
CUVÂNT DE SUFLET
REVISTĂ EDITATĂ DE ŞCOALA CU CLASELE  I – VIII

Nr. 2 SĂVINEŞTI
______________________________________________________

ANUL 2 *NUMĂRUL 6* IANUARIE 2007



Diaconu Diana                    Clasa a VIII-a A
Atudosiei Anda                    Clasa a   V-a A
Andrei Diaconu                   Clasa a IV-a A
Chele Tedi                            Clasa a VII-a A
Laioş Mădălina                  Clasa a VII-a A
Lăscan Emi                        Clasa a VII-a A

Prof. Ion Lupu
Înv. Marieta Popîrda

Ed.  Dana Popa
Psiholog  Brânduşa Diaconu
Înv. Mihaela Crăciun
Înv. Maria Savin
Înv. Mirela Pascaru
Prof. Elena Pantazi
Prof. Olimpia Cosma
Prof. Elena Bendrea

Tehnoredactare
Înv. Marieta Popîrda



1

Mânuţele mele sunt încă mici, de aceea nu vă
aşteptaţi la perfecţiune când fac patul, când
pictez un tablou sau când arunc mingea.

Picioarele mele sunt încă mici, va rog frumos nu faceţi paşi mari, ca să pot ţine
şi eu pasul cu voi.

Ochii mei nu au văzut lumea aşa cum aţi văzut-o voi, aşa că vă rog lăsaţi-mă să
aflu totul, fără să mă pedepsiţi  pentru curiozitatea mea şi  nu mă limitaţi  inutil.

De lucru va fi întotdeauna suficient, eu nu voi fi pentru multă vreme copil, de
aceea faceţi-vă,  vă rog,  timp şi pentru mine, explicaţi-mi ce ştiţi despre lumea
aceasta frumoasă şi faceţi lucrul acesta bucuroşi şi plini de dragoste.

Sentimentele mele sunt încă foarte gingaşe, fiţi vă rog sensibili la nevoile mele,
nu mă cicăliţi toată ziua, trataţi-mă cum aţi dori să fiţi  trataţi.

Eu sunt un dar deosebit din partea lui Dumnezeu, vă rog îngrijiţi-mă foarte
bine, aşa cum  ar vrea Dumnezeu să o faceţi, trageţi-mă la răspundere pentru ceea
ce fac, dându-mi îndrumări clare, conform cărora să pot trăi, iar dacă este necesar
pedepsiţi-mă cu dragoste.

Pentru a creşte am nevoie de încurajarea voastră, vă rog să vă abţineţi de la
critică. Gândiţi-va: puteţi să–mi criticaţi faptele fără să mă criticaţi ca persoană.

Vă rog să-mi acordaţi libertatea de a lua singur decizii, lăsaţi-mă să fac şi câte
o greşeală ca să pot învăţa din ea. Numai aşa voi fi în stare să iau hotărârile cerute
în viaţă.

Treaba pe care am făcut-o eu, vă rog să nu o faceţi încă o dată. Voi simţi că nu
am făcut faţă aşteptărilor voastre. Nu mă comparaţi mereu cu fraţii mei.

Nu vă fie teama ca, odată, la  un sfârşit de săptămână, să ne lăsaţi singuri.
Copiii au nevoie şi ei să-şi demonstreze că sunt pregătiţi pentru viaţa de adult.

Educatoare Dana Popa
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Cel mai mare poet român, poetul naţional, creator
al unei opere poetice unice prin dimensiuni, profunzime

şi valoare artistică, sub a cărei influenţă stă întreaga poezie românească a secolului al
XX- lea.

Principalele ei caracteristici sunt: adâncimea filozofică a meditaţiei, armonia şi
muzicalitatea expresiei poetice.

„Poeziile , aşa cum sunt orânduite, sunt cele mai strălucite din câte s-au scris
vreodată în româneşte şi unele chiar în alte limbi.“( Titu Maiorescu, din “Prefaţă” la
„Poezii”, M. Eminescu, 1884)

O maturitate ascunsă, aproape misterioasă îi dădea tânărului Eminescu de 19
ani, abia sosit la Viena, o putere de percepţie dincolo de limitele maxime ale
normalului şi extensia efortului de cunoaştere o trădează încă de la începutul studiilor
universitare. O înclinaţie deosebită avea pentru istorie, mai cu seamă antică, drept
roman, filozofia spiritului. Spiritul său avea o înclinaţie spre absolut, iar o tentativă
pasionată de a schimba ceva a dat tinereţii sale studioase impulsuri speciale,
îndreptând-o spre politică, filozofie înţeleasă drept acea acţiune de a săvârşi binele în
societatea românească. Şi cum acea societate era pentru el ţara, Eminescu a încercat
să i se dăruie după ce-i cunoscuse teritoriul, istoria propriu – zisă, istoria mitică,
limba şi folclorul. Activitatea sa ziaristică începea în 1870 publicând într-un ziar
românesc din Budapesta, trei articole referitoare la soarta românilor din Imperiul
austro- ungar, la 20 ani Eminescu vorbea despre drepturile românilor, iar ÎN UNIRE
E TĂRIA era articolul de îndemn la solidarizare cu celelalte naţiuni oprimate. În
politică Eminescu căuta, ca pretutindeni, adevărul, refuzând orice compromis
arătându-şi respectul faţă de tradiţie, înaintaşii vrednici şi în special faţă de generaţiile
luptătoare de la 1848. O notiţă din 1870 explică legătura trecutului cu viitorul,
explicând sensul unei sărbători cu caracter istoric care urma să aibă loc, Eminescu
spunea: „o întrunire a studenţilor români din toate părţile ar putea să constituie şi
altceva decât numai o serbare pentru glorificarea trecutului nostru şi… am putea să ne
gândim mai serios asupra problemelor ce viitorul ni le impune cu atâta necesitate.”

Era vorba de serbarea de la Putna care, din pricina războiului franco- german
urmărit cu atenţie de Eminescu, avea să se ţină abia în august 1871. Închinată marelui
Ştefan şi grandioasei sale ctitorii de la Putna, festivitatea fusese concepută şi
organizată din umbră de Eminescu şi cu ajutorul lui Slavici.
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“Sărbătoarea întregii suflări româneşti, menită să afirme cu strălucire unitatea
tuturor românilor, dincolo de convingeri politice, aceasta avea, cum reiese din notiţă,
o dublă funcţie, de aducere aminte glorioasă, de trasare a unei ferme direcţii viitoare,
evident, o mărturie în plus a geniului politic eminescian la 20 ani, a  clarviziunii sale
demne de remarcabil om politic  şi care se repetă în foarte frumoasa scrisoare
adresată de Eminescu  lui Dimitrie Bolintineanu.” ( citat din art. Zoe Dumitrescu
Buşulenga)

Sextil Puşcariu: “Eminescu înainte de toate un poet român, în nici una din
operele literaturii noastre nu se oglindă atât de întreg sufletul românesc, nimene n-a
izbutit să cuprindă în versurile sale sinteza tuturor însuşirilor noastre etnice ca
Eminescu. El a cutreierat toate regiunile locuite de români, a cunoscut poporul, a
vorbit cu el. I-a ascultat tradiţiile, i-a văzut din proprie intuiţie obiceiurile, i-a
priceput  dorinţele şi i-a cules cântecele. Şi din această cunoaştere imediată a
ţăranului român al cărui sânge curgea şi în vinele lui, în a doua generaţie după tatăl
său, s-a închegat priceperea lui adâncă a sufletului românesc. Iar minunatele doine ale
marelui cântăreţ anonim, ale poporului nostru, cu toate particularităţile lor de mii de
ani, s-au îmbibat în inima poetului pentru ca să apară eterizate în cântecele lui, s-au
schimbat oarecum în cutie de rezonanţă pentru lira lui pe care erau înstrunate coarde
atât de multilaterale”.

În CONVORBIRI LITERARE Iacob Negruzzi îl descrie pe Eminescu: “era bun,
blând la vorbă, modest, simpatic. Pentru poporul de jos el avea o dragoste şi o milă
nemărginită. Cu oamenii din popor se înţelegea mai bine decât cu toată lumea noastră
cultă şi semicultă, o vară întreagă  o petrecu la o stână în tovărăşia unor ciobani.
Eminescu era omul cel mai puţin personal din câţi am cunoscut, cu ochii săi negri,
profunzi şi strălucitori, pe care îi lăsa să plutească mai întotdeauna în spaţiul
nemărginit, se părea că puţin se interesează de mersul lumii acesteia şi chiar de sine
însuşi”.

Eminescu e sinteza sufletului românesc, sinteza ştiinţei, cugetării, simţirii şi
instinctului acestui neam. “Un om ca dânsul îl vom avea din nou numai când peste
epocă limpede va domina o minte înaltă, având curajul de a rămâne sus pe pisc, ori
învălmăşire s-ar zbate la picioarele muntelui…” afirma Nicolae Iorga în ,,Omagiu lui
Eminescu”.

Poetul spunea: “Iubesc acest popor, blând, bun, omenos…”

“Păşiţi încet, cu grijă tăcută, feţii mei,
Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei,
Cel mai chemat s-aline, din toţi, şi cel mai teafăr,
Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr.”

(Tudor Arghezi, Inscripţie pe amfora lui)

Prof. Olimpia Cosma
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Sămânţa civilizaţiei a fost plantată, pentru întâia oară, în sânul curţilor
regale, fiind "întreţinută" mai târziu de aristocraţie şi de burghezie. Burghezia
este cea care stabileşte un cod
de maniere unanim acceptat.
Prin respectarea acestui cod de
maniere, individul devine educat,
instruit şi cultivat, capătă
siguranţă de sine, îşi lărgeşte
orizonturile, gândeşte în
perspectivă şi devine liber în tot
ce întreprinde.

Respectarea a cât mai
multor reguli de comportament
menţine echilibrul social.
Comunitatea se împarte în mai
multe categorii de oameni, oameni care respectă cu stricteţe codul bunelor
maniere, alţi oameni care cunosc codul de conduită, dar care renunţă să îl
respecte din diverse motive, cât şi oameni care au rămas tot la acel stadiu de
primitivitate, care fie renunţă să primească o educaţie aleasă, fie nu trăiesc
într-un cadru favorabil dobândirii ei.

Un copil, spre exemplu, cunoaşte lumea prin ochii oamenilor din jurul
lui. Deprinderile se formează cel mai bine in copilărie, dar asta nu înseamnă
că problemele de educaţie nu pot fi corectate.

Individul manierat este cel caracterizat de onoare, cel pe care francezii
îl numesc "l'honnete homme", prin care se înţelege un om cinstit, în care poţi
avea întotdeauna încredere. Calităţile lui sunt toleranţa, sensibilitatea,
răbdarea, respectul faţă de sine şi faţă de cei din jurul lui, simţul libertăţii,
spiritul constructiv şi conciliant. Este acea persoana pe care mai toata lumea
o îndrăgeşte şi o admiră.

Opus acestui tip de persoană este individul întotdeauna nemulţumit,
egocentrist, intolerant, lipsit de principii morale, agresiv şi extrem de brutal în
comportament şi limbaj. Este genul de om care, conştient sau nu de propriile
sale defecte, generează conflicte, tulbură apele liniştite, distruge echilibrul
societăţii şi recurge la cele mai nepotrivite metode.
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Aşadar, respectarea bunelor maniere in societate este secretul unui trai
lipsit de conflicte, paşnic şi echilibrat. Oamenii sunt fiinţe care se pot distinge
de animale întocmai prin aplicarea acestor norme de conduita stabilite încă
de demult. Cheia unei vieţi armonioase a fost înmânată de generaţii la rând
şi trebuie păstrată cu sfinţenie, pentru că numai în acest mod vor fi deschise
porţile civilizaţiei.

Când mergem pe stradă...
...este important să avem o ţinută plăcută, cu spatele

drept, paşi normali, braţele şi coatele să stea cât se poate
de nemişcate în părţile laterale ale corpului nostru. Este
bine să evităm poziţia gârbovită, braţele încrucişate, umerii
aplecaţi înainte, sau expresia încruntată de pe faţă. Modul în care păşim pe
stradă spune foarte multe despre educaţia primită.

Când discutăm cu cineva pe stradă...
...este bine să nu ne sprijinim de vreun zid sau de orice altceva, ci să ne

menţinem poziţia. De asemenea, mâinile ţinute in buzunare denotă lipsa de
respect faţă de cel cu care întreţinem conversaţia. Este indicat să evităm să
stăm cu spatele la cei din jurul nostru.

Când te aşezi pe scaun...
...o poţi face cu graţie, sau cu totală apatie, aruncându-te pe

scaun şi tolănindu-te cat mai comod. Ce este bine sa eviţi in tot
acest timp in care stai pe scaun? Să nu iţi susţii genunchii cu
mâinile, să nu stai cu genunchii depărtaţi, în special dacă eşti o
doamnă, să nu îţi încrucişezi picioarele.

Mâinile...
...în timpul unei conversaţii, vor fi cât mai puţin folosite

pentru gesturi evidente, nu se vor ţine în buzunare, nu se
vor ţine în şold. Ele se vor folosi pentru a da contur şi
expresivitate conversaţiei, fără a exagera, însă. Totodată,
atunci când căscăm, tuşim sau strănutăm, este indicat să ne ducem mâna la
gură.

Psihologul de serviciu,
Brânduşa Diaconu
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Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti  are un
bogat patrimoniu format din colecţii zoologice, de minerale şi roci, paleontologice şi
etnografice. În urma colectărilor realizate de specialişti din ţară şi străinătate, a
donaţiilor şi achiziţiilor, colecţiile Muzeului
au sporit permanent, astfel că în prezent ele
cuprind peste 2 milioane de piese.

Dacă la înfiinţarea sa, în 1834, aceste
colecţii aveau scopul de a servi şcoala şi
cursurile "slobode", în prezent ele sunt utilizate in
special la realizarea expunerii permanente, a
expoziţiilor temporare şi ca bază pentru un larg
evantai de cercetări din domeniul ştiinţelor
naturii.

Take Ionescu, Ministrul Cultelor
şi Instrucţiunii Publice, hotărăşte numirea
lui Grigore Antipa in funcţia de director al secţiei
de zoologie a Muzeului la 1 aprilie
1893. Antipa va conduce Muzeul timp de 51 de ani.

Astfel, colecţiile zoologice ale Muzeului - cele mai numeroase şi mai diverse din
România - permit în bună măsură documentarea biodiversităţii pe teritoriul ţării
noastre şi chiar în afara graniţelor ei; colecţiile geologice şi paleontologice surprind
particularităţile evoluţiei scoarţei terestre şi a faunei pe actualul teritoriu al
României; iar colecţiile etnografice surprind unul dintre cele mai subtile aspecte ale
biodiversităţii: diversitatea socio – culturală.

Acest impresionant patrimoniu este conservat şi
păstrat în depozite speciale, prin grija muzeografilor şi
conservatorilor, personalul de specialitate din cadrul
Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore
Antipa" acordând o grijă deosebită activităţilor necesare
întreţinerii şi gestionării colecţiilor. Doar o mică parte a
pieselor sunt prezentate în sălile Muzeului, pentru a nu
încărca excesiv expunerea şi a evita deteriorarea pieselor
sensibile la acţiunea luminii, prafului etc.

Aceste lucruri le-am aflat când am vizitat
muzeul.

Dragi colegi, trebuie să-i rugaţi pe părinţii voştri să vă dea posibilitatea să
vedeţi acest muzeu. Mădălina Laioş - Clasa a VII-a A
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Plantele, animalele, omul nu pot trăi fără apă.
Apa este considerată purificatoare în majoritatea religiilor, incluzând hinduismul,

creştinismul, islamismul, iudaismul. Spre exemplu, botezul în bisericile creştine este făcut
cu apă.

Raportul UNESCO despre dezvoltarea apei  2003 din cadrul Programului de
Evaluare a Apei pe Plan Mondial arată că, în următorii 20 de ani, cantitatea de apă
potabilă disponibilă va scădea cu 30%. 40% dintre locuitorii lumii nu au apă curată
suficientă pentru o igienă minimală. Peste 2,2 milioane de oameni au murit în 2000 de boli
legate de consumul de apă contaminată sau din cauza secetei. În 2004, o organizaţie
engleză, Water Aid, a raportat că un copil moare la fiecare 15 secunde din cauza bolilor
legate de apă ce ar putea fi uşor prevenite.

Se prevede că apa ar putea deveni preţioasă precum petrolul, lucru care ar face din
Canada, ce are această resursă din abundenţă, cea mai bogată ţară din lume.

În 2005 în SUA preţurile mari ale benzinei au provocat îngrijorare şi au existat
temeri pentru o criză globală, însă consumatorii nu ezitau să plătească preţuri duble
pentru aceeaşi cantitate, dar de apă îmbuteliată.

Apa potabilă este mai valoroasă decât oricând în istoria noastră, fiind folosită
extensiv în agricultură şi industrie şi primeşte din ce în ce mai multă atenţie pentru a fi
folosită judicios pentru generaţiile viitoare.

Trei călători poposiră în drumul lor la un izvor şi îşi potoliră setea cu apa lui limpede
şi curată. Deasupra izvorului cineva scrisese: “FACEŢI ŞI VOI CEEA CE FAC EU!”…

- Oare ce înseamnă aceste cuvinte?- se întrebară cei trei drumeţi.
- Eu cred, zise unul, că izvorul vrea să ne spună:

“Vedeţi? Eu alerg mereu printre pământ şi pietre, de
aceea sunt curat; lucraţi, alergaţi mereu şi voi, căci munca
vă apără de rău şi vă ţine curaţi!  “

- Mie mi se pare, zise al doilea – că izvorul parcă
ne-ar zice: “Vedeţi? Eu vă dau apa mea în dar, fără bani.
Fiţi şi voi la fel de darnici! Dăruiţi din bogăţiile şi bunătăţile
de care v-a învrednicit Dumnezeu!  “

- Eu cred altceva, spuse al treilea călător. Parcă îl
aud spunând: “Vedeţi cât de curată şi de bună e apa mea
acum? Dar dacă mă tulbur puţin, nu mai sunt bun de
nimic, nu mai poate bea nimeni din apa mea. Fiţi şi voi
buni, cu inima netulburată!... “

Tu ce crezi? Care dintre cei trei drumeţi
avea dreptate?

Aceste lucruri le-am aflat citind cartea “Din tainele
naturii şi ale lumii înconjurătoare “ de Claudiu Vodă şi
ne-am gândit să vi le împărtăşim şi vouă.

Lola şi Claudiu
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Rugăciunea nu este urmarea meritelor noastre, ci a îndurării lui Dumnezeu.
(Toma d'Aquino)

Dacă te vei ruga pentru toţi, toţi se vor ruga pentru tine.  (Fer. Augustin)
Inima cea mai milostivă este aceea care arde pentru toată făptura, pentru

oameni, pentru păsări, pentru demoni şi pentru toată zidirea.(Sf. Isaac Sirul)
Nici fecioare, nici femei măritate, nici monahi, nici mireni, ci o hotărâre

dreaptă caută Dumnezeu. Şi, primind-o ca pe însăşi fapta, trimite aceluia Duhul Sfânt
pentru a lucra împreună cu el, pentru a îndrepta viaţa tuturor celor ce vor să se
mântuiască.(Sf. Macarie)

Este necesar să ne rugăm cu evlavie, fiindcă noi singuri,
fără ajutorul lui Dumnezeu, nu avem puterea să învingem ispitele.
(...) Rugăciunea este lucrul cel mai simplu şi, în acelaşi timp, cel
mai dificil. Ce să facă Dumnezeu cu mulţumirile noastre, când cu
faptele Îi arătăm doar nemulţumire ? Rugăciunea este o stare de
permanentă recunoştinţă.

(Sf. Ioan de Kronstadt)
A-I mulţumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic pe mare nu este ceva

deosebit. A-I mulţumi însă când este furtună, atunci se arată adevărata recunoştinţă.
Să mulţumim în toate şi pentru toate ! Omul care îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru
relele ce trec peste el, nu simte acele rele. (Sf. Ioan Gură de Aur)

Cel ce se sileşte să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru toate cele primite de la
aproapele său, acela se sileşte şi să iubească.(Teofilact)

A descrie frumuseţea omului înseamnă a cânta cel mai frumos imn gloriei lui
Dumnezeu. În om este cuprinsă minunea : în gândire, atâta inteligenţă ; în inimă,
atâta iubire ; în viaţă, atâta voinţă.(pr. Agatanghel Guţu)

Cel care se roagă este cu adevărat teolog.(Evagrie din Pont)
Slava lui Dumnezeu este omul.(Sf. Irineu)
Unde se termină rugăciunea, începe păcatul.  (Sf. Efrem Sirul)
Rugăciunea este prezenţa lui Dumnezeu în toţi şi în toate.(Sf. Grigorie Sinaitul)

Rugăciunea este, după fiinţa ei, apropierea şi unirea omului cu Dumnezeu ; iar după
lucrare, rugăciunea este puterea susţinătoare a lumii, împăcarea cu Dumnezeu.

Liniştea este neîntrerupta închinare lui Dumnezeu şi statornicia în faţa Lui.(Sf. Ioan
Scărarul)

Cerul este, adesea, mai aproape de noi atunci când ne aplecăm, decât atunci
când ne îndreptăm în sus.  (Sf. Grigorie de Nazianz)

Diana Diaconu, cl. a VIII-a A
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UN  OM  DE  ÎNCREDERE
M-am trezit voioasă şi cu dorinţa de a fi mai

bună decât ieri. Chiar dacă este vacanţă, eu încerc să
nu rup legătura cu şcoala, dar pentru joacă am mai
mult timp. Chiar îmi place să mă joc, să fiu fericită.

Am auzit glasuri de copii şi am ieşit în grabă la
ei. În timp ce coboram scările în fugă, am zărit-o pe
Gina, vecina mea de palier, plângând. Când am
întrebat-o de ce plânge, mi-a răspuns că nu-i răspunde
nimeni la uşă şi că îi este frică.

Am uitat să vă spun, că şi Gina este în vacanţă,
dar că ea are doar cinci anişori.

- Nu-ţi face griji, vei sta cu mine până vor veni
părinţii tăi. Probabil au avut un motiv să întârzie, dar
se vor întoarce repede.

Bucuroasă, copila a acceptat. Ne-am jucat în camera mea, “de-a şcoala”. Aşa îi
place ei.

Când au sosit părinţii ei acasă, mi-au mulţumit frumos. Toţi cei din jur au
văzut în mine un om de încredere. Şi aşa este. Am ştiut să mă descurc bine.

Adina Suvac
Clasa a III-a A

Adevărul
Mă aflam împreună cu verişorii mei la bunici.
Fiind o zi mai răcoroasă, am stat mai mult în

casă. Am povestit întâmplări petrecute la şcoală, am
mâncat fructe şi prăjituri delicioase, cum numai bunica
ştie să le facă. Gustul lor nu poate fi uitat niciodată.

Când bunica a plecat afară, la animale, noi am
început să ne hârjonim, să ne prostim. Când unul dintre
verişorii mei m-a împins, am dat peste vaza bunicii şi am

spart-o. Mi-a părut tare rău. Era vaza în care bunica aşeza florile din grădina ei sau
pe cele adunate din fâneţe.

Speriaţi au strâns  repede cioburile, hotărând să nu recunoască nimic din cele
întâmplate.

Eu le-am explicat frumos că întotdeauna trebuie să suporţi urmările faptelor
tale şi i-am povestit bunicii cum s-a întâmplat. Dânsa m-a sărutat duios pe frunte,
spunându-mi că m - am dovedit a fi o persoană de încredere, recunoscând  adevărul.

Alexandra Păvălaşc- Clasa a III- a A



10

Anotimpurile
Iulian Iliesei

Anul are anotimpuri
Patru, cu diferite timpuri.
Primăvara ce-a venit
Cu ghiocei a răsărit.
Pe copacu - înmugurit
Cucul cântă fericit.
Vara a venit voioasă,
Pe o rază călduroasă,
A adus vacanţa  noastră…
Toamna bună, generoasă,
Fructe ne - a adus în casă.
Iarna vine cu zăpadă
Şi cu promoroacă-n barbă…
Acesta-i  anul copii,

Iarna
Andreea C.

Din cerul înalt, cernit
Iată, iarna  ne-a sosit,
Cu o mantie de nea
Şi glasuri de peruzea.

Ne-a adus peste câmpii
Flori de nea albe-argintii,
Jocurile de copii
Şi în suflet bucurii.

Iarna
Mihăilă Andrei

A intrat iarna în sat
Prinţesa care- a creat
Fulgi de zăpadă pufoşi
Ce plutesc prin aer graţioşi.

Totdeauna binevenită
De copii , cel mai mult îndrăgită
Când cad fulgii moi de nea
Veselie e pe strada mea.

Iarna iese la raport
Cu alaiul ei cu tot
Cu zăpada imaculată
Într-o lume fermecată.



11

POVESTEA POMULUI DE CRĂCIUN
Odată, în vremurile de demult Baba Iarna i-a chemat pe Moş Crivăţ şi Ger Cumplit,

auzind de curajul unui tânăr flăcău, care dorea dă aducă soarele în împărăţia iernii. Soarele
fusese ascuns de Moş Crivăţ şi Ger Cumplit astfel încât oamenii au rămas fără lumină şi fără
căldură. Sufletele lor au fost cuprinse de frig şi de întuneric.

Flăcăul acela, pe nume Brad, având sufletul plin de bunătate, a dorit să aducă din nou
oamenilor lumina soarelui. El a hotărât să urce muntele singur, dar nu s-a gândit nici o clipă
la necazurile pe care avea să le întâmpine. Moş Crivăţ şi Ger Cumplit îl pândeau din spatele
stâncilor. Ca să-l oprească au aruncat asupra lui nori de ploaie. Şiroaie de apă se rostogoleau
asupra flăcăului, dar nu l-au putut opri. Atunci Ger Cumplit a trimis frigul. Lui Brad i-au
îngheţat mâinile şi picioarele, dar drumul şi l-a continuat.  Moş Crivăţ a trimis şi el asupra
flăcăului vântul şi viscolul. Cu mare greutate tânărul a reuşit să se agaţe de stâncile ascuţite,
dar era hotărât să elibereze soarele şi să dăruiască, din nou oamenilor, lumina şi căldura sa.
Cei doi s-au hotărât să-l pedepsească transformându-l într-un copac cu rădăcinile prinse între
stânci şi crengile bătute de vânturi aspre.

Bradul nu e un arbore oarecare. Atunci când frunzele copacilor cad, ale bradului rămân
verzi, luptând cu ploaia, frigul şi gerul.

La vremea Crăciunului oamenii îl aduc în casele lor ca să le aducă bucurie şi lumină în
suflet.

Culeasă de inst. Mirela Pascaru
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În aşteptarea Moşului

În ultimele zile am auzit mereu întrebarea: Când va ninge? Ne
e dor de norii albi, grei, plini de zăpadă. Vrem să cearnă steluţe
argintii, să coboare fluturi albi din văzduh.  Pomilor nu le stă prea
bine fără straiul cel nou, alb ca laptele. Vrem să ningă, să mergem la

derdeluş. În  faţa blocului este locul omului de zăpadă. A rămas gol. Este tare trist!
Toată această supărare este dată la o parte pentru că am început să ne gândim

la Moş Crăciun. Chiar îl aşteptăm!  Cu trenul, cu
avionul, numai să vină.

Moşul este bun şi nu ne va lăsa prea mult
să aşteptăm. Unii dintre noi îl aşteaptă cu bradul
împodobit, alţii ornează atunci bradul, când se
aud paşii Moşului pe alee. În timp ce mama
pregăteşte prăjiturile, noi colindăm colindele
închinate Mântuitorului Nostru Iisus Hristos.

Sub brad vor apare multe pachete, altele mai mari, altele mai mici, după cum a
auzit Moşul că ne-am comportat în acest an. Nimeni nu va fi supărat, ci bucuros.

Toţi vor merge apoi şi vor dormi liniştiţi, cu gândul la apariţia zăpezii, la
jocurile frumoase de iarnă.

Elevii clasei a II-a B
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În seara de Crăciun
Bogdan Răducu - Clasa a VII-a A

Ce mult aşteaptă creştinii Crăciunul! Această sărbătoare vesteşte
naşterea Mântuitorului Iisus Hristos.

În seara de Ajun, copiii cei mici şi cei mari, dar şi unii părinţi merg
cu colinda pe la casele gospodarilor. Aceştia îi cinstesc cu  mere şi nuci,
plăcinte, colaci sau cozonaci. Cei mari primesc şi câte un pahar de vin
fiert. Au nevoie să-şi dreagă glasurile.

Pentru copii cea mai frumoasă este întoarcerea spre case. Speră să-l găsească pe
Moş Crăciun.  În aşteptarea lui împodobesc bradul cu podoabe strălucitoare. Nu mai
vezi coşuleţe şi ghirlande cum făceam noi la şcoală din hârtie creponată. Le-am
păstrat pentru că doamna învăţătoare ne-a spus că Moşul se bucură  mult.

Alături de cei dragi din familie se încălzesc la sobele călduroase, mănâncă şi
cântă colinde. Alţii povestesc întâmplări din cursul anului. Cei mici sunt atenţi la
orice zgomot, poate, poate sună Moşul. Adorm însă şi-l visează într-o
sanie trasă de reni zburători.

Dimineaţa, fiecare primeşte darurile dorite. Bucuroşi se
îmbracă frumos şi merg la biserică să mulţumească Domnului
pentru această sfântă sărbătoare. Biserica răsună de glasurile
fericite ale creştinilor. Îşi doresc să aibă parte şi la anul de binecuvântarea Domnului.
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Ioana Mirăuţe
Vacanţa de iarnă s-a

instalat definitiv peste întreg
universul ca o zână înveşmântată
în straie albe.

Gândim cu emoţie la visele
noastre care curând vor prinde
viaţă.

Brăduţul cu ramuri verzi
aşteaptă să îl înfăşurăm cu urzeli
albe de vată, cu globuri
multicolore şi steluţe sclipitoare.

Prin lumina difuză de afară
coboară domol din săniuţă
bătrânul Moş Crăciun, încovoiat sub greutatea sacului pe care-l poartă în
spinare.

- Oare ce ne aduce Moşul? Ne întrebam uşor neliniştiţi. Oare a reuşit să
ne descifreze gândurile scrise sau nescrise?

Emoţiile noastre se destramă odată cu apariţia făpturii înveşmântate în
roşu împestriţat cu alb a veşnicului Moş Crăciun. Ca un vrăjitor el scoate din
sacul fermecat darul râvnit de fiecare. Apoi pleacă la fel de repede cum a şi
sosit.

Noi rămânem veseli în odaia învăluită în aerul feeric şi deja gândim la
un alt Moş Crăciun.
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A sosit perioada mult
aşteptată de toţi copiii – vacanţa
de iarnă. Spiritul sărbătorilor mi-a
cuprins sufletul.

Aşteptam cu emoţie
Crăciunul! Totul în jur era o lumină,
de parcă mii de licurici zburau prin
văzduh. Dar Crăiasa Zăpezii nu
dorea să trimită încă pe pământ
minunaţii fulgi de zăpadă.

În Ajunul Crăciunului am
ajutat-o pe mama la treabă, adică
învârteam şi eu aluatul şi făceam
colăcei mici. La început a fost mai greu, dar chiar am reuşit să fac unii frumoşi.  Apoi  am
primit colindătorii, vecini, colegi şi prieteni. Am colindat şi eu rudele apropiate. Împodobirea
bradului a fost emoţionantă. Tot trăgeam cu ochiul la fereastră, poate,  poate îl zăresc pe
Moş Crăciun.

Revelionul l-am petrecut în familie, întâmpinând frumos Anul Nou.
În restul zilelor de vacanţă m-am bucurat de prima ninsoare, am citit cartea primită

de la Moş, m-am jucat şi am petrecut şi mai mult  timp cu bunicii.
Să fiu sinceră, în această vacanţă, cel mai mult mi-a plăcut serbarea închinată

sărbătorilor de iarnă, unde am fost şi eu prezentă ca actor. Prezenţa Moşului nu intră în
discuţie. Pe el îl iubesc tot mai mult.

Ariana Mihăilescu
Clasa a II-a A
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Hora este un dans popular românesc specific fiecărei zone a ţării. Hora se joacă
la sate în zi de sărbătoare. La horă
participă săteni, bărbaţi şi femei,
tineri şi bătrâni. Lăutarii cântă din
scripcă şi din cobză. Jocul este
dinamic, iar în timpul dansului
oamenii se prind de mâini, se adună
în cerc şi bat pământul cu picioarele.
Ţăranii sunt îmbrăcaţi în portul
popular. Ei poartă cămăşi albe,
scurteici înflorate. Bărbaţii sunt
îmbrăcaţi cu iţari. Femeile poartă pe
cap marame.

În timpul jocului, flăcăii spun
strigături în care este vorba despre obiceiurile bune şi rele ale oamenilor.

Hora simbolizează împăcarea şi frăţia dintre oamenii unui popor.
Învăţăm să iubim dansul şi portul popular românesc.
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UNICEF

Fondul Internaţional pentru
Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) a fost creat de către Ansamblul General al
Naţiunilor Unite în 1946. În 1953, numele său a fost scurtat în Fondul pentru Copii al Naţiunilor
Unite. Cu sediul în New York, UNICEF oferă asistenţă umanitară şi pentru dezvoltare copiilor şi
mamelor lor în ţările în curs de dezvoltare. O agenţia fondată prin voluntariat, UNICEF
supravieţuieşte prin fonduri guvernamentale şi donaţii private. UNICEF a primit în 1965 Premiul
Nobel pentru Pace.

UNICEF se concentrează în principal pe 5 priorităţi de bază: Educaţia fetelor, Plus de
imunizare, Protecţia copilului, HIV/SIDA  şi Copilărie pentru copii. Alte priorităţi includ
supravieţuirea copiilor, copilul şi familia, şi sporturi pentru dezvoltare.

UNICEF este prezent în România din anul 1991, oferind asistenţă autorităţilor române şi
societăţii civile pentru crearea unui mediu favorabil pentru copiii dezavantajaţi, prin dezvoltarea de
programe complexe de sănătate, nutriţie, educaţie şi protecţie. De curând, UNICEF a demarat o
serie de activităţi pentru atragerea de fonduri în beneficiul copiilor dezavantajaţi din România, iar
răspunsul companiilor internaţionale şi naţionale din ţară nu a întârziat să apară.
Educaţia fetelor

Educaţia este o metodă sigură pentru îmbunătăţirea vieţii tuturor oamenilor, inclusiv a
copiilor. Educarea tinerelor fete asigură beneficii spectaculoase pentru generaţiile prezente şi
viitoare şi influenţează in mod deosebit o serie de priorităţi ale UNICEF cuprinzând supravieţuirea
copiilor, copii cu familie, imunizare şi protecţia copilului.

Scopul UNICEF este de a atrage cât mai multe fete în şcoli, garanţia că urmează cursurile şi
că îşi însuşesc deprinderile de bază necesare pentru a reuşi mai târziu în viaţă. Ca parte a eforturilor
neîntrerupte de asigurare a dreptului la educaţie a fiecărui copil: băiat sau fată, strategia de
accelerare a UNICEF este de creştere rapidă a numărului de fete înscrise în şcoli în 25 de ţări
stabilite, în perioada 2002-2005.
Copilărie pentru copii

Fiecare copil trebuie să aibă asigurat cel mai bun
start în viaţă.

UNICEF recurge la metode sigure ce cuprind
următoarele principii:

 îngrijire medicală preventivă şi curativă ce
include imunizare,
 alimentaţie corespunzătoare şi apă
potabilă,
 asigurarea unei igiene minime pentru
fiecare copil, pentru cei care îi îngrijesc, precum şi pentru comunităţile din care fac parte.
Copiii trebuie să aibă certificat de naştere, să fie protejaţi contra abuzurilor şi a neglijenţei,

să li se ofere dragoste şi ajutor psiho-social precum şi ajutor pentru educaţie.
Înv. Marieta Popîrda
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Simbolurile  Uniunii  Europene
Drapelul albastru cu 12 stele ce formează un cerc, simbolizând perfecţiunea.
Imnul Uniunii Europene intitulat “Oda bucuriei”, preludiul celei de-a patra părţi a
Simfoniei a IX-a de Beethoven.
Moneda unică Euro ( € ), inspirată din litera grecească epsilon şi din prima literă a
cuvântului Europa.
Ziua Europei – 9 Mai.

Deviza Uniunii Europene este “Unitate în diversitate”, adoptată în anul 2000, în urma unui
concurs la care au participat 80 000 de tineri europeni.

Obiectivul major al U.E. – să construiască o Europă care să respecte libertatea şi
identitatea tuturor popoarelor care o alcătuiesc.

Înv. Savin Maria

Gânduri de copii europeni

Deşi sunt prea mic să înţeleg despre integrarea
României în U.E., eu sper ca totul să fie bine. Cred că
aceasta va contribui la dezvoltarea economică şi
politică a ţării noastre. Vom fi egalii celorlalte ţări
europene.

U.E. reprezintă pentru România un pas
important care va marca pozitiv evoluţia ei.

Habic Denis, clasa a II-a B

Visul europenilor şi de acum al nostru, al
românilor, este acela de a exista pe tot cuprinsul
Europei mai multă dreptate, solidaritate, libertate şi o
viaţă mai bună pentru toţi locuitorii. Dorim condiţii de
viaţă mai bune, toată lumea să aibă un loc de muncă
aici, acasă, deşi acum pot spune că Italia este a doua mea tară, iar noi copiii să avem o copilărie
fericită.

Albu Elena, clasa a II-a B
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SĂ CUNOAŞTEM “EURO” ŞI DIVIZIUNEA SA “CENTUL”
1 EURO ( € ) = 100 CENŢI

 Bancnote:

 Monede:

ŞTIAŢI CĂ:
 Primele monede apărute erau din aur sau argint, la fel de valoroase ca marfa care

se plătea?
 Monedele de astăzi nu au valoare în sine, ci numai valoarea de cumpărare?
 Sigla monedei euro, €,este inspirată din litera €(epsilon) a alfabetului grec, leagăn

comun al civilizaţiei europene.
 Cele două linii reprezintă stabilitatea euro.
 Bancnotele au multe semne de identificare, pentru a nu fi falsificate.
 Euro a devenit monedă unică europeană la 1 ianuarie 1999. La 1 ianuarie 2002

bancnotele şi monedele au intrat în circulaţie în mai multe ţări. Nu toate ţările au
adoptat euro ca monedă naţională, păstrând vechile monede.
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1 Ianuarie 2007

Am aşteptat mult această clipă … Am sperat şi s-a îndeplinit. Cred că va fi bine.
Şcoala în care voi învăţa se va moderniza. Sunt sigură că fiind elevă de nota 10 voi
putea studia şi în ţările UE.

Irene - clasa a VII- a

Activitatea sportivă să se desfăşoare şi în bazine de
înot, la patinoar şi pe stadioane cu gazon adevărat.

Georgel - clasa a VIII-a

Exprim un gând pe care l-am auzit la mulţi oameni: să
se reconstruiască blocurile vechi, să fie luminate şi
încălzite, pentru ca toţi copiii să crească sănătoşi.

Anda - clasa a V-a
Mi-am văzut mama după patru ani de şedere a ei în Italia. Mi-a spus mereu că este

bine, să stau liniştită. Aş dori să văd acele locuri în care trăiesc şi muncesc părinţii mei.
Sper să se întâmple la vară.

Larisa – clasa a III-a

Am un frate tare bolnav. Nu din vina lui, ci a condiţiilor din spitale. Asta s-a întâmplat
cu câţiva ani în urmă. Nu a mai putut continua şcoala. Mare păcat! Îmi doresc din suflet ca
spitalele din România să fie curate, medicii să fie apropiaţi de pacienţi, să existe
medicamente din belşug, ca nici un copil să nu mai păţească aşa o nenorocire ca aceea a
fratelui meu.

Gabi- clasa a III-a

Mai multe locuri de muncă şi pentru mamele noastre, ca să nu mai plece în Italia.
Anelisa –clasa a III-a

Îmi doresc să merg la Paris să văd Turnul Eiffel.
Beatrice
clasa a VI-a

Să merg la o serbare de sfârşit de an şcolar în Spania.
Bianca - clasa I

Să mă împrietenesc cu o fetiţă de la o şcoală
din Italia.

Ariana - clasa a II-a
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Străzile şi autostrăzile se vor moderniza şi vom putea circula fără riscul de a ne strica
maşina.

Teddy - clasa a VII-a

Programele de formare profesională îmi vor permite să învăţ mai multe meserii.
Paula - clasa a VII-a

Să se respecte cele promise… mai ales că vor fi multe avantaje.

Costel - clasa a VI-a

Aş dori să împărtăşesc şi celorlalţi fraţi europeni trăsăturile de caracter şi temperament
ale românilor de pe plaiurile mioritice.

Andreea – clasa a VI-a

Calculatorul va fi la îndemâna oricărei persoane.
Georgiana – clasa a VII-a

Sora mea să studieze la o facultate din Europa. Să poată apoi să lucreze unde îi
convine .

Bogdan - clasa a VII-a

Să împărtăşesc şi altor europeni despre frumuseţea şi
bogăţia plaiurilor româneşti.

Emi - clasa a VII

Să ne cunoaştem cu alţi copii europeni, vizitându-ne reciproc.
Alina – clasa a V-a

Să vizitez Londra, să o văd pe regină.
Mihaela - clasa a VII-a

Sper ca românii să-i cucerească pe străini prin bunătatea, inteligenţa şi farmecul lor.
Andrei
Clasa a IV-a
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Să mâncăm sănătos!
Învăţătură

Varza - înlătură nervozitatea, procesul de învăţare a
lecţiilor decurge sără stres. Se recomandă sub formă de
salate, din abundenţă, mai ales în perioada examenelor.

Lămâile - împrospătează memoria, sporesc
capacitatea de asimilare a materiei.  Se recomandă un
pahar de suc de lămâie cu miere, înainte de teze ori examene.

Afinele - sunt un aliment ideal pentru perioadele de studiu îndelungat.
Trebuie mâncate de mai multe ori pe zi, pentru că activează irigarea cu sânge a
creierului. Cele mai indicate sunt fructele proaspete.

Concentrare
Ceapa – se recomandă contra oboselii psihice, a surmenajului

intelectual. Ceapa subţiază sângele, îmbunătăţeşte compoziţia de oxigen a
creierului. Doza: cel puţin o jumătate de ceapă pe zi.

Fructele de mare ( scoici, crevete) se găsesc şi la noi în comerţ, în stare
congelată. Sunt o hrană ideală pentru creier. Facilitează atenţia, puterea
îndelungată de concentrare. 100 g pe zi sunt suficiente.

Nucile - reprezintă remediul clasic în maratonul de concentrare
( conferinţe, prelegeri, călătorii lungi la volanul maşinii). Întăresc nervii.

Memorie
Morcovii – sporesc capacitatea de memorizare. Elevii, studenţii, actorii

sunt sfătuiţi să mănânce înainte de a-şi începe exerciţiile de memorizare o
porţie de salată de morcovi cruzi, cu untdelemn şi lămâie.

Ananasul este fructul ideal pentru actori şi muzicieni. Cine trebuie să
ţină minte pe dinafară texte lungi ori partituri muzicale are nevoie de multă
vitamina C. În plus, ananasul conţine mangan şi are extrem de puţine calorii.

Prof. Elena Bendrea
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TIHNĂ ŞI ACTIVITATE
FIZICĂ

Continuăm şi în acest
număr să vă povestim despre
factorii ce contribuie la menţinerea
stării de sănătate a organismului.
Vom discuta despre rolul odihnei
şi al activităţii fizice.

Pentru ca un om să poată
învăţa sau munci la adevărata sa
valoare, are nevoie de un anumit
număr de ore  de somn zilnic. Cu

cât înaintăm în vârstă, cu atât necesarul de somn scade. Astfel, dacă imediat după
naştere, un copil doarme cea mai mare parte a timpului, la vârsta când acesta merge la
şcoală, va avea nevoie de circa 8 - 10 ore de somn pe zi. Unui adult îi sunt suficiente
7 ore de somn pe zi iar unii bătrâni nu pot dormi mai mult de 4 – 5 ore pe zi.

Pentru a avea un somn liniştit putem urma câteva recomandări simple:
- înainte de culcare bea un ceai de tei sau o cană de lapte călduţ;
- seara, nu sunt indicate activităţile zgomotoase (filme
violente, muzică puternică, certuri, jocuri care te fac să
devii agitat);
- întins pe pat, gândeşte-te la lucruri plăcute, fă un bilanţ al
zilei care a trecut.

Atunci când simţim că nu mai avem putere, ne
putem odihni şi altfel, nu neapărat dormind. Ne putem
reface forţele citind o carte bună, plimbându-ne sau stând
de vorbă cu un prieten drag. Activitatea fizică este şi ea o
formă de relaxare, de descărcare a energiilor negative.

Activitatea fizică este deosebit de importantă pentru
menţinerea sănătăţii deoarece pune sângele în mişcare,
întăreşte muşchii şi oasele şi ne face mai rezistenţi în faţa bolilor. Această activitate o
putem practica singuri sau cu prietenii: mergând în pas vioi, alergând, făcând câteva
exerciţii fizice, jucând fotbal, tenis, volei, înotând, mergând cu bicicleta. Tot acest
consum de energie ne fereşte de un mare duşman al sănătăţii: obezitatea.

Elevii clasei a VII - a A
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Hărnicuţa gospodină
Strânge zahăr din grădină.

Albina este o insectă excepţională şi divină, pe rând sălbatică şi
domestică, utilă şi misterioasă.

Ceea ce pare să caracterizeze albina, în tradiţia ca şi în istoria
actuală,  este întâietatea sa printre insectele utile. Ea este în primul rând
cea care polenizează un număr mare de flori, culege polen şi
furnizează, pe lângă diferitele toxine din veninul său,
miere, ceară, propolis, lăptişor de matcă.

Descoperită, cunoscută, îngrijită de oameni foarte
de timpuriu, din pricina multiplelor sale utilizări, albina nu este, spre
deosebire de viermele de mătase, o insectă cu adevărat domestică. Ea
rămâne - şi-n fiecare an roitul ne-o aminteşte - un animal sălbatic, apt să
trăiască fără nici cea mai mică intervenţie a omului.

Celebrul Karl von Frisch, care a primit premiul Nobel pentru studiile
sale asupra albinelor, a demonstrat că albinele dispun de trei moduri de
comunicare: un limbaj tactil, cu ajutorul antenelor, prin palpare, un limbaj
olfactiv şi un limbaj gestual, adică printr-un dans caracteristic.

Dansul în cerc timp de 1-3 secunde ( în funcţie de
cantitatea de hrană descoperită) când albinele zboară fie
spre stânga, fie înspre dreapta transmite că sursa de

provizii este la o distanţă mai mică de 100m de stup.

Dansul în 8 indică distanţa, direcţia şi cantitatea de hrană situată la o
distanţă mai mare de 100 m.

Deviza albinelor:
TOŢI PENTRU TOŢI!



25

Simbol al sufletului, uneori albina este identificată, în religia
greacă, cu Demetra.  În această situaţie ea poate simboliza sufletul ieşind din
trup.

Filozoful Platon afirma că sufletele oamenilor cumpătaţi se
întrupează în albină.

Albina este un simbol al învierii. O întâlnim reprezentată pe
morminte , ca semn al supravieţuirii de după moarte. Răstimpul celor trei luni
de iarnă, când albina pare că a dispărut pentru că nu mai iese din stup, este
pus în legătură cu cele trei zile de-a lungul cărora, după moarte şi înainte de
înviere, trupul lui Hristos nu a putut fi zărit.

La creştini, virtuţile acestei insecte au făcut din ea simbolul
hărniciei, al sârguinţei, al muncii şi ordinii. Mierea pe care o fabrică este luată
drept emblemă a blândeţii.  Stupul este imaginea bisericii.

Ştiaţi că
Albinele pot să viziteze în timp de un minut până la 24 flori?
Un fagure are cca. 9000 de celule?
O familie de albine are nevoie în medie pentru creşterea puietului de

40- 60 g de apă pe zi?
Chele Teddy
Clasa a VII- a A
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90% din activitatea vulcanică are loc în oceane. Când
vulcanul Krakatau a erupt în Indonezia în 1883, a făcut un
zgomot atât de mare că s-a auzit de la 8.000 de km depărtare
până în Australia. A fost aruncată atât de multă cenuşă în
atmosferă, încât, aproape 2 ani, apusul de soare s-a văzut verde şi luna s-a văzut albastră.
Erupţia vulcanului Krakatau a fost echivalentă cu 223 milioane de tone de explozibil ;

Antarctica este cel mai rece continent; odată a fost înregistrată o temperatură de
-55°C. Antarctica are cele mai puţine precipitaţii decât orice alt continent.

cel mai fierbinte continent este Africa unde cea mai ridicată temperatură înregistrată
a fost de 58 C°. Sahara, cel mai uscat şi mai mare desert din lume a fost odată un pământ
plin de râuri şi mlaştini;

masa Pământului creşte în fiecare an pentru că 3.000 de tone de resturi de meteoriţi
din spaţiu lovesc suprafaţa Pământului în fiecare an.

Andrei Diaconu
Clasa a IV-a
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TEST DE AUTOCUNOAŞTERE
 Cum vorbiţi când timpul vă presează ?

a) mai repede b) fără formule de politeţe
c) mai încet d)normal

 Ce ton are vocea dumneavoastră?
a) mai tare ca al celorlalţi b) nu puteţi aprecia
c) mai însufleţit d) uneori mai înalt.

 Cum este vocea dumneavoastră, intr-o societate zgomotoasă?
a) mai calmă ca a altora b) sonoră
c) ca întotdeauna d) liniştită.

 Vă subliniaţi cuvintele cu gesturi?
a) niciodată b) întotdeauna
c) doar atunci când aveţi d) când vreţi ca ceilalţi să reţină ceea ce spuneţi.

ceva important de spus

 Astupaţi-vă o ureche şi rostiţi câteva cuvinte. Cum vi se pare vocea dumneavoastră?
a) cam tare b) neplăcută
c) ca întotdeauna d) străină.

 În copilărie cum aţi vorbit?
a) cu o voce delicată b) puternic
c)prietenos d) vesel

 Se înţelege ceea ce spuneţi când vorbiţi in şoaptă?
a) în majoritatea cazurilor b) aproape întotdeauna
c) întotdeauna d) uneori.

 Când aveţi vocea răguşită?
a) când sunteţi stresat b) când sunteţi răcit
c) noaptea târziu d) când sunteţi trist

Majoritatea răspunsurilor a):
Sunteţi un om vioi, politicos. Dar puteţi fi şi altfel când vă enervează ceva.

Majoritatea răspunsurilor b):
Aveţi vocea unui om puternic dominată de sentimente. Potrivit vocii dumneavoastră se

poate uşor constata care este dispoziţia dumneavoastră la un moment dat.
Majoritatea răspunsurilor c):

Vocea  indică omul care ştie ce vrea. Este optimist şi vesel. Ceilalţi va apreciază sinceritatea
şi consideră că se pot baza pe dumneavoastră.
Majoritatea răspunsurilor d):

Vocea dumneavoastră semnalizează un om prietenos constant care găseşte timp să
gândească înainte de a spune ceva.

Educatoare MIOARA RĂDOI
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