-am precizat apoi că la o întâlnire cu bunicii,
nici unul dintre aceştia nu a spus că regretă cariera ci, că ar dori să petreacă mai mult timp cu familia,
să meargă în mai multe călătorii împreună şi să fie mai înţelegători cu copiii.

Pentru copilul preşcolar, părinţii reprezintă modelul pe care ei îl vor urma în viaţă. Atâta timp
cât capacitatea de a gândi abstract încă nu este dezvoltată la preşcolar, copilul are nevoie să înveţe din
exemple concrete. Pentru copii, o fundaţie solidă presupune o bază morală solidă. Căminul este locul
unde se toarnă temelia înaltelor valori morale. Una din cele mai bune ocazii pentru deprinderea
valorilor morale şi a răspunderii constă în aplicarea lor zilnică acasă. Mii de lucruri trebuie făcute
zilnic.

Acest lucru impune ca părinţii să fie parteneri egali în educaţia copilului. De aceea este necesar
să cunoască programele educaţionale. În acest context, educatoarea are rolul de a decide împreună cu
părinţii care sunt nevoile copilului ţi să promoveze servicii adecvate.

Educatoarea trebuie să  găsească în permanent ocazii de a comunica cu părinţii:
- când părinţii aduc copiii la grădiniţă sau vin să-i ia;
- la şedinţele cu părinţii;
- la activităţile demonstrative efectuate;
- la lectoratele cu părinţii;
- cu prilejul diferitelor evenimente festive organizate la nivelul grădiniţei;
- prin vizitele la domiciliu;
- prin implicarea părinţilor în organizarea unor activităţi extraşcolare;
- prin realizarea unor vitrine cu material informativ;
- prin realizarea unor afişe speciale.
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Voi prezenta o dezbatere cu părinţii pe tema: “Educaţia începe acum. Suntem atenţi la
comportamentul nostru? “

Dezbaterea acestei teme a început prin precizarea că “ Niciodată nu este prea târziu să faceţi o
faptă bună, deci nu amânaţi nici o clipă. Începeţi acum!”

Copiii preşcolari se află la vârsta imitaţiei. Acesta înseamnă că oricât de bine l-ar educa
părintele pe copil , câtă vreme el este un exemplu negativ, înseamnă că-i dă apă la moară să
procedeze la fel. Cu o mâna îi dă şi cu cealaltă îi ia.

În această perioadă, modelele morale sunt extrem de importante pentru copil, regulile sunt
importante, dar puterea exemplului este cea mai stimulatoare.

Copilul are nevoie să înveţe din exemple concrete, atâta vreme cât capacitatea de a gândi
abstract încă nu i s-a dezvoltat. Propriile noastre trăsături de caracter, cele puternice, dar şi slăbiciunile,
toate se oglindesc în viaţa copiilor. Adesea, lucrurile care ne enervează la copiii noştri sunt de fapt cele
mai mari defecte ale noastre. Copilul face ceea ce vede. Fiţi atenţi! Copiii dumneavoastră sunt mai
atenţi la ceea ce faceţi decât la ceea ce spuneţi!”

Am întrebat preşcolarii cum îşi petrec timpul liber acasă şi cele mai frecvente răspunsuri au
fost:” Ne uităm la desene animate şi ne jucăm la calculator sau televizor”. Când au fost întrebaţi dacă
ascultă poveşti acasă, am aflat că „Doar bunicii ne mai spun poveşti”. Un copil chiar a specificat :
“Mama niciodată nu ne spune poveşti”. Am întrebat apoi copiii de unde îşi dau ei seama că părinţii îi
iubesc. Aceştia au spus că ştiu deoarece:” Ne cumpără dulciuri şi jucării multe ” Un singur copil a zis
că-şi dă seama de dragostea părintească datorită îmbrăţişărilor.

Toţi părinţii îşi iubesc copiii, dar nu le spun acest lucru, din păcate nu le arată niciodată
dragostea ce le-o poartă. Copiii au nevoie de afecţiunea noastră, de săruturile, de îmbrăţişările noastre,
de a le spune cât de mult îi iubim.  Iubirea poate face ceea ce nimic nu poate face, doar prin dragoste
putem deveni învingători.

Părinţii sunt modelul pe care copiii îl vor urma în viaţă.  Părinţii trebuie să fie un exemplu, să
conducă, să călăuzească, să direcţioneze, să corecteze, să încurajeze. Dăruiţi copiilor cât mai mult din
timpul dumneavoastră. Astfel, vor învăţa să vă dăruiască, la rândul lor, mai târziu, bucuria de a fi
împreună.

Copiii au nevoie de răbdarea de a stărui asupra  unui fapt pentru a-l face bine, au nevoie de
răspunsuri la întrebări, au nevoie de cineva care să-i asculte. Copiii au nevoie să fie lăsaţi să ducă la
bun sfârşit un lucru pentru a-i da satisfacţia că l-a făcut bine.

Multe împliniri vom avea dacă petrecem mai multă vreme citindu-i o poveste decât dacă îl
lăsăm să se uite la desene animate tot timpul. Spunându-le poveşti îi antrenăm pe copiii să relateze
fapte, întâmplări, să imite personaje, stimulându-le astfel  creativitatea. Importanţa deosebită a
jocului pentru vârsta copilăriei este un adevăr incontestabil. Jucându-ne cu copiii avem posibilitatea de
a cunoaşte dorinţele şi trebuinţele acestora şi de asemenea putem contribui la îmbogăţirea
vocabularului copiilor prin micile noastre intervenţii.

Toate acestea înseamnă comunicare, răbdare,  timp acordat copiilor noştri . Timpul şi energia
investite în copiii îşi vor arăta roadele într-o iubire şi într-o satisfacţie mai presus de orice imaginaţie.
Nu trebuie să gândim că plătim un preţ, ci că ne bucurăm de rezultate.  Toate acestea presupun o
muncă în echipă. Ambii părinţi sunt parteneri în educaţia copilului. O echipă părintească puternică şi
unită are cele mai mari şanse să-şi influenţeze copiii în bine.

Ed. Cristina Maria Scheuleac
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În timp ce părinţii buni se străduiesc să
satisfacă, în măsura posibilităţilor, dorinţele
copiilor lor (haine, pantofi, aniversări, produse
electronice, excursii), părinţii inteligenţi le
oferă ceva ce nu se poate cumpăra: povestea
vieţii lor, experienţele lor, bune sau rele, timpul
lor. Povestiţi cu copiii voştri despre greutăţile
prin care aţi trecut, despre aventurile şi visurile
voastre, despre momentele cele mai fericite!
Mulţi părinţi se spetesc să le ofere copiilor tot
ce e mai bun, dar uită să le deschidă cartea
vieţii lor, să le împărtăşească existenţa lor.

Un lucru foarte important în viaţa
voastră este să iertaţi. Dacă aveţi un duşman,
este mai ieftin să îl iertaţi, pentru că altfel
duşmanul va dormi cu voi şi vă va tulbura
somnul. Înţelegeţi-i slăbiciunile şi iertaţi-l, doar
aşa vă veţi elibera de el. Şi învăţaţi-i pe copiii
voştri să facă la fel, să îi ierte pe cei care în
dezamăgesc, explicându-le acest mecanism.

Agresiunile, respingerile şi atitudinile
noastre pot crea un nivel înalt de tensiune
emoţională în copii, generând cicatrice pentru
totdeauna. Dacă aţi greşit faţă de copil, nu este
suficient ca în secunda următoare să fiţi drăguţ
cu el sau, şi mai rău, să compensaţi
agresivitatea cu cadouri. Astfel îl veţi face să vă
manipuleze, nu să vă iubească. Puteţi repara
răul pe care i l-aţi făcut doar pătrunzând în
lumea lui, recunoscându-vă greşeala şi
explicând-o. Spuneţi mereu copiilor voştri că ei
nu sunt simple note de subsol, ci paginile
centrale ale poveştii vieţii voastre.

Foarte mulţi copii dezvoltă o
personalitate individualistă. Chiar dacă munciţi
mult, faceţi din puţinul timp disponibil mari
momente de convieţuire cu copiii voştri;
rostogoliţi-vă cu ei pe podea, jucaţi-vă, râdeţi,
faceţi totul cu plăcere. Nu uitaţi, copiii voştri
nu au nevoie de fiinţe extraordinare, ci de fiinţe
umane, care îşi deschid inima. Deschideţi-vă,
plângeţi şi râdeţi împreună cu ei, îmbrăţişaţi-i.

Acest lucru e mai important decât să le daţi
averi sau să îi criticaţi de nenumărate ori.
Bucuria lucrurilor mărunte

Învăţaţi-vă copiii să găsească în
lucrurile mici motive majore de fericire. O
persoană superficială din punct de vedere
emoţional are nevoie de evenimente mari ca să
se bucure; o persoană profundă găseşte bucurie
în lucrurile ascunse, în fenomene aparent
imperceptibile: mişcarea norilor, dansul
fluturilor, îmbrăţişarea unui prieten sau a
persoanei iubite, zâmbetul prietenos al unui
necunoscut.

Fericirea nu este opera întâmplării,
fericirea vine prin exerciţiu. Antrenaţi-vă copiii
pentru a fi excelenţi observatori. Ieşiţi pe câmp
sau în grădină, faceţi-i să urmărească
deschiderea unei flori şi descoperiţi cu ei
frumosul invizibil. Simţiţi cu ochii voştri
lucrurile frumoase care vă înconjoară.

Faceţi-i pe tineri să aprecieze
momentele simple, forţa care izvorăşte din
pierderi, siguranţa care răsare din haos, măreţia
care emană din gesturile mici.

Înv. Marieta Popîrda
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Pentru a nu trece prin anumite situaţii ce ar
putea să vă afecteze sănătatea ori viaţa, ar fi bine să
citiţi cu atenţie următoarele sfaturi pe care vi le dăm cu
toată dragostea şi grija noastră, noi cei ce suntem
îmbrăcaţi în haină albastră şi care veghează zi de zi
asupra voastră, alături de părinţi, profesori şi prieteni,
după cum urmează:

 Când sunteţi singuri este bine să nu purtaţi cheia
de la intrarea în locuinţă la vedere şi nici să o
ascundeţi în locuri unde ar putea fi găsită uşor de
răufăcători, care astfel pot intra în locuinţa
voastră.

 Niciodată nu deschideţi uşa necunoscuţilor, chiar
dacă vă spun că sunt trimişi de părinţii voştri, uşa
trebuind să fie încuiată şi asigurată cu lanţul de
siguranţă.

Deci spuneţi părinţilor voştri să vă asigure locuinţa prin
orice mijloace pentru ca voi să fiţi în siguranţă, iar
vizorul apartamentului vostru să fie la înălţimea voastră
pentru a putea vedea cine este la uşă.

Atunci când vă aflaţi singuri pe stradă, în drumul vostru către şcoală sau de
la şcoală către casă, în timp ce vă jucaţi cu prietenii voştri trebuie să ţineţi
cont de următoarele:

 Nu purtaţi cercei, lănţişoare, inele din aur, telefoane mobile, pentru că
puteţi rămâne fără ele;

 Aveţi grijă de lucrurile voastre, nu le lăsaţi nesupravegheate sau
neasigurate deoarece pot tenta pe răufăcători, care vi le pot fura;

 Aveţi curaj să spuneţi nu necunoscuţilor. Trebuie să ştiţi că pentru a
scăpa de un pericol care vă ameninţă puteţi ţipa, fugi sau chiar lovi;

 Nu vă apropiaţi şi nu urcaţi în autoturismele unor persoane
necunoscute, indiferent ce vă spun sau vă dau, nu
primiţi jucării, dulciuri sau bani de la aceştia.
Respingeţi orice apropiere sau atingere din partea
necunoscuţilor;

 Când intraţi în bloc nu urcaţi în lift cu persoane pe
care nu le cunoaşteţi;

 Dacă întâlniţi astfel de persoane spuneţi acest lucru
părinţilor, profesorilor voştri sau poliţiştilor pe care îi vedeţi.

Conducerea şcolii
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Dimineaţă de toamnă.
Gândurile posomorâte se risipesc prin ceaţa care ne înconjoară.

Sufletul ne este cel mai treaz. El deja a plecat peste dealuri, peste văi, peste
copacii dezveliţi de mantia purpurie. E prea nerăbdător.

Abia când, printre sulurile de noapte care se desfac treptat ne
salutăm cu emoţie, ştim că am pornit la drum. Cadrele didactice de la
Şcolile din Săvineşti, împreună cu invitaţii, s-au transformat în elevii
entuziasmaţi şi emoţionaţi pe care îi dăscăleşte an de an.

Primii kilometri din judeţul Suceava ne întâmpină cu brumă. Norii
ne străjuiesc cu ciudă, parcă oştile lui Soliman-paşa stau gata să atace solia

moldovenească. Ce vrăjmaşi par copacii scheletici de pe marginea drumului! Însă nimic nu topeşte
căldura din noi şi nici vremea, nici peisajul bolnăvicios nu pot pune pavăză gândului care aleargă,
aleargă, aleargă spre întâlnirea cu „matricea noastră spirituală”.

Iată, soarele ne salută. Suntem bineveniţi în ţinutul bucovinenilor. O lumină binecuvântată de
Sf. Leturghie ne deschide calea spre Mănăstirea
Dragomirna. Cetate de piatră, zid de credinţă, această
capodoperă datează din 1609, cel care a pus piatra de
temelie fiind mitropolitul Atanasie Crimca în anul 1608.

Ne-am
răsfirat prin ceaţa
lăptoasă a
dimineţii şi,
ciripitori, ne-am
îndreptat cu
emoţie spre porţile
joase de lemn
masiv, stavilă vrăşmaşilor pământeni şi nepământeni. Ceea ce
ne-a uimit de la început a fost simplitatea şi totuşi eleganţa
interiorului de biserică. Gândurile noastre se înălţau între
zidurile de taină o dată cu murmurul măicuţelor din strană care

începuseră slujba de dimineaţă. Cu sufletul uimit şi alinat am părăsit falnica biserică-cetate, motivaţi
acum mai mult ca niciodată că ţinutul Bucovinei ni se deschide ca o carte de dor şi credinţă.

Ne-am continuat drumul cu soarele însoţitor. Lumina lui ne descoperea ţinuturi pălite de
ruginiul toamnei. Freamătul vocilor noastre se înteţea la fel cum se înteţeau farmecul caselor
bucovinene.

Cuibărită între dealurile, pădurile şi munţii
Moldovei de Nord, Putna îşi răspândeşte „parfumul de
sfinţenie” spre Cerul Creator.  Am păşit cu sfială pe locurile
prin care Ştefan cel Mare şi Sfânt îşi purta pompa
domnească. Zidurile de piatră, simplitatea mănăstirii —
leagăn al Moldovei, curtea înflorită îţi vorbesc cu glas de
taină.

Slujba de duminică îşi urma tipicul, aşa cum şi noi
ne-am îndreptat paşii spre Dumnezeu şi spre locul secret
din interiorul fiinţei noastre. Cântările călugărilor tremurau
printre picturile proaspăt renovate din biserică.
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Mulţimea nu ne-a speriat. Cuminţi, perseverenţi, încetul cu încetul, am reuşit să sărutăm
icoanele sacre. „Tatăl nostru” ne urmăreşte din Cer acum, iar binecuvântarea arhierească ne călăuzeşte
pe pământul atins de rană.

Am ieşit smeriţi, mai calzi, mai blânzi. Ne
adunăm în curtea mănăstirii, ne împărtăşim negrăit
licoarea magică ce ne cuprinsese. Lumânările au venit ca
închinăciune, mulţumire, rugăminte.

Putna e credinţă. Putna e istorie. Aşteptam cu
nerăbdare acum să pătrundem în Muzeul mănăstirii, să-i
descoperim comorile, să luăm legătura cu strămoşii. Nu
am fost dezamăgiţi nici un moment. Ghidul nostru, un
tânăr călugăr, s-a dovedit a fi un specialist de seamă, un
povestitor pasionat care ne hrănea cu informaţii pe care le
auzeam pentru prima dată istorisite cu atâta calm şi
blândeţe. Păşeam captivaţi prin faţa vestmintelor lucrate cu migală şi măiestrie. Am fost atraşi de vase
vechi, de cărţi mâncate de timp, de obiecte de cult liturgic, de podoabe. Istoria poporului român şi
istoria altor popoare, ce şi-au lăsat amprenta asupra dezvoltării ulterioare a ţinutului moldovenesc, a
fost creionată sub ochii noştri. Drept mulţumire am ridicat cântec de slavă. „Ştefan, Ştefan Domn cel
mare/ Seamăn pe lume nu are/ Decât numai mândrul soare!/ Din Suceava când el sare,/ Pune pieptul la
hotare/  Ca un zid de apărare!”

Prelungita vizită în ţinutul Putnei nu o puteam încheia decât la peştera Sf. Daniil Sihastru.
Cutremuraţi de silnicia locului, am străjuit pentru câteva minute stânca străveche.

Mulţumiţi sau încântaţi, ne îndreptam către
alte comori de suflet: mănăstirile Suceviţa,
Moldoviţa şi Voroneţ. Pe prima am găsit-o în straie
verzi, în mijlocul unui peisaj ruginiu. Am lăsat şi
aici rugăciuni, mulţumiri, dorinţe. Am admirat
fascinanta pictură ruptă din mit şi natură. O linişte
de taină ne învăluia.

Moldoviţa ni s-a deschis aurie şi şi-a
aruncat parfumul de tămâie asupra noastră.
Interiorul mănăstirii dovedea migală, hărnicie,
feminitate sacră, asemenea Miresei lui Hristos.

Aripile întunericului începuseră a ne învălui
când am păşit dincolo de porţile mănăstirii Voroneţ.
Harul divin îşi spune aici cuvântul de fiecare dată când
priveşti la această culoare unică, atât de dorită de marii
artişti, dar ce prea greu îşi dezvăluie misterul. Pe acest
albastru, scena Raiului şi a Iadului te înfioară. Oare
chiar totul e sfârşit? Oare totul se preface în veşnicie?
Noi nu putem gândi, însă sufletele noastre tremură. Ele
ştiu mai bine ca noi.

Oboseala fizică e inerentă. După peisajele de
vis de prin Obcinele Bucovinei, după cântecele vesele,
pline de viaţă, după respiraţia împrospătată de
parfumul Putnei şi hrana oferită ochilor de frescele miraculoase, iată! gonim prin întuneric spre ţinutul
natal al Neamţului. Casa trupului ne aşteaptă, dar sufletul şi-a găsit o casă traincă undeva dincolo de
noi, mai sus, tot mai sus....

Profesor Cercelariu Mihaela
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ÎNTÂLNIREA CU BIBLIOTECA
JUDEŢEANĂ

Pe data de 4 decembrie am avut deosebita plăcere de a face cunoştinţă cu
biblioteca judeţeană ce poartă denumirea de Biblioteca „G.T. Kirileanu”. Această vizită
s-a datorat unei activităţi create împreună cu domnii profesori anume, doamna
profesoară de limba franceză,Podaru Oana, domnul profesor de limba engleză, Drăgoi
Bogdan şi domnişoara profesoară de limba şi literatura română, Cercelariu Mihaela, ce
s-a axat pe cunoaşterea istoriei literaturii in fiecare ţară, Anglia, respectiv Franţa.
Aproape fiecare elev a susţinut un mic discurs. Cu mici sau mari emoţii am descoperit şi
am observat împreună cu doamna bibliotecar, cărţi reprezentative acelor perioade ale
literaturii amintite de către noi, în fiecare discurs.

Pe lângă minunata activitate pe care am desfăşurat-o, ni s-au pregătit câte un set
de întrebări legate de cultura noastră generală, acestea fiind  culese de către doamna
bibliotecar din două cărţi  de limba engleză, respectiv limba franceză.

Deoarece întotdeauna este
important cu ce rămânem după o
întreagă activitate, putem recunoaşte că
acesta a fost un lucru benefic pentru
cultura noastră, învăţând să ne
exprimăm punctul de vedere şi asupra
altor cărţi ce aparţin unor autori străini .

Acum ne bucurăm deoarece
cunoaştem şi secţia de limbi străine şi am

avut ocazia să vedem şi o altă bibliotecă înafara celei din şcoală. Am putut să lecturăm
şi câteva enciclopedii ce ne-au trezit spiritul pentru lectură, acestea fiind desigur, scrise
fie în limba engleză, fie în franceză.

Am părăsit biblioteca cu greu. Suntem bucuroşi că experienţa se va mai repeta, cu
ocazia  altor sărbători, deja stabilite.

Noi aşteptăm cu nerăbdare să cunoaştem şi celelalte săli ale bibliotecii, după cum
ne-a promis domnişoara dirigintă.

În continuare puteţi observa câteva imagini de la activitate.
LAIOŞ CRISTINA

Clasa a VI-a  A
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Natura e plină de viaţă şi întrece pe oricine şi orice la frumuseţe. Soarele are cele mai puternice
raze vara, tabloul auriu amestecat cu puţină cafea este toamna, iar paradisul alb este doar iarna. Natura
nu are o frumuseţe trecătoare, are doar haine pe care le îmbracă şi cu ajutorul cărora se schimbă total.
Şi iată că am ajuns astfel, la concluzia că toate anotimpurile sunt frumoase, dar parcă primăvara ocupă
un loc special în sufletul nostru.

Primavara, natura se spală pe ochi somnoroasă fiindcă tocmai s-a trezit
din somnul anotimpurilor reci. Odată cu ea vin şi păsărelele care ne încântă cu
recitalurile lor, iar copacii, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, după ce au prins trepat
viaţă, acum stau la taifas. Prima fiică a Anului şi-a aranjat deja rochia de mătase şi,
după ce a închis ultimul centimetru de fermoar, florile au început să-şi deschidă
petalele, să parfumeze aerul şi să zâmbească cerului albastru-cristalin. Ea nu a uitat
să-şi contureze puţin ochii şi iarba a prins deja culoare. După ce şi-a pieptănat părul,
şi-a pus pe cap un voal alb prin care a anunţat izvoarele că pot începe să murmure
poveştile adunate în timpul iernii.

Vara simţim că suntem într-o altă lume. Totul ni se
pare mult mai frumos, florile parcă sunt ieşite din cutie, iar roua
rece este aşternută peste iarba cea verde şi pufoasă. Stoluri de pasări zboară spre cer
împreună cu fluturi de diverse culori, care dansează în aer. Se aude murmurul apei
curgând în vale. Cerul este senin de un albastru pur. Răcoarea dimineţii se face
simţită.

Toamna este fermecătoare prin ninsoarea de frunze
galbene-ruginii, verzi-aurii si roşiatice care se aştern pe pământ
formând un covor colorat. Vântul tomnatic şi răcoros îndeamnă
frunzele la dans, la care ele nu ezită mult şi îndată încep să
participe. Pe dealuri, pe câmpii, în pădure şi în livezi totul capătă o
nuanţă ruginie. În pădure nu se mai aud trilurile fermecătoare ale
pasărilor, deoarece ele au plecat deja şi pe rând cu ele au luat şi

cântecele lor nemaipomenite. Totuşi pădurile nu au rămas pustii fiindcă toţi copacii
sunt înconjuraţi de o mulţime de frunze multicolore. Pe lângă toate acestea se mai
aude si murmurul izvorului din mijlocul pădurii. Regina Toamnă este zglobie şi
aurie, harnică şi darnică ca furnica şi albina căci ea ne umple hambarele în fiecare
an cu toate bunătăţile ei. Unele animale se pregătesc pentru iarnă ca să hiberneze,
iar altele îşi caută hrana pentru întregul anotimp.

Iarna, norii plumburii şi grei cern zăpada, repede şi cu
fulgi mari. Totul e amorţit sub oceanul de ninsoare. Crăiasa
Zăpezilor, pe cine vede că-i calcă plapuma cea pufoasă, îi face umeri albi şi grei
neinteresând-o dacă supără sau nu. Soarele rotund şi palid, se arată cu frică  printre
norii cei reci. Vântul şuieră prin crengile copacilor, cu senzaţia că într-adevăr a
venit iarna cea bogată în mantie festivă. Casele împodobite cu zăpadă cristalină
dorm liniştite sub acoperişurile încărcate cu omăt şi aranjate cu ghirlandele de
cristale. De Sărbători, în orice casă intri, vezi brazii ornaţi cu tot felul de globuleţe
care mai de care mai colorate şi mai aranjate cu diferite modele. Magazinele sunt
aglomerate de oamenii care se pregătesc pentru Sărbătorile de iarnă, în special cele
de Crăciun. Furnica fiind harnică, şi-a cules hrana pentru iarnă, iar acum  poate
gusta bunele roade ale toamnei, pe când greierul îşi aduce aminte de baladele
cântate cu ecou vara.

Andreea Drîngu - clasa a VII-a
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O noapte de toamnă
Ziua e pe sfârşite. Încet, încet, noaptea pune stăpânire peste întreg ţinutul.
Balta albastră a cerului s-a umplut de miliarde de stele care sclipesc ca nişte

felinare aprinse crengile golaşe ale pomilor. Luna se oglindeşte în lac. Privind în apă, ai
impresia că o poţi prinde cu mâna.

În negura nopţii se lasă linişte de nedescris. Sub lumina blândă a lunii, umbrele
pomilor care se mişcă sub bătaia vântului, par nişte fantome uriaşe, iar crengile,
asemenea unor braţe care încearcă în zadar să te prindă.

Deodată, totul devine şi mai înfricoşător când în liniştea netulburătoare a nopţii
răsună un glas tânguitor de bufniţă. Apoi se lasă din nou liniştea. De sus, stelele şi luna
ne veghează somnul şi luminează calea celor rătăciţi în noapte.

Păvălaşc Alexandra – clasa a VI-a

Arsene Antonio
Clasa a III-a
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Toamna este a doua primăvară, când fiecare frunză este o floare.
Este anotimpul schimbării şi al iertării.

Copacii înţesaţi de frunze îngălbenite mă învăluie în nostalgie. Păşind pe
alei, am impresia că acestea sunt singurele care înţeleg ce se petrece.

Combinaţia de culori îţi dă o senzaţie plăcută. Peisajele create de toamnă
sunt fermecate, parcă scoase din cartea cu basme. E atâta bucurie în glasul naturii!
Privind cum frunzele plutesc, te poţi închipui un spectator care asistă la dansul
frunzelor.

Toamna are un parfum de împlinire. Natura a rodit şi acum se pregăteşte de somn.
O schimbare bruscă începe să se producă. Soarele nu mai străluceşte cu putere ; acum
doar ne mângâie cu câteva raze. Copacii înmărmuriţi de apariţia toamnei, îşi aruncă
frunzele îngălbenite pe asfalt.

Toata natura s-a întristat. Florile care nu de mult îşi arătau petalele în fiecare
dimineaţă şi ne încântau cu ele, acum rar şi le mai deschid deoarece frigul a năpustit.

Măcar pentru o clipă să ne lăsăm furaţi de mirajul
culorilor toamnei, al nostalgiei şi al sensibilităţii ce ne
înconjoară la tot pasul, mai ales acum în miez de toamnă.
Aşa cum un pictor iscusit îşi combină nuanţele şi culorile,
aşa şi toamna le combină, oferindu-ne peisaje nemaivăzute,
combinând bucuria, tristeţea, nostalgia.

Treptat, răcoarea serii se lasă încet, iar noaptea îşi
aşterne perdeaua peste pământul mohorât. Vântul şi ploaia
au început să-şi facă apariţia ridicând bietele frunze de pe
asfalt şi pălmuindu-le cu picăturile de ploaie rece.

IIoonneessccuu BBiiaannccaa –– CCllaassaa aa VVIIII--aa
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Vremea iar se cam răceşte,
Totul iar îmbătrâneşte.
Toamna a venit degrabă,
Toate florile se-ntreabă:
“Oare când va veni gerul
Să ne-acopere imperiul?”

În livada cu meri şi peri,
Fructele-şi dau cu păreri.
Se-agită să fie culese
Şi se dau drept mirese.
În cămară vor s-ajungă,
Vremea rea le cam alungă.

Unele tremură-n borcan,
Altele-s vândute la kilogram.
Frunzele sunt colorate
Şi foarte talentate.
Un covor imens alcătuiesc
Şi formează un peisaj pitoresc.

Eu mă bucur că via e culeasă
Mama e foarte bună bucătăreasă,
Face gem, compot şi zarzavat,
Pune gogonele la murat,
E activitate mare-n casă
Şi eu sunt foarte curioasă.

Toamna e un anotimp frumos
Este şi foarte valoros
Îmi plac culorile pastelate,
Peisajele minunate,
Parcă alcătuiesc o lume aparte,
Dincolo de planeta Marte.

Adina Suvac – clasa a VI-a



16

Toamna-i o zână bogată,
De lanuri de porumb îmbelşugată,
Alaiuri de frunze viu-colorate
Şi gutuile bine coapte.

Din struguri de la Moviliţa
Face mustul tanti Miţa,
Goe îl bea pe tot,
„Mamiţico, nu mai pot!”

Cei şapte pitici şi Alba-ca-Zăpada
Au strâns legume cu grămada,
Din ele Lizuca face zacuscă.
„Patrocle, vino de gustă!”

Scufiţa Roşie duce la bunica
Plăcintă de mere de la mămica,
Ursul caută mure şi peşte,
Iar Vulpea îl pândeşte.

Adevărul nu l-am spus în întregime,
Pentru asta nu vă supăraţi pe mine!
Nimeni nu ştie dacă e adevărat,
Decât cel ce le-a creat!

Flenchea Larisa - Clasa a VI-a
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de Asavei Dennis
Clasa a III-a

Toamna e o şcolăriţă
Cu fundiţă şi ghiozdan
Ce anunţă-n lumea-ntreagă
C-a sosit un an şcolar.

Toamna s-a oprit la şcoala
Pe pervazul unui geam,
Ea a scos din buzunar
Clopoţelul care sună
Şi îndată îi adună
Pe şcolarii mari şi mici.

Toamnă dragă,
Ce ne mai aduci?
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CÂND ÎŞI PIERD COPACII FRUNZELE ?
Copacii îşi pierd frunzele toamna! Plantele cu frunza lată (ulmii, sălciile şi stejarii) se

protejează astfel de frigul iernii. Dacă frunzele nu ar cădea, ele ar cere de la planta prea multa
energie si apa, mai multa decât cantitatea absorbită de rădăcini. În afară de aceasta, e mai bine
să se refacă în fiecare an acele mici laboratoare care sunt frunzele. Aceste plante se numesc
copaci cu frunze căzătoare.

De ce îşi pierd frunzele culoarea?
Foarte multe culori pe care le vedem pe timp de toamnă sunt

întotdeauna prezente, numai că ele sunt ascunse privirilor noastre.
Frunzele copacilor şi alte plante conţin 3 pigmenţi principali:

caroten, antocianina şi pigmentul fotosintetic, clorofila, care captează
razele solare transformându-le în hrană pentru plantele respective.
Deoarece clorofila este pigmentul abundent, aceasta conferă frunzelor
culoarea verde primăvara şi vara.

Când se apropie toamna clorofila se dezintegrează rapid, lăsând loc
carotenoidelor să acţioneze în aşa fel încât platele să capete galbenul
arţarului şi antocianinei ce conferă culoarea portocalie şi roşie a frunzelor
de mesteacăn sau stejar.

Când soarele nu mai este la fel de puternic, antocianina este mai
puţin activă rezultând astfel coloritul galben – portocaliu al copacilor.



 Ariciul îşi face cuibul din crenguţe şi frunze uscate şi se hrăneşte cu insecte, şoareci
sau şerpi.

 Deşi este un animal sălbatic carnivor, vulpea consumă toamna şi fructe de pădure.
 Fiind un bun gospodar, veveriţa îşi face rezerve de nuci, alune şi ghinde pentru

iarnă.
 Toamna, înainte de a părăsi ţara, familiile de berze se strâng în anumite locuri, în

zone mlăştinoase, unde fac antrenamente de zbor.
 Pentru iernare, cucul zboară în ţinuturi foarte îndepărtate.
 Frunzele au nevoie de lumina soarelui pentru a pregăti hrana copacului. Toamna,

frunzele nu mai au destul soare pentru a face aceasta. Apa nu mai poate circula
prin codiţele frunzelor, care se usucă şi mor.
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De ce mâncăm legume?
În privinţa fructelor, răspunsul este clar : pentru că sunt dulci (cel puţin, majoritatea). Ne

place să mâncăm fructe, cam orice fel de fructe, chiar dacă le acceptăm pe cele străine sau
exotice cu oarecare ezitare la început. Dar legumele pot fi amare, iuţi, pot avea, crude, un gust
destul de neplăcut, dincolo de vitamine, aşa că de ce să le mâncăm ? În bună parte, mâncăm
legume pentru că suntem conştienţi de rolul pe care îl joacă în alimentaţie şi pentru că unele
chiar ne plac.

În esenţă, omul de astăzi este rezultatul unei lungi evoluţii şi pas cu pas şi-a diversificat
hrana. Primii strămoşi ai omului începuseră să mănânce frunze, fructe, legume sălbatice,
seminţe, vegetaţie diversă. Chiar dacă nu ştiau încă să cultive toate acestea, le putea lua direct
din natură, din locurile unde ajungea tribul.

Nu s-au păstrat prea multe informaţii despre cât de toxice sau, dimpotrivă, sănătoase
erau legumele şi fructele pe care le mâncau primii oameni.  După atâta timp, este de presupus că
cea mai mare parte dintre acestea au dispărut sau nu mai sunt folosite. În schimb, astăzi avem
informaţii despre fructele şi legumele care fac parte din dieta noastră, de la vitamine şi minerale,
la istoricul plantei şi cele mai bune condiţii pentru a o întreţine şi creşte. Suntem mai interesaţi
ca oricând de efectele pozitive ale legumelor, de reţete, de gust, de agricultură ecologică şi
sănătate, însă numărul legumelor şi fructelor consumate în mod obişnuit este în scădere.

Cele mai cunoscute şi mai gustate legume sunt spanacul, varza, broccoli, morcovii,
cartofii, ardeii, ceapa, mazărea, conservate sau proaspete, preparate    într-un fel sau altul,
fiecare cu gustul şi calităţile specifice, multe însoţite de adevărate poveşti.

Consumul de legume constituie o adevărată alinare culinară.
Înv. Mihaela Crăciun
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-Bună ziua / Sărut mâna (după caz)!
-Mă scuzaţi, îmi daţi voie să vă adresez câteva întrebări despre alimentaţie?
Întrebarea nr. 1: În ce constă alimentaţia sănătoasă?
Persoana 1: Fără E-uri.
Persoana 2: Legume, fructe, carne mai puţină,
carne de pasăre.
Persoana 3: Fructe, legume, alimente naturale.
Persoana 4: Vitamine, calciu.
Persoana 5: Fără chimicale.
Persoana 6: Fructe, lactate.
Persoana 7: Legume, fructe, carne mai puţină.
Persoana 8: Fructe şi legume.
Persoana 9: Fructe, legume, lactate.

Întrebarea nr. 2: Ce credeţi despre mâncarea fast-food?
Persoana 1: Nu am o părere prea bună.
Persoana 2: Grăsimea nu e bună.
Persoana 3: Foarte proastă şi nesănătoasă.
Persoana 4: Nu cred că e aşa de sănătoasă.
Persoana 5: Foarte proastă.
Persoana 6: Nu e bună.
Persoana 7: Nu sunt de acord. Este toxică.
Persoana 8: Nu sunt de acord.
Persoana 9: Nu e sănătoasă.

Întrebarea nr. 3: De ce trebuie să mâncăm sănătos?
Persoana 1: Este ceva normal să mâncăm sănătos.
Persoana 2: Ca să fim sănătoşi.
Persoana 3: Ca să trăim o sută de ani.
Persoana 4: Ca să fim sănătoşi.
Persoana 5: Ca să fim sănătoşi.
Persoana 6: Ca să trăim mai mult.
Persoana 7: Pentru a avea o minte sănătoasă şi limpede.
Persoana 8: Ca să trăim sănătos.
Persoana 9: “O minte sănătoasă  într-un corp sănătos” e cel mai potrivit slogan.
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Întrebarea nr. 4: Aţi cumpărat vreodată un aliment
expirat?

Persoana 1: Niciodată.
Persoana 2: Nu mai ştiu. Am luat şi am mâncat. Văd că nu am murit.
Persoana 3: Nu.
Persoana 4: Da.
Persoana 5: Nu.
Persoana 6: Da.
Persoana 7: Nu.
Persoana 8: Cred că da, nu mai ţin minte.
Persoana 9: Normal.

Întrebarea nr. 5: Aţi apelat la protecţia consumatorului?
Niciuna dintre persoanele intervievate nu a apelat la Protecţia consumatorului.

Şi cea de a şasea întrebare: În ce constă o masă din ziua
d-voastră? (Aici vă rog frumos să îmi precizaţi tipul de mâncare.)
Persoana 1: Cât mai multă carne, nu-mi plac cartofii.
Persoana 2: Fasole, cartofi, lactate, mâncare de post şi de “casă”, nu cumpărate.
Persoana 3: Ciorbă, carne şi un măr.
Persoana 4: Orice.
Persoana 5: Cartofi prăjiţi, nu o masă foarte bogată.
Persoana 6: Mâncare gătită.
Persoana 7: Legume, carne.
Persoana 8: Mâncare gătită, produse cât mai naturale.
Persoana 9: Felul întâi, felul doi, desert sau un fruct.
- Asta a fost tot. Mulţumim pentru înţelegere. La revedere!

RReeaalliizzaattoorrii:: CCăălliimmaann IIooaannaa,, CCiioobbaannuu VVllaadd,, NNiissttoorr EElleennaa
CCllaassaa aa VVII--aa,,

ŞŞccooaallaa NNrr.. 22 SSăăvviinneeşşttii



22

Termenul biodiversitate descrie întreaga gamă a variabilităţii organismelor vii în cadrul unui
complex ecologic. Biodiversitatea cuprinde diversitatea ecosistemului şi diversitatea genetică a unei
specii din acest ecosistem. Biodiversitatea se împarte în: biodiversitate vegetală şi biodiversitate
animală.

Motivul pentru care 2010 va fi declarat Anul Internaţional al Biodiversităţii este declinul
ecosistemelor. În ultimele decenii, impactul omului asupra ecosistemelor naturale s-a accentuat
îngrijorător.

Conservarea biodiversităţii reprezintă în perioada actuală una din problemele importante la nivel
internaţional. Mediul natural al Europei este deosebit de bogat, deţinând printre altele un mare număr
de ecosisteme şi habitate. În România, conservarea şi protecţia naturii se realizează, în special, prin
declararea şi constituirea la nivel naţional a unei reţele de arii protejate de diferite categorii.

Ca o consecinţă a poziţionării sale geografice, ţara noastră se bucură de existenţa unei
biodiversităţi unice atât la nivelul ecosistemelor şi speciilor, cât şi la nivel genetic. Pe teritoriul
României se reunesc nu mai puţin de cinci regiuni biogeografice, dintre care două, cea stepică şi cea
pontică, reprezintă elemente naturale noi adăugate la zestrea Uniunii Europene, marcând introducerea
a numeroase noi tipuri de habitate şi specii.

Ţara noastră este gazda unor tipuri unice şi extinse de habitate, de la păduri mature aproape
virgine, pajişti şi stepe bogate în specii floristice, la mlaştini întinse, posibil, fără echivalent în Uniunea
Europeană. De asemenea, lanţul carpatic reprezintă un bastion vital al carnivorelor mari. România
deţine 5500 exemplare de urs brun, 3500 exemplare de lup şi 1600 exemplare de râs eurasiatic,
reprezentând procente ridicate din efectivele acestor specii de carnivore mari, la nivelul continentului
european. Aceasta situează în mod ferm ţara noastră pe harta Uniunii Europene, ca o importantă zonă
naturală.

Datorită poziţiei geografice a României flora şi fauna prezintă influenţe mediteraneene, oceanice şi
continentale. Diversitatea florei şi faunei, constă în existenţa unor extinse habitate forestiere şi alpine
nealterate, asociate lanţului muntos al Carpaţilor, precum şi în existenţa unor populaţii de lupi, urşi,
capre negre şi râşi, care sunt
considerate a fi cele mai mari din
Europa.

Ţara noastră este renumită prin
diversitatea floristică adăpostind
3.630 specii de plante, din care
până în prezent 23 de specii sunt
declarate monumente ale naturii,
precum şi 688 specii de alge.

Datorită habitatelor sale foarte
diverse, România are o faună
deosebit de bogată adăpostind 105
specii de mamifere, 19 specii de amfibieni, 25 specii de reptile, 216 specii de peşti, 410 specii de
păsări, 30.000 specii de insecte, 860 specii de crustacee, 688 specii de moluşte.

Ariile protejate, prin valoarea lor naturală şi gradul redus al intervenţiei umane pe teritoriul lor,
sunt cele mai bune exemple şi modele pentru sistemele ecologice naturale şi seminaturale. La nivel
european, România deţine cel mai diversificat şi valoros patrimoniu natural, însă suprafaţa totală a
ariilor protejate este încă mult sub media Uniunii Europene – 7%, faţă de 15%.

Înv. Marieta Popîrda
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INSTRUCȚIUNI  PENTRU  VACANȚELE  LA
MUNTE

1) În drumeții port cu mine saci de
plastic pentru gunoi
2) Arunc gunoiul doar în locurile special
amenajate
3) Evit risipa de apă și energie în orice
spațiu de cazare
4) Mă scald doar în locurile special
amenajate
5) Aprind focul în mediul înconjurător
doar în spațiile special amenajate
6) Țin cont de indicatoarele instalate pe
traseele montane
7) Protejez speciile de plante, animale,
păsări și pești
8) Pescuiesc și vânez numai dacă am un
permis valabil doar în locurile și
periodele legale
9) Anunț imediat autoritățile despre orice accident ecologic sau act
de braconaj
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Se vorbeşte mult de ceva vreme despre încălzirea globală şi nevoia de a schimba o sumedenie
de lucruri în viaţa noastră pentru a proteja planeta.

Noi zicem mai mult: ar trebui să o vedem ca pe copilul nostru, să o îngrijim cu dragoste şi cu
responsabilitate, cu convingerea că de noi depinde cât de mult va trăi şi cât de sănătoasă va fi.

Dacă fiecare dintre noi face un pic, va însemna mult.
Cum îi putem învăţa pe cei mici să fie mai responsabili faţă de planeta lor?
Iată ce am putea schimba sau îmbunătăţi în modul nostru de viaţă şi copiii vor

învăţa de la noi.
Să reducem consumul de apă, energie şi combustibil pentru că fără să ne dăm seama risipim

destul de mult.
sting lumina în camera din care plec;
opresc apa când mă spăl pe dinţi;
merg pe jos sau cu bicicleta în loc să iau maşina pe distanţe mici;
opresc motorul maşinii când aştept pe cineva.
Unde mai pui ca toate astea te fac să economiseşti bani şi te menţin în formă!
Să refolosim unele lucruri este încă un domeniu din care putem beneficia şi noi şi planeta.
Ce putem utiliza în loc să aruncăm?
pungile de plastic de cumpărături pot fi folosite pentru gunoi;
sacoşa din material rezistent poate fi folosită de nenumărate ori la piaţă sau la supermarket (in
Occident această practică ecologistă este încurajată chiar de lanţurile de supermarketuri);

rochia veche poate deveni o husă
pentru scăunelul copilului sau o
hăinuţă pentru ursuleţ;
revistele pot fi material didactic
(decupaje, colaje);
cutiile de pantofi pot fi colorate,
decorate şi folosite ca loc de
depozitare pentru jucării sau diverse
obiecte mărunte.
Să reciclam ştim foarte bine ce

înseamnă,  important este să nu ne simţim
obligaţi să facem acest lucru, ci convinşi de
utilitatea acestor lucruri.   Putem colecta şi
recicla: hârtie, sticle, cutii de aluminiu,
plastic, telefoane mobile, baterii, televizoare,
computere.

Cu
fantezie şi
imaginaţie se pot
realiza obiecte
ornamentale  din

materiale
reciclabile.
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MAREA GRUPARE A MICILOR ECOLOGIŞTI
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TEOREMA CELOR PATRU CULORI

Debutul acestei probleme în domeniul matematicii s-a făcut prin anul 1850,
când  un geograf din Edimburg l-a informat pe matematicianul  Fr. Guthrie
că el foloseşte cel mult patru culori să coloreze o hartă împărţită în regiuni.
Problema s-a răspândit repede printre matematicienii timpului şi a fost
exprimată într-o teoremă de acelaşi matematician Fr. Guthrie  sub forma:

“Patru culori sunt suficiente ca să se coloreze o hartă împărţită în regiuni,
fără ca două regiuni alăturate să aibă aceiaşi culoare”.

De când a apărut şi până în prezent, vestiţii matematicieni ai lumii au
încercat să demonstreze această teoremă, dar nu au reuşit. Sper ca în viitor ,
voi să reuşiţi să o demonstraţi, iar pentru început, vă propun să  verificaţi în
practică această teoremă. Folosind doar patru culori , coloraţi harta politică a
Africii astfel încât două ţări alăturate să nu aibă aceeaşi culoare.

Profesor Ştefănescu Gabriela
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CCaadd lliiccuurriicciiii ddee zzăăppaaddăă
CCaa llaaccrriimmiillee uunnoorr ssffiinnţţii,,
IIaarr bbrraazziiii ttooţţii vvoorr ssăă ssee vvaaddăă
ÎÎnn ccaassee--mmppooddoobbiiţţii..

CCooppiillaaşşiiii ttooţţii aaşştteeaappttăă
SSeeaarraa cceeaa mmiinnuunnaattăă,,
SSeeaarraa--nn ccaarree aa nnăăssccuutt
MMaarriiaa ppee PPrruunnccuull IIiissuuss..

SStteelluuţţeellee ccaa aarrggiinnttuull
AAuu aaccooppeerriitt vvăăzzdduuhhuull,,
CCââttee uunnaa ccaaddee uuşşoorr
ŞŞii--mmpplliinneeşşttee vvooiinnţţaa ttuuttuurroorr..

ZZăăppaaddaa pplluutteeşşttee ppee cceerr,,
IIaarr ccooppiiiiii ccâânnttăă uunn ccâânntteecceell
PPeennttrruu MMooşşuull cceell ddee SSuuss
CCaarree ccaaddoouurrii LLee--aa aadduuss..

AArrttiiffiicciiiillee,, ccaa nniişşttee sstteellee ccoolloorraattee,,
AAuu nniişşttee ffoorrmmee mmiinnuunnaattee!!
PPâânnăă şşii ccăăţţeelluull ddiinn ggrrăăddiinnăă
VVeeddee ccăă ee lluunnăă pplliinnăă..

LLaa ffiieeccaarree ccaassăă,, ddee RReevveelliioonn,,
SSee--aadduunnăă uunn ggrruupp ddee uurrăăttoorrii..
GGaazzddeellee--ii pprriimmeesscc ccuu bbuuccuurriiee
ŞŞii llaa iiaarrnnaa ccee--oo ssăă vviiee..

IIaannooşş GGaabbrriieellaa –– ccllaassaa aa VVII--aa
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Atudosiei Anelisa – clasa a VI-a

Covoraşe argintii,
Peste dealuri şi câmpii,
Le-a întins vesela iarnă
Din pufoasa ei zăpadă.

La munte a hoinărit,
Pe brăduţi i-a-mpodobit
În hăinuţe albe moi,
Ei sunt veseli şi vioi.

Nici de apă n-a uitat.
Gerul aspru le-a-ngheţat,
Şi prin sate a colindat
Tare frumos a ornat.
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Când s-a născut pruncul Iisus  îngerii au venit în jurul  său cântând
imnuri     de bucurie .Atunci au aflat şi păstorii din  apropiere. De  departe au
ajuns şi cei trei magi  veniţi spre a se închina pruncului .

Aceştia au fost călăuziţi de magica stea din   Betleem. Ajunşi aici au
vrut să pună   alături de darurile lor şi o floare sau măcar  o crenguţă verde
spre a arăta tuturor că nu  numai oamenii se bucură de sosirea  Mântuitorului
ci şi natura. Dar,   fiind  iarnă n-au găsit  nimic.  Pe un deal însă era un
brăduţ. Bucuroşi l-au luat şi când au ajuns lângă Maica Domnului şi  pruncul
Iisus au aşezat bradul alături şi au aninat de crengile sale verzi darurile
aduse.

De atunci bradul este numit şi pomul de Crăciun. El este simbolul
bucuriei, al speranţei , al nemuririi , cetina de brad aducând bucurie şi lumină.

În amintirea celor întâmplate  se păstrează obiceiul ca sub brăduţ, de
Crăciun, copiii cuminţi să găsească darurile mult aşteptate.

Bradul este copacul veşnic verde, iubit şi preţuit dintotdeauna. El apare
în toate tradiţiile românilor, fiind prezent la nuntă şi la înmormântare,
simbolizând viaţa veşnică, tinereţea, puterea, curajul, voinţa.

În legendele românilor se spune că ,,Dumnezeu a blagoslovit bradul să
rămână verde şi frumos întotdeauna; iar din răşina lui să fie făcută tămâia, ca
lucru sfânt’’.

Elena Nistor
Clasa a VI-a



31

Obiceiurile  şi datinile străbune româneşti, rod al unui îndelungat efort
de cunoaştere, reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune ale cărui valori
şi sensuri nu se sting niciodată. Asemenea lui Vasile Alecsandri care
spunea : „poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele
civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai
născut.”, şi noi trebuie să ne mândrim că suntem români, să ne bucurăm de
comorile pe care ni le-au lăsat strămoşii noştri şi să le transmitem mai departe
urmaşilor noştri.

Obiceiurile calendaristice şi cele legate de viaţa de familie sunt o
componentă perenă a culturii noastre tradiţionale. Cele mai răspândite şi mai
fastuoase s-au dovedit a fi cele legate de marele Praznic al Crăciunului şi de
sărbătorirea Anului Nou.

Jocul Caprei este un obicei străvechi, exponent peste veacuri al
spiritualităţii populare şi care face parte din tradiţiile româneşti de iarnă.
Păstrat şi astăzi în majoritatea aşezărilor româneşti, el cunoaşte cea mai
complexă şi spectaculoasă formă de desfăşurare în satele din Moldova.
Obiceiul este definit de costumul de "Capră" dar şi de celelalte elemente
specifice: obiecte de recuzită, texte literare şi muzicale, dans.

"Capra" este cunoscută în funcţie de zona etnografică sub nume diferite:
"Bouriţă", "Turcă", "Cerb", "Brezaie". Ea se compune din "clonţ" - cap lucrat din
lemn, cu maxilarul inferior mobil pentru a "clămpăni" şi "coarne" bogat
împodobite cu oglinzi, mărgele, ciucuri coloraţi, panglici multicolore, clopoţei,
zurgălăi şi blană de capră sau de iepure. Trupul costumului este realizat dintr-
o ţesătură groasă de lână, cergă, covor sau blană de capră, care are rolul de a-l
ascunde pe cel care o poartă.

În zilele noastre, jocul a rămas un pretext pentru una dintre
tradiţionalele manifestări artistice, prilej de etalare a unor frumoase podoabe,
covoare, ştergare ş.a., în culori vii, uneori stridente, pentru înveselirea
gospodarilor şi pentru urări bune cu prilejul Anului Nou.

Înv. Mirela Savin
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Halloween is the modern name for
Samhain, an ancient Celtic holy day
which many Neopagans — especially
Wiccans, Druids and Celtic
Reconstructionists — celebrate as a
spiritual beginning of a new year.

Halloween is a time to confront our personal
and cultural attitudes towards death and those who
have passed on before us.

Halloween is a time to lift the veil between the
many material and spiritual worlds in divination, so as
to gain spiritual insight about our pasts and futures.

Halloween is a time to deepen our connection to the cycles of the seasons, to the
generations that have come before us and those that will follow, and to the Gods and
Goddesses we worship.

Halloween is a time to let our inner children out to play, to pass on our childhood
traditions to our children, and to share the fun with our friends and neighbors of many
other faiths.
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Mătuşa revenită după doi ani în vizită, îl întreabă pe Costel:
- Mă mai cunoşti?
- Da, tu eşti mătuşa care nici data trecută nu mi-a adus nimic!

- Petrică, să-i spui mamei că trec mai pe seară pe la voi, să-i mulţumesc pentru cele 7
mere pe care mi le-a trimis prin tine.

- Bine, unchiule, dar ce-ar fi să-i mulţumeşti pentru 10 mere?

- Ionele, spune-mi, din ce munţi izvorăşte Mureşul?
- V-aş spune cu plăcere domnule profesor, dar nici eu nu ştiu.

La ora de istorie profesorul întreabă:
- Ce-au făcut turcii după ce au trecut Dunărea?
- Şi-au uscat hainele, răspunse elevul.

- De ce tragi cu urechea la ce discut eu cu domnul director, Gigele? - întreabă învăţătorul.
- Fiindcă mama mi-a spus să vă ascult tot timpul.

- Care este animalul cel mai inteligent?
- Calul, domnule profesor!
- De ce?
- Pentru că ştie să joace şi şah.
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 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.

 Auzul fin al delfinilor se explică prin aceea, că ei sesizează undele sonore nu
numai cu organul lor acustic, dar şi cu tot corpul, mai cu seama cu pielea de pe
cap.

 Un grup de cercetători a stabilit ca urşii polari sunt
dotaţi cu nişte ochelari de soare naturali. Ochii lor
sunt apăraţi de un fel de membrana care are rolul de
a atenua lumina orbitoare reflectată de zăpezile
veşnice ale nordului.

 Numai 10 minute sunt suficiente pentru o cămilă ca să-şi bea porţia sa de apă de
125 litri. Ea rezistă fără apă 14 zile, însă pierde 30% din greutate în acest interval
de timp.
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