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Dragi cititori,

În numărul anterior al revistei noastre, am adus în atenţia voastră un
termen problematic şi anume acela de criză a lecturii cu care ne confruntăm în
perioada actuală.

Ca urmare a acestei analize, colegii educatori, profesori şi învăţători au
lansat teme la clasele la care predau pentru a stimula plăcerea pentru lectură a
învăţăceilor. În numărul acesta, am reuşit să strângem o parte din „răspunsurile” pe
care elevii le-au dat acestei iniţiative: creaţii proprii propuse colegilor spre lectură,
dezbateri pe tema lecturii, recomandări, interviuri, pe care sper să le apreciaţi. Sunt paşi
timizi, credem noi siguri, pe care să îi urmeze mai departe elevii noştri pentru a
descoperi lumea fizică şi lumea spirituală prin scrierile de cultură şi literatură.

Şi pentru că imediat veţi deschide paginile descoperind unul dintre cei mai
cunoscuţi şi mai apreciaţi scriitori români, Ion Creangă, nu pot încheia înainte de a
sublinia o opinie a acestuia despre importanţa cărţii în viaţa omului: „Dar cartea îţi
aduce şi oarecare mângâiere. Eu, să nu fi ştiut a citi, de mult aş fi înnebunit,
câte am avut pe capul meu.” Sunt vorbele bunicului David, din opera „Amintiri din
copilărie”. Sunt nepreţuite aceste cuvinte care vin de la un bătrân cu experienţă de
viaţă, de la un om simplu, de la un ţăran pentru care munca e vitală. Iată, că el găseşte
în carte un alean nepreţuit. De ce nu am face-o şi noi? Sentimentele noastre le putem
amplifica sau lecui prin lectură. E un medicament sufletesc. E precum primăvara care
începe să încălzească treptat întreaga natură, aducând-o la viaţă.

Vă urez, dragii mei, lectură plăcută şi îmi doresc să fiţi ca acei boboci de
flori care caută lumina pentru a se maturiza şi a creşte armonios. Aşa şi voi să căutaţi
lumina cunoaşteri pentru a deveni oameni puternici şi înţelepţi.

Cu drag,
Profesor Cercelariu Mihaela
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Când vine vorba de scriitorul Ion Creangă, nu poţi să nu te
gândeşti la perioada copilăriei sau să nu simţi un sentiment de
mândrie că e de pe plaiurile noastre nemţene. Mai mult, te simţi
contaminat de o stare de bine, aplecând urechea la limbajul
„ţărănesc”, cum îl mai numesc unii critici, şi zâmbeşti amintindu-ţi
de faptele comice ale unor personaje ce coboară pe uliţele satului
literar, plimbându-se cu nonşalanţă, pentru că ei sunt cei mai
originali aşa îmbrăcaţi în „sumane mari, genunchere şi sărdace; iţari,
bernevici, cămeşoaie.”(Amintiri din copilărie)

Era odată un sat „vechi răzăşesc, întemeiat în toată puterea
cuvântului: cu gospodari tot unul şi unul, cu flăcăi voinici şi fete

mândre, care ştiau a învârti şi hora, dar şi suveica, de vuia satul de vatale în toate părţile; cu biserică
frumoasă şi nişte preoţi şi dascăli şi poporeni ca aceia, de făceau mare cinste satului lor” (Amintiri din
copilărie). Acest sat purta şi mai poartă şi astăzi numele de Humuleşti. Numele acestuia se leagă
inevitabil de copilăria scriitorului Ion Creangă. Într-un fragment de autobiografie mărturiseşte că s-a
născut „la 1 martie [...] din părinţi români: Ştefan a lui Petrea Ciubotariul din Humuleşti şi soţia sa
Smaranda, născută David Creangă, din satul Pipirig, judeţul Neamţului.”(Fragment de autobiografie)

Cea mare parte a copilăriei sale şi-o petrece în satul natal, cu scurte perioade de şedere la
Broşteni şi Fălticeni. De altfel, această perioadă a vieţii se identifică aproape în întregime cu imaginile
din opera sa de maturitate, „Amintiri din copilărie”. Aici, autorul se ascunde sub masca năstruşnicului
Nică, poreclit şi Ion Torcălău. Mulţi critici s-au ghidat după această creaţie pentru a descoperi
amănunte biografice ale povestitorului dinainte de perioada ieşeană. Această a doua perioadă a vieţii
sale este mai cunoscută istoricilor literari, datorită atestărilor documentare, decât elevilor, care iau
contact doar cu aspectele perioadei humuleştene prin intermediul operei mai sus-menţionate.

În 1855, adolescentul Creangă
părăseşte satul natal „după stăruinţa mamei”
pentru a merge la  seminarul teologic Socola
din Iaşi. (foto, dreapta) Urmează trei ani în
seminar. După moartea tatălui, când trebuia
să urmeze al patrulea an, face o petiţie pentru
eliberarea atestatului de practică, înainte de
termen, cu scopul de a deveni diacon.

Însă, pentru diaconie Creangă trebuia să
se însoare. O face în vara anului 1859, cu fata de vreo 14-15 ani a părintelui Grigoriu de la biserica
Patruzeci de Sfinţi. Ca urmare, în luna decembrie a aceluiaşi an este hirotonisit în biserica Sfânta
Paraschiva din Târgul-Frumos.

Locuieşte în casa socrului, alături de soţie pentru o perioadă de trei ani. Neînţelegerile dintre
ginere şi socru, îl determină pe primul să se stabilească la biserica Bărboiu, în anul 1864. Nu rămâne
pentru o perioadă foarte lungă nici acolo, deoarece în 1866 se mută cu domiciliul în curtea mănăstirii
Golia. Deşi au împreună un copil, născut în 1860, Creangă şi soţia sa nu au o legătură prea strânsă,
căsătoria săvârşindu-se mai mult din considerente profesionale. Inevitabilul se produce şi, în 1867,
soţia îl părăseşte, lăsându-l pe Constantin în grija tatălui. De altfel, acesta capătă custodia lui după
divorţul din anul 1873.

Imaginea lui Creangă ca diacon are cea mai bună reprezentare în portretul lui Popa Duhu, din
povestirea cu acelaşi nume. „Mare la inimă, iar de gură şi mai mare, părintele Duhu nu se învrednicise
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de o viaţă mai bună; dar se vede că nici poftea el una aşa, de vreme ce nu-şi astâmpăra gura cătră mai-
marii săi măcar să-l fi picat cu lumânarea.” (Popa Duhu)

Se pare că această profesie şi-a ales-o ca urmare a dorinţelor mamei, deoarece omul Creangă
are o atitudine ironică la adresa feţelor bisericeşti. Asemenea personajelor pe care le-a creat, poartă în
fiinţa sa mentalitatea ţărănească, a omului simplu care trăieşte după propriile sale plăceri sau legi.

Atunci când te aştepţi mai puţin, Creangă te uimeşte: este dat afară de la biserica Bărboiu,
aruncându-i-se lucrurile afară din casă „semn că [...] nu se bucura de
prea multă dragoste” (George Călinescu, Ion Creangă — viaţa şi
opera), se implică în politică, merge la teatru într-o perioadă când acest
fapt era interzis, trage cu puşca în ciorile de pe turlele mănăstirii Golia,
îşi tunde pletele şi răspunde impertinent la convocările venite din
partea Mitropoliei pentru a-şi justifica acţiunile.

Temperamentul său teatral este cel care a contribuit la
originalitatea personajelor sale memorabile: certăreţe (soacra, capra,
inul şi cămeşa, mătuşa Mărioara), mieroase (fata moşneagului, lupul,
vulpea), năstruşnice (Nică, Chirică, Ivan Turbincă), lacome (Nică,
Flămânzilă şi Setilă), chibzuite (bunicul David, moş Ion Roată, Stan
Păţitul).

Treptat, viitorul scriitor se desprinde de profesia pe care şi-a
ales-o. Este încrezător că se va putea descurca, deoarece între 1864 şi

1865 urmează cursurile Şcolii Normale „Trei Ierarhi” din Iaşi pentru a deveni institutor. Aici îl
cunoaşte pe Titu Maiorescu, pe care îl are ca profesor şi care îl va ajuta mai târziu în obţinerea unui
post la catedră. Din anul finalizării studiilor, Creangă îşi începe activitatea ca institutor, remarcându-se
ca „un dascăl de umoare inegală, hotărât cu orice chip să facă din copii oameni.” (George Călinescu,
Ion Creangă — viaţa şi opera)

Ca urmare a activităţii didactice ia naştere ideea unui manual şcolar pe care îl concepe în
colaborare cu alţi colegi. „Metodă nouă de scriere şi cetire pentru uzul clasei I” (1867) este cartea
întemeietoare a Abecedarului românesc. După acesta, urmează alt manual „Învăţătorul copiilor...” în
care sunt publicate primele povestiri ale lui Ion Creangă: „Acul şi barosul”, „Inul şi cămeşa”, „Prostia
omenească (Poveste)”.

Tot prin intermediul slujbei de institutor, Creangă îşi face un mare şi apropiat prieten, poetul
Mihai Eminescu. Acesta din urmă face parte dintr-o comisie de evaluare a cărţilor didactice şi ajunge
să-l cunoască astfel pe autorul manualului „Metodă nouă...”. Datorită lui Eminescu, humuleşteanul
intră în cercurile societăţii Junimea, din care făceau partea mulţi intelectuali ai vremii de la oameni ai
literelor la cei ai ştiinţelor şi politicii. Printre domnii în costume orăşeneşti, atent îngrijiţi, „fiul
răzăşului din Humuleşti, ţăran necioplit din creştet până-n tălpi, gros şi gras, nepieptănat şi îmbrăcat
prost” (Iacob Negruzzi, Amintiri din Juminea) făcea o figură pitorească, „primitivă”. „Evident că
Creangă era un povestitor fermecător”(George Panu, Amintiri de la Junimea din Iaşi)

Odată cu intrarea sa la Junimea, începe publicarea marilor sale creaţii: „Soacra cu trei nurori”,
„Capra cu trei iezi”, „Punguţa cu doi bani”, „Dănilă Prepeleac”, „Povestea porcului”, „Moş Nechifor
Coţcariul”, „Fata babei şi fata moşneagului”, „Ivan Turbincă”, „Povestea lui Harap-Alb”, „Povestea
unui om leneş”, „Amintiri din copilărie”(primele trei părţi), între 1875 şi 1888.

Fost diacon, Ion Creangă trăieşte în bojdeuca sa din Ţicău, împreună cu Ecaterina Vartic, cea
care îl îngrijeşte. Predă până în anul 1887, când, bolnav, este forţat să renunţe la cariera didactică.
Împlinirea sa literară s-a înfăptuit, însă cea sufletească nu are cum să se mai realizeze odată cu moartea
bunului său prieten, Mihai Eminescu. Se stinge la câteva luni de la dispariţia primului, în noaptea de
Ajun de Anul Nou, urat de învăţăceii săi.

“Însă vai de omul care se ia pe gânduri! Uite cum te trage pe furiş apa la adânc, şi din veselia
cea mai mare cazi deodată în urâcioasa întristare! Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea
singură este veselă şi nevinovată.” (Amintiri din copilărie)

Profesor Cercelariu Mihaela
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Copilului dumneavoastră îi place să se uite la televizor, să se joace pe calculator, să navigheze
pe internet şi să asculte muzică. Nu e nimic rău în toate aceste activităţi, atât timp cât sunt făcute cu
moderaţie. Celor mai mulţi părinţi le-ar plăcea să-şi vadă copii interesaţi de activităţi mai constructive,
cum ar fi cititul, dar problema este cum să convingi copilul să deschidă o carte de bunăvoie, de câteva
ori pe săptămână.

O metodă foarte bună este să le citiţi chiar dumneavoastră copiilor. Astfel pot să înveţe să
aprecieze cărţile, magia unei poveşti frumoase şi vor începe să iubească şi ei cărţile şi cititul.

Mulţi copii asociază cititul cu şcoala şi cu temele pentru acasă. Totuşi, dumneavoastră trebuie
să le arătaţi că o carte poate fi o aventură palpitantă, o adevărată plăcere, şi că imaginaţia îi va purta pe
tărâmuri necunoscute, unde vor întâlni
personaje noi şi situaţii spectaculoase.

Creaţi un moment special pentru citit:
după cină, înainte de culcare. Fixarea unei
rutine creează o aşteptare şi le spune copiilor
că şi pentru dumneavoastră este un moment
special, pe care îl petreceţi împreună în
fiecare zi.

Începeţi de la copertă, citind titlul şi
numele autorului şi al ilustratorului. Întrebaţi-
i despre ce cred ei că este cartea. Discutaţi pe
marginea ilustraţiilor. Întrebaţi-i ce cred că se
întâmplă mai departe. Încurajaţi copiii să se
implice pe măsură ce citiţi, să pună întrebări,
să facă remarci, să ghicească ce se va
întâmpla mai departe. Daţi-le voie să vă
întrerupă şi să participe activ.

Schimbaţi tonul vocii şi viteza cu care citiţi în funcţie de evoluţia povestirii. Subliniaţi cuvinte,
reprezentaţi sentimentele personajelor prin mimică şi gesturi.

Cel mai important este să vă simţiţi bine împreună. Să râdeţi împreună, să fie un timp plăcut
petrecut împreună. Lăsaţi-vă imaginaţia să zboare pe măsură ce citiţi împreună poveşti minunate.

Nu vă feriţi să citiţi aceeaşi carte de mai multe ori. Copiilor le place familiaritatea unei poveşti
pe care o ştiu deja. Recitiţi cărţile favorite şi, în acelaşi timp, introduceţi mereu cărţi noi. Este loc
suficient în inima şi mintea copilului dumneavoastră pentru toate.

Începeţi de la vârste mici, cu cărţi cu ilustraţii simple, citindu-le zilnic. Lăsaţi cărţile la
îndemâna copiilor, puneţi-i pe copiii mai mari să le citească celor mici cu voce tare, în timp ce vă
vedeţi de treburi prin casă.

Mergeţi împreună cu copiii la librărie sau la bibliotecă şi alegeţi împreună cărţile. Alegeţi cărţi
care vă plac şi dumneavoastră şi încercaţi să le oferiţi varietate celor mici.

Fiţi un exemplu pentru copiii dumneavoastră: citiţi şi vorbiţi despre ceea ce citiţi. Oferiţi cărţi
drept cadouri, daţi-le copiilor de înţeles că pentru dumneavoastră cărţile sunt un lucru deosebit.

Înv. Marieta Popîrda
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Limitele îi direcţionează pe copii şi îi ajută să atingă
obiectivele pe care părinţii le-au propus pentru dezvoltarea lor.
Părinţii îşi doresc copii care să evolueze şi să se transforme în
adulţi disciplinaţi, responsabili şi atenţi; copii au nevoie însă de
ocazii în care să facă anumite alegeri şi să se confrunte cu anumite
limite.

Pentru a putea stabili limite, părinţilor trebuie să le fie
foarte clar ce aşteaptă de la copii lor şi care dintre

comportamentele acestora sunt acceptabile. Stabilirea limitelor funcţionează cel mai bine în
contextul unei bune relaţii părinte – copil.

Dacă relaţia dintre părinte şi copil este una pozitivă, cresc şansele ca acesta să înţeleagă
motivele pentru care i se limitează comportamentul.

Este mai dificil să influenţăm un copil în permanenţă criticat, corectat şi admonestat. În
aceste condiţii, copilul nu va dori să coopereze cu părintele în rezolvarea problemelor, ba mai
mult, în timp, va alege să i se opună.

Mai jos sunt prezentate câteva sugestii pentru trasarea limitelor.
Regulile casei

Un bun început pentru a stabili limite este setul de „reguli ale casei”; un copil obişnuit cu
regulile casei va manifesta frecvent şi relativ uşor comportamente care să satisfacă şi aşteptările
celui mai exigent părinte.

O regulă bună precizează cu claritate comportamentul aşteptat.
Ar fi util să scrieţi regulile şi să le afişaţi într-un loc accesibil fiecărui membru al familiei (de ex.
uşa frigiderului).

Regulile casei sunt utile din două puncte de vedere.
În primul rând, ele exprimă aşteptările pe care le aveţi în ceea ce priveşte anumite

comportamente specifice ale copilului. De pildă, dacă copilul tău obişnuieşte să întârzie mult
după programul de şcoală poţi să emiţi o regulă conform căreia „Fiecare dintre copii va veni
zilnic  direct acasă dupa orele de şcoală!”.

Regulile casei sunt utile de asemenea pentru că îl învaţă pe copil comportamente adecvate.
De pildă, dacă vrei să-ţi înveţi copilul să fie respectuos în relaţie cu ceilalţi, regulile pot

preciza comportamente de felul: „Batem la uşă înainte de a intra în cameră”; „Cerem
permisiunea înainte de a ne ridica de la masă”; „Vorbim politicos atunci când ne adresăm
celorlalţi”.

Veţi găsi mai jos câteva recomandări astfel încât regula să fie eficientă.
Stabiliţi un număr limitat de reguli (5-7 reguli)
Prea multe reguli înseamnă control sporit asupra vieţii copilului.
Implicaţi copilul!
Toţi copiii se bazează pe părinţii lor pentru stabilirea limitelor şi a regulilor, însă vor dori

să aibă un cuvânt de spus în formularea lor. Este important să ascultaţi şi punctul de vedere al
copilului cu privire la alegerea regulilor dar şi la stabilirea consecinţelor ce decurg din
nerespectarea unei reguli.

E posibil ca uneori să nu reuşiţi să ajungeţi la un acord total asupra regulilor, ceea ce nu
înseamnă că acestea nu vor fi stabilite.

Ca părinte, vei decide care vor fi regulile care vor modela comportamentul copilului tău.
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Stabiliţi reguli corecte şi clare!
O regulă este corectă când reglementează în egală măsură comportamentul fiecărui

membru al familiei.
De pildă, regula „Întotdeauna baţi la uşă

înainte de a intra în camera părinţilor” este
nedreaptă deoarece se aplică doar copiilor.
Regula corectă ar fi formulată astfel: „Ciocănim
la uşă înainte de a intra în camera oricăruia
dintre membrii familiei noastre”.

În acest fel, regulile nu sunt doar pentru
copilul, ci sunt „regulile casei”.

Comportamentul tău ca părinte va fi
corect atunci când chiar tu vei fi primul care
respectă regula.

Atunci când regulile sunt specifice şi uşor
de înţeles, cresc şi şansele de a fi respectate.

Regula „Trebuie să ne spălăm pe dinţi” nu ajută prea mult deoarece nu precizează când
anume şi cu ce frecvenţă trebuie să facem acest lucru.

Pe de altă parte, regula „Fiecare membru al familiei se va spăla pe dinţi în fiecare
dimineaţa şi în fiecare seară, înainte de culcare” este clară,
nu generează confuzie şi nu lasă loc de discuţii.

Regula de mai sus este clară pentru ca îi spune
copilul ce să facă, nu ce să nu facă. Este bine ca regula să
fie scurtă, formulată în cuvinte simple, pentru a fi uşor de
reţinut.

Un aspect foarte important legat de utilizarea
regulilor, priveşte stabilirea de recompense şi consecinţe
pentru respectarea, respectiv încălcarea acestora.

Este foarte important să vă lăudaţi copilul atunci
respectă regula. Ba mai mult, în etapa de început, în care
copilul îşi însuşeşte regula nouă, comportamentul său trebuie recompensat, pentru a facilita
procesul de învăţare.

„Bravo! Sunt foarte mândră de tine pentru că ţi-ai ordonat hăinuţele şi jucăriile.”
Despre modificarea regulilor
Regulile casei se schimbă de-a lungul timpului, pe măsura ce copiii cresc şi devin mai

responsabili. Atunci când o regulă este automat respectată de toţi membrii familiei, ea trebuie
eliminata de pe lista cu reguli scrise şi afişate în casă. Aceasta nu
înseamnă că nu mai este valabilă, ci doar că nu mai este necesară
afişarea ei.

Regulile se schimbă de asemenea în funcţie de situaţiile noi
care apar.

De pildă, vei stabili reguli noi atunci când fiica ta va începe
să aibă întâlniri cu prieteni de-ai ei în timpul liber.

Deşi regulile se schimbă, nevoia de a avea reguli rămâne
aceeaşi. Chiar şi când copiii din familie au devenit tineri adulţi,
regulile sunt utile pentru că astfel ne asigurăm că fiecare membru
al familiei înţelege că are responsabilităţi în casă.

Este posibil ca prezenţa regulilor să rezolve problemele care apar în familie. Acestea
chiar pot să dispară atunci când fiecare membru al familiei ştie exact ce se aşteaptă de la el.

Cu toate acestea, stabilirea de consecinţe negative este necesară pentru acele situaţii în
care regulile sunt încălcate. Înv. Marieta Popîrda
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Este întrebarea pe care o pun aproximativ toţi copiii
cadrelor didactice sau părinţilor.

Trebuie să citim! Din carte, nu de pe internet. Toţi
copiii trebuie să ştie că şi informaţiile de pe internet sunt
luate din cărţi.

O carte este ca o prietenă a fiecărui om, nu doar a
copilului.

Dacă citiţi deveniţi nişte oameni cu o avere intelectuală
imensă! De aceea, să nu vă supăraţi pe cineva care vă spune să citiţi.

Nu aveţi voie să risipiţi timpul pentru citit. Puteţi citi orice: poveşti, romane
poliţiste, cărţi istorice, atlase etc.

Prima carte citită de mine în întregime a fost „Cartea cu Apolodor”, la vârsta de
opt ani. De atunci a apărut dragostea mea pentru carte.

Până la momentul actual, cartea care m-a impresionat cel mai mult  este „Elfii şi
alţi luptători magici”. Descoperim în ea viaţa acestor creaturi numite elfi. „Elful
acţionează în timpul
somnului gazdei sale,
îmbunătăţindu-i procesul de
creaţie.”

Vă recomand să citiţi
această carte, deoarece vă
va duce într-o lume magică.

Dacă vreţi să
revedeţi ceea ce aţi învăţat
sau ce aveţi de citit, vă
puteţi face Arborele culturii
sau Arborele lecturii. În
Arborele lecturii notăm ce
cărţi trebuie sau vrem să
citim. Însă, în Arborele
culturii scriem ceea ce am citit.

Nu uitaţi sfatul meu: cu cât citiţi mai mult, cu atât ştiţi mai mult! Cartea  este
cea mai bună prietenă necuvântătoare a fiecărei persoane.

Miron Mihaela-Gabriela — clasa a VI-a
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de Hector Malot

Bazându-mă din ce în ce mai mult pe avertismentul „Lectura dăunează grav
stupidităţii!”, m-am decis să fac o recomandare colegilor mei, descriindu-mi cartea
preferată şi încurajându-i astfel să se ferească de ameninţarea unei ignoranţe culturale.

Cartea despre care vă menţionam este
„Singur pe lume”, scrisă de Hector Malot.
Acest autor este unul dintre renumiţii scriitori
francezi. A scris mai multe romane, dar s-a
remarcă în special cu cel menţionat, dedicat
fiicei sale, Lucie.

Remi şi Vitalis sunt cele două
personaje principale. Primul băiat îşi descrie
starea socială şi familială chiar de la început:
„Sunt un copil găsit” şi demonstrează cât de
mult îşi iubeşte mama. Remi are de înfruntat
multe nedreptăţi pe care însă le va învinge.

Vitalis este şeful unei „trupe de actori”
alcătuită dintr-o maimuţă şi trei câini isteţi.

Pe parcursul operei asistăm la
peripeţiile prin care trece Remi şi obstacolele
pe care le înfruntă în cele din urmă. Dintr-un
copil vândut unei trupe de scamatori,
personajul ajunge să descopere într-un sfârşit
că face parte dintr-o familie bogată. Cartea are
cu siguranţă un final fericit.

Ce m-a impresionat cel mai mult?
Faptul că un copil atât de sărac şi nefericit este supus la atât de multe încercări, ca în
cele din urmă să-şi găsească fericirea.

Dacă nu aţi citit acest roman până în prezent, v-o recomand cu drag.

Aşadar, continuaţi să citiţi — e gratis!
Laioş Cristina — clasa a VI-a
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Mărţişorul, funia zilelor şi a nopţilor, talismanul care te
apără de rele, care îţi dovedeşte iubirea sau prietenia celui ce ţi-l
oferă, îţi aduce aminte că vine Primăvara, nu numai în natură, ci
şi în inimile şi sufletele noastre.

Firele alb şi roşu sunt însemnul prieteniei celui ce ţi-l
oferă. Din păcate, adevărata semnificaţie a fost uitată. La
început, de fir se lega un bănuţ, însă cu trecerea timpului acesta
a fost transformat în tot felul de figurine: coşar, trifoi,

buburuză,potcoavă. Mărţişorul a fost, este şi va fi pentru noi toţi “vestitorul primăverii”. Adevărata
semnificaţie a fost cunoscută pe timpul strămoşilor noştri. Atunci, mărţişorul reprezenta victoria vieţii
asupra morţii şi a luminii asupra întunericului.

Cu mult timp în urmă, în negura vremurilor, mărţişorul era împletit din doua fire: unul alb şi
unul negru. În timp, cel negru a fost înlocuit cu unul roşu. Poate pentru a exprima iubirea sau poate
pentru a aminti de anumite sacrificii. Culoare albă semnifică puritatea sufletească, iar cea roşie
reprezintă dragostea, puterea vieţii. Astăzi, mărţişorul este făcut cadou de 1 Martie, de ziua Babei
Dochii sau a începutului de An Agrar.

În trecut, în dimineaţa zilei de 1 Martie, până să răsară soarele,
fetele împleteau două fire, alb şi roşu, de care agăţau un ban de argint şi pe
care îl ţineau ascuns în sân până la Sf. Gheorghe. Cu firul mărţişorului
legau o tulpina de trandafir, crezând ca astfel vor fi mlădioase ca ramura
trandafirului şi gingaşe şi curate precum floarea.

Se spune că firul mărţişorului, funia zilelor dintr-un an, ar fi fost
tors de Baba Dochia
în timp ce îşi ducea
oile la munte. Astfel,

asemănător ursitoarelor care torc firul vieţii
copilului la naştere, Dochia toarce firul anului
născut primăvara.

Cea mai veche atestare a obiceiului
mărţişorului la noi, datează de la începutul
secolului al XIX-lea, când se considera că
acesta era folosit spre pază, spre depărtarea de
orice boală, de deochi.
Mărţişorul este simbolul primăverii, al
dragostei mărturisite, al voioşiei si al norocului.
Fie că este făcut din aur, argint, pietre preţioase
sau metale ieftine, mărţişorul aduce aceeaşi
tainică bucurie.
Mărţişorul este o datină străveche şi va rămâne
astfel multă vreme de acum încolo. Datoria
noastră este aceea de a duce mai departe această
tradiţie specifică zonei Balcanice.

Înv. Lăcrămioara Dimon
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Pentru  mine ea-i lumină,
O floare albă în grădină,
Soarele de dimineaţă
Ce răsare şi dă viaţă.

Mâna ei mă ocroteşte,
Faţa ei mereu zâmbeşte,
Ochii calzi şi glasul dulce,
Mersul calm ce mă conduce.

Grumăzescu Daniel
Clasa a IV-a

Un muguraş pe creangă a apărut,
E mugurul de început,
Are o culoare strălucitoare,
Căci stă sub o rază de soare.

Primăvara,  bun venit!
Ziua mamei a sosit.
Un ghiocel îmi bate-n geam
Il voi dărui cu drag.

Mamă-ţi dăruiesc o floare,
Un surâs în zi cu soare.
Privirea ta luminoasă
Să-mi fie călăuză-n viaţă!

Ciocan Bianca
Clasa a IV-a
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Pentru fiecare dintre noi, cea mai mare
sărbătoare creştină este Învierea din morţi a
Mântuitorului Iisus Hristos, adică Paştele. El şi-
a păstrat farmecul şi semnificaţia, fiind un
moment de linişte sufletească şi apropiere de
familie.

Creştinii se pregătesc să întâmpine în
curăţenie trupească şi sufletească Sfânta Înviere
prin Postul Paştelui sau Postul Mare care ţine
şapte săptămâni. În această perioadă,
credincioşii trebuie să se abţină de la carne,
brânză, ouă, lapte, să duca o viaţă cinstită. Nu
trebuie să spună cuvinte urâte sau minciuni, să

nu aibă gânduri necurate, de ură pentru aproapele său, să nu fure, să nu bată
pe cineva sau să facă alte nedreptăţi.

Săptămâna Mare este ultima săptămână a Postului Paştelui folosită
pentru căinţă. Atunci sunt pregătite bucatele şi se face curăţenie în casă. În
seara de Înviere, toată lumea merge la biserică, participă la slujbă şi iau
lumină. Spre dimineaţă, familia se întoarce acasă şi gustă din bucatele
pregătite. Există obiceiul spălatului pe faţă cu apă dintr-un vas în care s-au
pus un ou roşu şi monede pentru a fi sănătoşi şi bogaţi tot anul.

În ziua de Paşte, se spune că nu trebuie să arunci cojile ouălor sparte
afară, căci arunci norocul şi rodul. Acestea se păstrează şi se aruncă sub
brazdă, la arat sau la semănat în grădină.

Simbolurile de Paşte sunt:
 Lumânarea de Înviere
 Oul pictat
 Pasca
 Mielul
 Iepuraşul

Lumânarea de Înviere este simbolul biruinţei vieţii
asupra morţii.

În noaptea de Înviere, credincioşii îşi aprind
lumânarea din lumina adusă de preot de pe masa Sfântului
Altar şi o ţin aprinsă în tot timpul săvârşirii Sfintei Învieri.
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Apoi, fiecare se întoarce acasă cu lumina aceasta, numită lumina
Învierii. După ce păşeşte peste prag, se închină şi stinge lumânarea în grindă.
Ea se aprinde şi la începutul mesei festive, dar şi peste an, de câte ori avem o
bucurie sau un necaz.

Oul pictat - simbolizează mormântul lui
Iisus care s-a deschis la Învierea Sa din morţi.
Când sparg ouăle, creştinii îşi spun: Hristos a
înviat ! Adevărat a înviat !

Ele sunt purtătoare de puteri
miraculoase : vindecă boli, te apără de rele,
protejează animalele din gospodărie.

Culoarea roşie a ouălor reprezintă sângele
lui Iisus care s-a scurs pe cruce.

Pasca se coace numai o data pe an de Sfintele Paşti.
Ea are formă rotundă, la mijloc o cruce şi este împodobită
pe margini cu aluat împletit. Crucea este simbolul

crucificării, al jertfei lui Iisus Hristos pentru  salvarea
omenirii.

Mielul îl reprezintă pe Iisus Hristos care s-a jertfit
pentru păcatele oamenilor şi a murit pe cruce asemenea unui
miel nevinovat.

Iepuraşul  simbolizează fertilitatea şi primăvara.
Astăzi, Iepuraşul de Paşte aduce copiilor cuminţi ouă

roşii, ouă de ciocolată şi mici cadouri.
Lumina Sfântă şi Căldura Paştelui să vă încălzească sufletul

şi să vă lumineze mintea! Înv. Mihaela Crăciun
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Apariţia următoarei creaţii, a avut ca punct de plecare proiectul lansat de
profesorul de română, Cercelariu Mihaela, „Autor şi creator de carte”, demarat
şi finalizat în primul semestru. La această activitate au fost implicaţi elevii
claselor a VI-a şi a VII-a de la Şcoala Nr. 2 din Săvineşti. Obiectivul principal a
fost stimularea interesului elevilor pentru actele lecturii şi scrierii. Nu au fost
restricţionaţi din punctul de vedere al temei pe care urmau să o trateze sau
despre care să adune informaţii.

În mâinile profesorului au apărut, după o lună de muncă, o serie de mini-
cărţi de interes general : geografie, biologie, zoologie, religie, literatură,
realizate în moduri ingenioase, personale. Copiilor le-a plăcut experienţa de a fi
ei autori, de a selecta şi prezenta materiale care îi interesează.

Printre aceste creaţii, s-a remarcat prin creativitate şi originalitate,
lucrarea lui Mihăilă Andrei-Valerio, elev în clasa a VII-a. Stilul său de a aborda
diverse teme este deja cunoscut colegilor de clasă şi profesorilor.

Vă invit să lecturaţi “Michael Müller”de Mihăilă Andrei-Valerio. În acest
număr veţi avea parte de un fragment din primul capitol. Aprecierile critice le las
pentru numărul care va prezenta şi ultimul fragment al scrierii. Lectură plăcută!

profesor Cercelariu Mihaela

CCaappiittoolluull II
CCooppiillăărriiaa lluuii MMiicchhaaeell

Şcoala din Nevada era pe cale să se demoleze încă o dată din cauza ţipetelor
nebuneşti ale copiilor care fugeau şi urlau până acasă ca nişte lupi la vânătoare de carne
proaspătă. Elevii erau scutiţi de şcoală pentru o perioadă de trei săptămâni pentru a petrece
o anumită sărbătoare, acea a Naşterii Domnului, cunoscută şi altfel ca sărbătoarea Sfântă de
Crăciun.

Toate familiile se pregăteau cu brazi măreţi, împodobiţi cu beteală de toate culorile, cu
instalaţii de becuri jucăuşe, la care alăturau curcanul gustos de Crăciun, după cum era
tradiţia americană.

Preşcolari, preadolescenţi şi tineri până la vârsta de douăzeci de ani ieşeau în stradă
cu sănii, sacoşe pline de cărbuni sau nasturi şi diverse lucruri antice pentru vestitul om de
zăpadă pe care îl construiau anual.

Pe undeva pe la periferia oraşului era o pârtie foarte abruptă unde mergeau toţi cei de
şaisprezece respectiv şaptesprezece ani pentru senzaţii tari care puteau să te şocheze, chiar
şi traumatiza.

Vizavi de acea pârtie era construită o veche de cinzeci de ani, unde adeseori întâlneai
cazuri de picioare rupte, braţe dislocate şi infecţii ale apendicelui. Tocmai în acea policlinică
se afla şi doamna Müller care rămăsese văduvă de jumătate de an şi trebuia să nască în
acea zi un copil. Neavând bani pentru ecografie, nu ştia dacă va avea o fetiţă sau un băiat.
Pe tot parcursul sarcinii, fusese toată îngrijorată dacă bebeluşul se va naşte cu malformaţii
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sau cu câte vreo boală gravă. Uneori avusese chiar gânduri de sinucidere sau de a scăpa de
micuţ. Nu era tocmai o persoană „întreagă la minte”, cum se spune.

Viitoarea mamă îşi pierduse părinţii la vârsta de şapte ani şi nu avusese parte de o
educaţie aleasă. Abia putea descâlci două-trei cuvinte, în ceea ce priveşte cititul, şi cu greu
reuşea să alcătuiască o scrisoare. Cât despre calculele matematice...lăsăm la o parte
aceasta chestiune. Spre deosebire de soţia sa, domnului Müller îi plăcuse foarte mult să
citească şi să se ţină la curent cu tot ceea ce se petrecea în Nevada. Vorbea cu un glas
foarte calm şi liniştit, mergea mereu la biserică şi respecta pe toată lumea. Unui asemenea
temperament i se alătura fizionomia plăcută. Era un tip înalt, cu părul negru şi cu ochii căprui.
Avea o formă fizică demnă de invidiat. Lucra ca electrician, dar se descurca foarte bine şi ca
tâmplar sau zugrav. Într-un cuvânt, era un om nemaipomenit. Vă întrebaţi poate cum de un
om aşa de educat ca el îşi alesese o soţie ca doamna Müller.

Păi, a fost cam aşa: într-o zi toridă de vară, domnul Müller se îndrepta spre barul din
centrul oraşului Nevada, dorind să-şi potolească setea cu o halbă de bere germană. În acel
bar lucra ca chelneriţă doamna Adams alias viitoarea doamnă Müller. La un moment dat, doi
indivizi, chiar de la prima vedere observai că sunt nişte huligani, intrară într-un mod brutal în
încăpere şi cu o furie periculoasă se îndreptară către domnul Müller. Aceştia începură să-l
interogheze despre o datorie veche pe care acesta o avea la ei. Dânsul dădu din umeri,
prefăcându-se că nu ştie nimic. În secunda următoare, fu trântit la pământ şi ameninţat cu o
rangă de fier. Chelneriţa, văzând scandalul ce se petrecea sub ochii ei, se furişă în spatele
celor doi şi îi doborî inconştienţi la podea cu un stingător de incendiu. Domnul Müller se ridică,
îi mulţumi şi îi propuse să ţină legătura pentru a se mai întâlni. După un an de prietenie
platonică a urmat logodna şi apoi căsătoria.

Moartea domnului Müller este un mister. Se presupune că dânsul a fost găsit mort,
într-o groapă de mormânt liberă, după două zile de la dispariţia sa de acasă. Se presupune
că ar fi fost asasinat de cei doi tipi din bar sau chiar de doamna Müller. Nimeni nu a mai aflat
cine a fost criminalul. Cei de la morgă au declarat că a fost înjunghiat de cinci ori în inimă.

***
Pe data de două zeci decembrie 1967, ora unsprezece seara , a fost declarată

naşterea pruncului doamnei Müller. Acesta avea să fie băiat, spre dezamăgirea  mamei sale.
Dânsa îşi dorise foarte mult o fată pentru a o învăţa să gătească, să facă curat…treburi de
femei. Partea bună era că se născuse sută la sută sănătos. Proaspăta mămică nu se
gândise la un nume masculin deoarece nu se aştepta la asta , dar i-a pus, în cele din urmă,
numele de Michael.

În ajunul Crăciunului, doamna Müller ceru permisiunea de la o asistentă să se plimbe
pe coridor cu pruncul. După zece minute de mers, fură un halat gros în care înfăşură bine
copilul, luă o foaie cum un creion de la recepţie şi scrise:

„Ia copil. Ai grijo d el. Mamă nu pot creşte. Ieu rog nu lăsă muri Michael. Acceptel şî
ănvaşa toate lucruri.”

În timp ce scria, femeia plângea, iar Michael începu să se agite, aproape să distragă
atenţia asistentelor. Când doamna Müller îl luă în braţe, bebeluşul se opri din plâns şi
deschise ochii. Era prima şi poate ultima oară când îşi vedea mama. Auzind paşi, doamna
Müller ieşi repede afară cu pruncul strâns la piept şi se îndreptă spre un cartier sărac, plin de
rulote unde se putea simţi în aer tristeţea şi sărăcia. Mama se îndreptă spre cea mai
apropiată rulotă, ciocăni la uşă, lăsă pruncul jos împreună cu biletul şi dispăru ca o fantasmă
în ninsoarea jalnică.

Va urma
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Realizatori: Micii artişti
Clasa a VI-a, Şcoala Nr.2

Personaje:
Regina Apărării

Regina Răului
Prinţesa Răului
Prinţul  Apărării
Paznicul Apărării
Paznicul Răului
Regele Apărării
Regele Răului
Croitoreasa
Vrăjitoarea Cornelia
Sergentul

Sceneta aceasta a fost realizată de câţiva elevi ai clasei a şasea, în urma
propunerii profesorului de limba română de da naştere unei dramatizări pe tema iubirii.
Elevii care au lucrat la piesă au valorificat această idee şi au creat cu sensibilitate o
imagine a ceea ce reprezintă pentru ei dragostea, onoarea, tandreţea. Sunt novici în acest
tip de opere, neavând parte de un studiu la clasă, iar lectura suplimentară, la vârsta lor,
se bazează, în special, pe proză şi poezie. De aceea, apreciem efortul lor, venit mai mult
din experienţa dramatizărilor de la ciclul primar şi din puterea lor creatoare.

Ca profesori, îi încurajăm şi îi susţinem.
Vom prezenta sceneta fragmentar, pe parcursul numerelor noastre, începând cu

acesta. Lectură plăcută!
prof. Cercelariu Mihaela
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Scena 1
Regatul Apărării. Sala mare a tronului

Regina Apărării:  ... Ce linişte este în această casă. Nu mai suport liniştea ! De ce, Doamne,
trebuia să-mi ia copilul? (Îşi înalţă privirea spre icoană)  Doamne, cel care ai zis oamenilor :
“Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul”, binecuvântând pruncul, arată mila ta şi acestui copil ce
se află încă la acei oameni răi şi ajută-l.Dă-i lui, Doamne, creştere firească, sănătate şi putere. Părinte
Ceresc, care porţi de grijă păsărilor cerului şi înfrumuseţezi crinii, poartă de grija şi acestui copil care
n-a văzut încă lumina blândeţii în acea casă. Nu ne părăsi pe noi, robii Tăi, şi ocroteşte cu harul Tău pe
pruncul acesta al nostru şi binecuvântează sufletul lui după mulţimea milostivirii Tale. Amin!

Regele Apărării:  Draga mea, linişteşte-te! Totul va fi bine. Dumnezeu ne aude
rugăciunile şi ne va ajuta. Poate este un semn de la Dumnezeu! Să ne rugăm mereu, să fim credincioşi
şi să iubim şi răul, chiar dacă uneori e prea mult de suportat...

Regina Apărării:   ... dar copilul meu? Ce face fără noi? Cum pot să nu mă gândesc când
ştiu în ce casă trăieşte acum. Ce mănâncă? Îi este rău sau nu!?

Discuţia este întreruptă de Paznicul Apărării, care vine în mare grabă.

Scena 2
Regatul Răului. O cameră din palat.

Regina Răului: Ce frumos eşti, dragul meu! Eşti frumos ca Luna, iar stelele strălucesc în
jurul tău! ... Chiar dacă purtăm numele de Regatul Răului, iubim copiii şi nu le-am face niciun rău. De
vină e Duşmănia care ne împinge să luăm chiar şi copiii de la mamele lor. Dar te asigur că nu voi
permite nimănui să-ţi facă vreun rău. (începe melodia: “Nani, nani, puişor...”)

Regele Răului : (intră fără să fie observat)  Ce cauţi aici ? Cine ţi-a dat voie să intri în
această cameră ? Şi de ce îi cânţi copilului ? Ai uitat că acest copil nu trebuie cocoloşit în această casa.
Ai uitat cine sunt părinţii lui şi ce ne-au făcut ? Pleacă odată de aici să nu te mai văd în această cameră
sau vei fi închisă în pivniţă !

Regina Răului : M-am săturat să îmi spui mereu ce să fac. Nu te mai suport ! Eşti un om
care nu merită să trăiască pe acest pământ. Ce vină are copilul acesta ? Părinţii lui aveau nevoie de
acele vite ! Şi nu le-au furat, pur şi simplu le-au luat atunci pentru că aveau mare nevoie de ele, şi după
aceea ţi-au dat pe lângă cele douăzeci de vite bani mulţi ! De ce nu poţi înţelege mai ales că  acest
copil nu are nici o vină şi că ar fi trebuit să fie acum la mama lui în braţe ? Vinovatul eşti tu pentru că
eşti prea lacom !

Regele Răului: (furios, Regele o loveşte; Regina cade)  Ar trebui să ştii că eu sunt regele
în acest castel, nu tu! Să nu te mai vad vreodată în această cameră ! (Regele pleacă)

Vine Prinţesa şi o vede pe Regină căzută.
Prinţesa: Mamă! Mamă! Trezeşte-te!

Prinţesa o cheamă pe Cornelia, vrăjitoarea. Aceasta se îngrijeşte de Regină.
Vrajitoarea: Să aşteptăm, regina se va trezi cât de repede!(Regina se mişcă uşor şi geme)
Prinţesa: Mamă! Te-ai trezit! Spune-mi ce ai păţit! De ce eşti roşie pe obraz ? (Regina îşi

pipăie obrazul lovit, dar nu poate răspunde şi adoarme din cauza poţiunii)
Vrăjitoarea : Las-o pe regină să se întindă în pat, să se odihnească. După leacul şi

farmecele făcute, oboseala este mai mare şi poate adormi repede!
Regina se întinde...

Va urma....



18

Ah, încă o dată veselia şi bunătatea din Londra este doborâtă de către
noapte.

La lăsarea beznei, toţi locatarii se furişează în casele lor.  Atmosfera
este înfricoşătoare. Mirosul ud de alcool, care provine de la mai toate barurile,
împreună cu puştanii beţivi de pe alee îţi dau motive în plus să fii în casă. Pe cer
poţi vedea luna plină cu o mustaţă subţire de nori, dar cu nicio stea pe lângă sau
mai departe de ea. Pe faţă îţi cad picături reci şi ameninţătoare de ploaie.

Casele, aleile şi blocurile sunt întunecate. În exterior le luminează câte
un felinar slab, dar în interiorul fiecărui imobil este la fel de beznă ca afară. La
miezul nopţii poţi auzi clopotul răguşit de secole, care creează un ecou pe toate
străzile, făcându-i pe câinii vagabonzi să urle sinistru sau să se atace reciproc.

Desigur din peisaj nu poate fi lipsit domnul ciudat cu baston, îmbrăcat
decent, care mişună numai noaptea prin oraş.

MMMiiihhhăăăiiilllăăă AAAnnndddrrreeeiii VVVaaallleeerrriiiooo ––– CCClllaaasssaaa aaa VVVIIIIII---aaa

Pentru pasionaţii de astfel de scrieri gotice, sunt recomandate cărţile clasice,
votate ca cele mai citite din seria aceasta:
Jane Eyre de Charlotte Brontë,
La răscruce de vânturi de Emily Brontë,
Dracula de Bram Stoker,
Frankenstein de Mary Shelley,
Povestea inimii de Edgar Allan Poe
Dr. Jekyll & Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson
O coardă prea întinsă de Henry James

Le puteţi găsi şi în varianta originală, în engleză, la Secţia de Carte Străină a
Bibliotecii Judeţene Neamţ.
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Deseori ne aflăm în ipostaza de a alege între carte şi
computer.

Se ştie că o carte este un mijloc de informare mai
sigur, mult mai corect şi eficient. În principiu, cartea e la
fel cum mulţi autori o descriu — un prieten tăcut, dar
sigur. Nu pot însă nega că internetul e mult mai accesibil
decât orice carte şi, din punctul de vedere al multora, nu
necesită să-ţi mai petreci o groază de timp în bibliotecile
publice. Răspunsul îl primeşti într-un singur minut aici, în
biblioteca virtuală. Acum poţi citi şi bând suc sau
ronţăind o pungă de covrigei.

În comparaţie cu avantajele lecturii online sau a
lumii virtuale dezavantajele cresc. În primul rând, o carte

virtuală nu ne prea îmbogăţeşte nouă vocabularul, iar când vine vorba de alcătuirea
unui rezumat, întocmirea unei fişe de personaj sau autor, apelăm necondiţionat la
celebrul site de referate fără a face apel la propria noastră gândire şi creativitate. În
schimb, toţi cei care apelează la o carte se pot exprima corect şi cu o mai mare uşurinţă.

Extrem de des internetul ne atrage cu foarte
multe subiecte legate de materiile predate la şcoală.
Însă, nu toate aceste informaţii pot fi la fel de
corecte ca cele oferite de o carte. Astfel, numărul
celor care fac referate folosind enciclopedii scade, iar
fenomenul „copy-paste” ia amploare pe zi ce trece.

Consider că pentru o bună comunicare ambele
mijloace sunt folositoare. Cartea, cea mai necesară,
trebuie păstrată la loc de cinste şi folosită cât mai
des. În schimb, computerul e indicat a fi folosit cât
mai rar, în scopuri educative.

Continui să rămân fan cărţilor, deşi în modul
în care a evoluat tehnologia şi la cât de rar se mai utilizează „prietenii tăcuţi, dar siguri”
vom ajunge în viitorul apropiat să nu mai ştim cum arată o carte.

În concluzie, consider foarte adecvat avertismentul următor: „Lectura dăunează
grav stupidităţii!”

Sfatul meu — continuaţi să citiţi! E gratis.

Laioş Cristina — clasa a VI-a A
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Fata Anului, Primăvara, îşi
împleteşte cu bucurie coroana ei de flori.
Se găteşte pentru a ne călăuzi iarăşi
printre culoare şi parfum.

Căldura va pune stăpânire cât
mai curând pe întreg pământul
românesc. Acesta se trezeşte la viaţă
alături de vietăţile care-l populează.
Încălzitorul cel vestiţi mângâie cu
razele sale petalele florilor şi iarba care-
i surâde.

Plăpânzii ghiocei îşi scot
căpşoarele de sub covorul iernii.
Zumzăitul albinelor harnice tulbură
somnul florilor.

Lacul splendid priveşte şi ascultă
cu blândeţe concertul dat de păsările
dezmorţite. Ce frumos e să asculţi viersul rândunelelor, vrăbiuţelor sau privighetorilor!

În poiană totul pare diferit. Miresmele îmbietoare te îndeamnă să stai zi şi noapte
în acelaşi loc.

Totul pare un adevărat paradis. Parfumul, cântecele, culorile strălucitoare îţi
înseninează ziua.

Soarele zâmbeşte şi strigă încântat: „Primăvară, bun venit!”

Suvac Adina — clasa a VI-a A
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Pe ici, pe colo se mai tot vede
Câte-o pată de zăpadă,
Vântul bate în rafale,
Soarele prin nori s-arată.

Ghiocelului nu-i pasă
Că e frig şi vreme rea.
Vrea afară ca să iasă,
Chiar prin friguroasa nea.

Şi urmeaz-apoi brânduşa,
Şi-alte flori se grăbesc să crească,
Creşte gingaşa narcisă,
Mileuşeii-ncep să pască.

Primăvara-i ca o carte
Ce-o începi a răsfoi.
Flori frumoase, parfumate,
Poţi să vezi şi mirosi.

Daneliuc Cătălin — clasa a V-a
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Dimineaţa, pe la răsărit,
Văd macul îngălbenit.
Şi trandafirul cel gălbui
A luat culoarea lacului.

Cu mai mult curaj,
Cerul a devenit oranj,
Ca să fii şi mai surprins,
Tot pământul s-a aprins.

Am mai văzut portocale,
Dar nu şi roşioare.
Culorile s-au încurcat
Şi totul este derutant.

În grădină, ca să vezi,
Răţuştele au devenit verzi,
Porumbeii mei cei gri,
S-au muiat în auriu.

O barză, pe un cuibuşor,
Îşi mişcă ciocul ameţit de somn.
Priveliştea e nemaipomenită,
În grădina mea iubită.

Suvac Adina — clasa a VI-a A
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Papagalul meu

Papagalul meu micuţ
Este şi un pic prostuţ.
Mai ’nainte a mâncat,
Dar a şi înfometat.

Ce să fac? Se tot îndoapă,
Parcă nu a mai văzut
Nici măcar un bob de grâu.

Acu-i tare supărat,
De o zi n-a mai mâncat.
De când tot râdem de el,
A rămas până şi chel. Avionul

Avionul acela al meu
Zboară, zboară ca un zmeu,
De care eu uit mereu
Pentru că mă tot cufund
În al cărţilor drum lung.

Deodată, mă gândesc,
Chiar acum să socotesc,
Câţi kilometri de drum
Ar face el acum
Pentru a aduna
Poezii pentru copii
Adorate de voi mii.

Miron Mihaela-Gabriela — clasa a VI-a



24

Pîrjoleanu Gabriela
Clasa a III-a

Primăvara cea voioasă
A sosit peste câmpii,
Aducând vreme frumoasă
Şi triluri vesele de ciocârlii.

Râd ogoarele-nverzite,
Pline de harnici muncitori,
Ce ar vrea să fie pregătite
Pentru-a toamnei recoltări.

Primăvara mea iubită,
Tu însemni un început
Pentru puii de găină,
Pentru verdele ce-a apărut.

Îţi sunt recunoscătoare
Pentru Paşte, sărbători,
Pentru flori ce râd în soare
Şi beţia de culori.



25

Primăvara a sosit
Cu multă bucurie.
Timpul s-a încălzit
Şi e multă voioşie.

Soarele pe cer zâmbeşte,
Cerul este mai senin.
În grădini totul înverzeşte
Păsările călătoare vin.

În grădini toţi au săpat,
Pământul ei l-am greblat,
Florile noi le-am udat,
Crengile copacilor le-am curăţat.

Suvac Adina-Elena — clasa a VI-a

Primăvară, dulce grai,
Frumoase momente ne dai!
Cu a ta verdeaţă deasă,
Tu eşti Zâna Prea-Măreaţă.

Tu ne vii cu lucruri noi,
Cu ghiocei în zăvoi,
Cu flori multe, parfumate
Şi nopţi calde, înstelate.

Noi cu toţii te iubim,
Viaţă veşnică-ţi dorim,
Că ne eşti aşa frumoasă
Ca o rază luminoasă!

Manolache Cătălina – clasa a VI-a
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Rândunelele voioase
Ciripesc în zori de zi
La fereastra unei case:
-Primăvara a sosit!

Soarele strălucitor
Dă putere tuturor,
Florile să înflorească
Şi iarba din nou să crească.

Ce frumoasă e natura!
Totu-i plin acum de viaţă!
Norii negri, cenuşii,
Dispar ca prin ceaţă.

Barabula Ştefania
Clasa a II- a A
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Teacu Cosmin
Clasa a II-a A

Primăvară, bun venit!
Eşti prezentă, în sfârşit!
Florile au înflorit,
Insectele s-au trezit.

Soarele e mai voios,
Totu-n jur e luminos.
Păsărele multe, mii,
Ciripesc azi prin câmpii.

Fluturii multicolori
Zboară veseli printre flori,
Iar copiii zâmbitori
Au bujori în obrăjori.

A sosit primăvara. Soarele străluceşte mai tare şi trezeşte natura la viaţă.
Copacii se îmbracă în haină nouă şi îşi întind ramurile spre cer.
Păsărelele călătoare vin din depărtare şi umplu de viaţă crângurile şi pădurile. Ele au revenit

din lunga lor călătorie şi muncesc, adunând pene şi paie pentru a-şi repara cuiburile.
Deşi obosite şi slăbite, păsărelele nu stau prea mult să se odihnească, ci zboară pentru a-şi

reconstrui adăposturile. Ele au revenit aici ca să-şi clocească ouăle şi să-şi crească puii.
De când au revenit păsărelele, natura s-a înveselit. Păsărelele voioase se întrec în trilurile lor,

gâzele au ieşit şi ele din ascunzătorile lor şi, bucurându-se de acest anotimp frumos, zboară fiecare ,
jucându-se una cu cealaltă.

Peste tot este un freamăt de bucurie, odată cu sosirea primăverii!
Pentru că ai readus toată natura la viaţă, pentru frumuseţea florilor, eu îţi urez:

- Bine ai venit, Primăvară dragă!
Manolache  Sara

Clasa a II-a
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POZIŢIA GEOGRAFICĂ: Masivul Ceahlău, în cuprinsul căruia se încadrează Parcul Naţional
Ceahlău,  este situat  în grupa
centrală a Carpaţilor  Orientali, în
partea de sud-est a Munţilor
Bistriţei  la întretăierea  paralelei de
470  latitudine nordică cu
meridianul de 260 longitudine estic
a.
LIMITE: Masivul este clar
delimitat la nord, est şi sud de văile
râurilor:  Bistricioara, Bistriţa
( lacul Izvorul Muntelui – Bicaz) şi Bicaz. Limita vestică, mai puţin tranşantă, corespunde văilor
Pinticului ( tributara Bistricioarei) şi Jidanului ( Capra) care se varsă în râul Bicaz.
Limitele Parcului Naţional Ceahlău: Parcul se întinde de la sud la nord  între vârful  Făgeţel (1 165

m) şi  Poiana Coacăzului ( Piciorul Humăriei) pe aproape 15 km.
SUPRAFAŢA Masivului Ceahlău este de  290 km2 din care Parcul Naţional Ceahlău ocupă 26,7%
( 7 742,5 ha ).

Înconjurat de valea Bistricioarei la nord, valea Bicazului la sud, valea Bistriţei la est şi văile
Bistrei, Pinticului şi Jidanului la vest, Masivul Ceahlău este constituit dintr-un sistem de culmi dispuse
radial, având altitudini ce variază între 1000-1300 m şi care converg către cele doua puncte mai înalte:
Vârful Ocolaşul Mare - 1907 m şi Vârful Toaca -1904 m.

Parcul Naţional Ceahlău a fost constituit iniţial ca arie protejată prin Hotărârea Consiliului de
Miniştri nr.1625 din 1955. Limitele actuale marcate în teren printr- un pătrat roşu cu chenar alb, au fost
stabilite prin H.G. nr.230 din 2003 privind "Delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi
parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora. "Suprafaţa actuală a Parcului Naţional
Ceahlău este de 7.742,5 ha.

În cuprinsul Parcului Naţional Ceahlău sunt incluse următoarele categorii de arii protejate:
1. Rezervaţia ştiinţifică "Ocolaşul Mare"
2. Rezervaţia natural botanică  "Poliţa cu Crini"
3. Monumentele naturii: "Cascada Duruitoarea" şi "Avenul Mare".
Obiectivele Parcului Naţional Ceahlău sunt:
- conservarea patrimoniului natural, cultural şi spiritual;
- desfăşurarea de activităţi turistice în
concordanţă cu obiectivul de conservare al
patrimoniului şi cu proiectele teritoriale de
dezvoltare economică.
- susţinerea activităţilor tradiţionale,
silviculturii de calitate şi activităţi de
dezvoltare cu menţinerea principiului
dezvoltării durabile;
- informarea publicului şi comunităţilor locale
despre avantajele economice, culturale şi
spirituale.
- Administrarea Parcului National Ceahlău
este asigurată de către Consiliul Judeţean
Neamţ prin Direcţia de Administrare a
Parcului Naţional Ceahlău.
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Masivul Ceahlău este singurul munte cu hram şi sărbătoare de la noi, fiind la fel de vestit ca Athosul,
Pindul, Taborul şi Golgota.

Legendele Ceahlãului
Muntele Ceahlãu

Muntele Ceahlau s-a facut din porunca imparateasca, data de imparatul Traian, pentru a apara
aceste locuri de navalitorii  ce veneau dinspre rasarit. Fiecare din robii daci capturati in urma victoriei
asupra lui Decebal trebuia sa aduca o piatra la temelia acestuia.Multi dintre acestia au murit de
epuizare in urma eforturilor, dar au reusit sa duca la buna indeplinire porunca primita. In varful
muntelui a fost asezata o toaca spre a vesti locuitorilor din vale apropierea dusmanilor. Atunci cand
soldatul desemnat sa bata toaca a murit strapuns de o sageata, navalirea dusmanilor a fost de nestavilit.
Dochia

Poate cea mai învăluită in mister este Stanca Dochiei, despre care se spune ca ar fi fost o ciobănița care,
pornita cu oile înspre vârful muntelui, pe o vreme neprielnica, ar fi fost surprinsa de o vreme
potrivnica; dupa ce a lepadat cojoacele, a inceput un ger cumplit care a inghetat-o complet, impreuna
cu oile sale. Multe variante ale acestei legende circula in zona. Una spune ca Dochia ar fi fost o fata de
imparat ce iubea un fecior din zona. Dupa ce acesta s-a insurat cu o alta fata, din sat, Dochia ar fi
ratacit pe munte 12 zile, la inceputul lunii martie, dupa care s-a aruncat in hauri de pe stanca ce-i
poarta azi numele.De atunci, spune legenda, primele 12 zile ale lunii martie reflecta ratacirile Dochiei.
Panaghia

Legenda Panaghiei este, poate una din cele mai
fascinante legende ale Ceahlaului. Se spune ca Panaghia
ar fi fost o fata de o frumusete rara, facuta din inima si
sufletul lui Dumnezeu. Ursitoarele, ca sa o feresca de
invidia oamenilor, au adapostit-o in pestera pusnicului
Ghedeon.Crescand, privirea ei intalni pe cea a Soarelui si
acesta se indragosti nebuneste de ea. Atat de mare-i fu
dragostea ca Soarele se abatu zile in sir din drumul sau
pentru a o mangaia cu razele sale de lumina. Afland
aceasta, Dumnezeu se infurie foarte tare si trimise norii sa
acopere stralucirea soarelui iar Panaghia fu atinsa de un
dor nespus, varsand lacrimi amare de suferinta.
Dumnezeu, vazandu-i suferinta, o transforma in stana de
piatra. Si tot de atunci, mai  spune legenda, sufletul ei si
inima ei au ramas vii, cautand permanent imbratisarea
razelor soarelui.

Prof.  Daniela  Adumitroaei

Surse on –line: Parcul National Ceahlau
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Dragi copii, să m-ascultaţi!
Mediul să îl protejaţi!
N-aruncaţi la întâmplare
Sticle, hârtii, pungi, borcane!

Trebuie să reciclăm,
În centre să colectăm.
Pe alţii să învăţăm
Mediul curat să-l păstrăm!

Plante, gâze, animale,
Pretutindeni unde vezi,
Prin  lunci, sate sau în vale,
Poţi s-ajuţi, să protejezi!

Ştefania Barabulă
Clasa a II-a A
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Micii ecologişti din clasa a II-a A

Păstraţi curat mediul în care trăiţi şi orice loc din natură pe care îl vizitaţi!

Plantaţi un copac sau alte plante în grădina voastră, pe stradă sau în curtea şcolii!

Preţuiţi fiecare plantă sau mică vietate!

Petreceţi cât mai mult timp în natură!

Jucaţi-vă cât mai mult în aer liber, având grijă să nu faceţi rău mediului!

Găsiţi modalităţi de economisire a apei, energiei electrice, hârtiei!

Chemaţi în ajutor prietenii, părinţii şi rudele voastre pentru a planta primăvara
sau  toamna cât mai mulţi puieţi de copaci!

Citiţi şi vă documentaţi în legătură cu natura şi mijloacele de protejare a acestora!

Colaboraţi în vederea păstrării mediului curat!
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Resursele naturale sunt mijloace
pe care omul le găseşte în natură şi pe
care le poate utiliza în activităţile sale.

Resursele naturale sunt de două
feluri: fundamentale şi secundare. Din
prima categorie sunt de menţionat: apa,
soarele, rocile minerale, lemnul,
combustibilii şi hrana.

Apa este o resursă naturală
fundamentală fiindcă stă la baza vieţii şi a
activităţilor omului. Aceasta are calitatea de
mediu hrănitor pentru diferite organisme,
care la rândul lor devin o altă resursă
naturală.

Imensitatea întinderilor de apă
supranumele Pământului de Planetă
Albastră. Datorită marii sale extinderi, dar
şi a capacităţii de regenerare prin circuitul
atmosferic, apa face parte din resursele
inepuizabile.

Cea mai mare cantitate de apă se
găseşte în mările şi oceanele globului
(Oceanul Planetar). Acest tip de apă nu
poate fi folosit ca apă potabilă nici chiar în
agricultură sau industrie, decât dacă din ea

sunt eliminate sărurile în exces. De aici denumirea de apă sărată.
O parte a resurselor de apă este reprezentată de râuri, fluvii, lacuri, ape subterane şi

gheţari. Acestea conţin ape dulci şi prezintă numeroase utilizări. Apele dulci se deosebesc
după culoare, gust, miros, temperatură, cantitatea de minerale, oxigenul dizolvat în apă.

Apa este o resursă indispensabilă, dar inegal distribuită pe Terra.
Omenirea, începând chiar de la vârste fragede, trebuie să acorde o atenţie sporită

protejării resurselor naturale pentru buna vieţuire a tuturor. Protejarea acestora, printre care
şi apa, presupune:

 un consum raţional, adecvat cerinţelor organismului uman;
 combaterea risipei resurselor de hrană, apă, energie etc.;
 protejarea mediului pentru ca acestă să ne ofere o alimentaţie vegetală şi

animală lipsită de efectele poluării.
 combaterea eroziunii terenurilor
 reîmpădurirea suprafeţelor forestiere;
 reducerea consumului de resurse energetice;
 protejarea resurselor de hrană de de agenţi nocivi sau poluatori etc

Cristina Laioş — clasa a VI-a
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Vei obţine de la A la B numele planetei din sistemul solar pe care a apărut și se dezvoltă
viața, sărbătorită pe 22 Aprilie.

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B
1. Element esenţial vieţii, care ne roagă să-l economisim
2. Suprafaţă de teren pe care cresc mulţi  copaci  şi unde se adăpostesc multe animale.
3. Natura înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor externi în care se află ființele și

lucrurile
4. Fiinţe vii care se pot deplasa şi hrăni,  au simţ de orientare.
5. Totalitatea ființelor și a lucrurilor din Univers
6. Apărare, ocrotire, sprijin
7. Resturi dintr-un material rezultat dintr-un proces tehnologic de realizare a unui anumit

produs, care nu mai pot fi valorificate pentru realizarea produsului respectiv,  dar pot
avea alte întrebuinţări

8. Apărători ai mediului înconjurător

Romedea Bogdan
Clasa a II-a A
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O egalitate interesantă:
111.111.111 x 111.111.111=12.345.678.987.654.321

Trapeze:

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

0 x 9 + 8 = 8
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
987654321 x 9 - 1 = 8888888888
9876543210 x 9 - 2 = 88888888888
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Daca la cifrele romane I, II, III, IV, V, VI, etc. exista o legătură intre forma lor si numărul pe
care îl reprezintă, cifrele arabe par la prima vedere lipsite de logica, afirmaț ie care este FALSĂ! In
aceasta privința arabii au fost mult mai sofisticați de cât romanii.

Mai întâi trebuie sa știți că ș i in vechime cifrele arabe erau formate din linii drepte pentru
scrierea (sau mai bine zis scrijelirea) lor mai ușoară pe nisip, pe tăblițe de lut, in piatra etc. Ulterior, pe
măsură ce instrumentele de scris si suportul pe care se scria s-au perfecționat a crescut viteza de scriere
si segmentele drepte care formau cifrele s-au rotunjit ajungându-se la forma de azi. Si acum sa vedem
cum arătau cifrele arabe in vechime, iar logica formei lor o veți descoperi singuri…
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În ziua de 26 martie a avut loc un eveniment foarte semnificativ  pentru toţi elevii
ce frecventează cursurile  şcolilor din Săvineşti. De fapt, aşteptam de ceva timp ziua
aceasta fiindcă, iniţial domnişoara dirigintă ne-a promis că se va interesa. Dar, chiar aşa
a fost, bineînţeles, fără domnişoara profesoară, Mihaela Cercelariu, nu am fi realizat
acest proiect deoarece dumneaei a fost »mâna de fier în tot acest eveniment » , însă
după multă bătaie de cap şi ceva muncă a ieșit combinaţia perfectă - o piesă de teatru
exact pe măsura așteptărilor. Aşadar, s-a tras cortina.

De văzut, fără îndoială am vizionat, însă trebuie să ne punem altfel întrebarea:
» Cu ce-am rămas după aceasta piesa şi în special ce ne-a impresionat ? »  Răspunsurile
întrebărilor le veţi găsi chiar în următoarele interviuri.

Iată întrebările la care elevii au răspuns:
- clasele I-IV

1. V-a plăcut la teatru?
2. Care este personajul vostru
preferat ?
3. Vreţi să mai mergeţi la teatru şi
cu altă ocazie ?

- clasele V-VIII
1. Cum vi s-a părut la teatru ?
2. Ce ai înţeles din această
piesă ?(« Ionuţ şi Măriuca »
3. Intenţionaţi să mai mergeţi la
teatru ?
SĂ VEDEM RĂSPUNSURILE
COPIILOR!
CLASA I CLAUDIA: 1.DA

2.MARIUCA- DEOARECE ERA UN PERSONAJ
INDRAGIT!

3. DA, CUM SA NU!

MELISA: 1. DA
2. MARIUCA, ERA FRUMOASA

SI DANSA!
3. DA
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CLASA a II-a COSMIN 1.DA
2. MARIUCA. MI-A PLACUT DEOARECE ERA FOARTE

COMICA
3.DA

SARA:    1. DA
2. MARIUCA PENTRU CA S-A MISCAT FOARTE BINE
3. DA

CLASA a IV-a STEFANA 1. DA, A FOST SUPER
2. DANSA SI INTERPRETA FRUMOS
3. DA

CLASA a V-a MADALINA: 1. FRUMOS
2. CA NU TREBUIE SA INTRI IN CASA STRAINILOR
3. DA

CLASA a VI-a LARISA F.   1. FOARTE FRUMOS  SI INTERESANT
2. CHIAR DACA IN VIATA AVEM MULTE

OBSTACOLE
IMPREUNA CU APROPIATII PUTEM TRECE PESTE ELE.

3.DESIGUR. CHIAR MI-AR PLACEA
CLASA aVII- a MADALINA:  1. A FOST FASCINANT

2.SA NU AI INCREDERE IN NECUNOSCUTI
3. DA. SPER SA SE MAI ORGANIZEZE CAT MAI

REPEDE  O IESIRE LA TEATRU.
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 Când se merge în vizită nu se ajunge prea devreme, însa nici prea târziu.
Încearcă să te încadrezi în “sfertul academic”.
Masa trebuie gândită şi aranjată înaintea sosirii invitaţilor.
 Tacâmurile se aşează în felul următor: la dreapta se pun lingura, cuţitul cu

partea ascuţită spre farfurie, cuţitul mic pentru peşte. La stânga se pune
furculiţa obişnuită şi cea de peşte. Linguriţa se aşează în faţa farfuriei.
 Şervetul se aşează în poală fără a fi

despăturit complet şi nu poate fi
folosit pentru a şterge tacâmul ori
faţa. Daca vă ridicaţi pentru a da un
telefon ori a merge la toaletă aşezaţi-l
lângă farfurie şi nu pe scaun fiindcă
aceasta este o greşeală din punct de
vedere al manierelor la masă.
 Gazda serveşte fiecare invitat începând din dreapta sa.
Nu suflaţi în mâncare/ceai/cafea. Aşteptaţi să se răcească!
 Când serveşti ceva de pe un platou nu sta să alegi cea mai bună bucată. Ia

ce e în dreptul tău fără să stai prea mult timp pe gânduri.
 Brânza nu se ia cu furculiţa, ci se taie în bucăţi şi se mănâncă aşezată pe

câte o felie de pâine.
 Salata nu se taie cu cuţitul ci se serveşte doar cu furculiţa.
 Feliile de pâine se rup cu mâna şi nu se taie.
Nu vorbi cu gura plină.
 Evită să ţii coatele pe masă şi ţine-le pe lângă corp.

Atudosiei Iustin
Clasa a III-a
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- O…, ce zi minunată! exclamă bucuroasă Zozola cea verzuie.
- Azi o voi însoţi pe prietena mea, pe Gaby la şcoală. E ziua ei de naştere.
- Mmm… Aş vrea eu să fiu în locul tău! spuse întristat batonul de Kitt Kat.
- Ce-ar fi să-i propunem Gabrielei să ne ia pe toţi cu ea? spuse dulcica de Tofifi.
- Chiar aşa! Nu poate să strice prieteni noastră.
- Ne e atât de bine în punguţa asta lucioasă! spuse împăciuitoare verzuia Zozola.

Pîrjoleanu Gabriela- clasa a III-a A

În coşul cu dulciuri e zarvă mare. Prăjiturelele şi
ciocolata Milka se ceartă de ceva timp.

- Eu sunt mai bună şi mai gustoasă, zise ciocolata.
- Ba noi!
- Ba eu, pentru că am lapte fin şi proaspăt şi lui Iustin

îi place foarte mult!
- Noi avem gem de vişine şi de caise. Chiar Iustin a zis că suntem preferatele lui.
- Gata!!! Nu vă mai certaţi. Vă plac la fel de mult şi sunteţi delicioase!

Atudosiei Iustin- clasa a III-a A
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În 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.
Cel mai străvechi arbore din lume e considerat

un baobab, care creşte în Africa răsăriteană.
Are 5000 de ani.
Baobabul poate trăi până la 5000 de ani?

Urmează măslinul-2000, stejarul-1600, teiul-1150, cedrul-800,
părul-400, chiparosul – 350, ulmul – 335.
Un pom fructifer rar, având originea în California, a fost cultivat

în sera grădinii botanice londoneze. Prin altoire s-au obţinut
simultan lămâi, mandarin şi două
specii de portocal.
Pisicile îşi folosesc mustăţile ca să

determine dacă un spaţiu este
suficient de mare ca să se strecoare
înăuntru.

Cel mai mare mamifer al planetei, balena
albastră, cântăreşte 50 de tone la naştere.
La maturitate, ea poate ajunge până la 150
de tone.
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