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Vorba dulce , mult aduce.
Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face.

Dorinţa de a te simţi important este cea mai profundă aspiraţie a naturii
umane. Acest ideal a creat însăţi civilizaţia.

Străduiţi-vă întotdeauna ca cel din faţa dumneavoastră să se simtă important.
Filozofii au speculat mii de ani regulile relaţiilor interumane şi un precept

foarte important  a fost formulat după toate aceste speculaţii. Nu e nici o noutate. E
la fel de vechi ca istoria.

Iisus l-a predicat pe colinele pietroase ale Iudeei acum 1900 de ani. El l-a
concentrat într-un singur gând - probabil cea mai însemnată regulă din lume:
“Poartă-te cu ceilalţi aşa cum ai vrea să se poarte cu tine. “

Cum? Când? Unde? Răspunsul este : Mereu, pretutindeni.
Formule standard precum: “Mă scuzaţi că vă deranjez”, „Aţi avea amabilitatea

să…”, „Vă rog frumos”, „Mulţumesc”, „Dacă nu vă supăraţi…” – mici dovezi de
politeţe ca acestea, ung roţile maşinăriei monotone ale vieţii noastre de zi ci zi - şi, pe
deasupra, sunt dovezi de necontestat ale educaţiei noastre.

Nu este greu să dăm dovadă de diplomaţie şi de tact, să avem o atitudine
conciliantă . Important este să ne dăm seama când greşim şi
să recunoaştem acest lucru.

Să nu începem niciodată cu “Vă voi dovedi cutare şi
cutare lucru”.  Este greşit. Este ca şi cum am spune ”Sunt
mai deştept decât dumneavoastră”. Formule precum: „S-ar
putea să greşesc”. „Greşesc adesea”. „Să analizăm faptele”.
sunt absolut magice.

Să încercăm să folosim aceste formule
magice mereu, pretutindeni, cu toţi cei din jurul
nostru şi astfel le vom afla forţa magică, dar în

primul rând să folosim aceste formule magice în comunicare cu copiii
noştri.

“Înţeleptul dacă vrea  să le fie superior celorlalţi, trebuie să se aşeze în spatele
lor.” ( Lao Zi- înţelept chinez)

Educatoare,
Dana Popa
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Nu costă nimic, dar oferă mult.
Îmbogăţeşte pe cei care-l primesc, fără a sărăci pe cei care-l oferă.
Nu trăieşte decât o clipă, dar amintirea lui supravieţuieşte uneori o

eternitate. Nimeni nu e atât de bogat încât să se poată descurca fără el şi
nimeni nu e atât de sărac după ce i-a cunoscut
avantajele.

Aduce fericire în cămine.
Cultivă bunăvoinţa într-o afacere.
Este parola prieteniei.
Poartă odihna celor obosiţi, speranţa celor

descurajaţi, lumina soarelui pentru cei trişti şi este cel
mai bun antidot al Naturii pentru  necazuri.

Totuşi, nu poate fi cumpărat, cerşit, împrumutat sau furat, căci nu
serveşte la nimic până nu este dăruit.

Dacă în ultima clipă a agitaţiei de
Sărbători vânzătorii vor fi prea obosiţi să vă
zâmbească, pot să vă rog să le dăruiţi
dumneavoastră un surâs.

Nimeni nu are mai multă nevoie de un
zâmbet decât cel care nu mai are nici unul de
dăruit.

Educatoare,
Dana Popa
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A fi un gentleman înseamnă...

...să te comporţi cuviincios cu cei din jurul tău,
indiferent de vârstă şi condiţie socială, să fii politicos şi
agreabil, să fii capabil să îţi stăpâneşti emoţiile şi
impulsurile, să dai dovadă de încredere şi onoare, să fii
conciliant, să ştii să aplanezi conflictele şi să le eviţi, să
fii decent, să te respecţi pe tine însuţi, cât şi pe cei din
jurul tău, să fii tolerant cu cei din mediul tău social, să îţi stabileşti
propriile tale principii morale, pe care să le respecţi cu stricteţe, să ai
o ţinută şi un limbaj impecabil, să ai în vedere lucrurile cu adevărat
esenţiale, să deţii simţul responsabilităţii, să fii diplomat, să ştii să
acţionezi în orice situaţie.

Felul în care râdem...
...este foarte important în impresia pe care o dăm celor din jur. Chiar dacă
un anume lucru ne amuză foarte tare şi ne stârneşte râsul, este
recomandabil să evităm gesturile de proastă creştere, şi anume, să râdem în
hohote, să ne lovim peste coapse sau să ne îmbrâncim vecinul.

Când mergem în vizită...

...nu este neapărat nepoliticos să nu te
descalţi la intrarea în locuinţă. Acest lucru
depinde foarte mult de gazdă. Dacă
aceasta insistă să vă descălţaţi, e bine, la
cererea dumneavoastră, să vă înlocuiască
încălţările cu o pereche de papuci de casă.

Altfel, aspectul de ţinută elegantă şi desculţă este mai neplăcut.
Psihologul de serviciu

Brînduşa Diaconu
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MIHAIL SADOVEANU

(5.09.1880 - 19.10.1961)

Mihail Sadoveanu se naşte în Moldova, la Paşcani şi îşi
face studiile gimnaziale la Fălticeni, unde este coleg cu E.
Lovinescu. Urmează apoi liceul la Iaşi şi încearcă să se
specializeze în Drept, dar renunţă destul de repede. Se
stabileşte la Iaşi şi se dedică de timpuriu scrisului, trăind de pe
urma acestei îndeletniciri.

În 1910 este numit în funcţia de director al Teatrului
Naţional din Iaşi. Colaborează la numeroase reviste, dar cea
care se potriveşte cel mai bine structurii sale spirituale este
Viaţa românească.

În 1921 are deja o reputaţie de scriitor şi este primit în
Academia Română.

În 1926 reprezintă Societatea Scriitorilor Români,
împreună cu Liviu Rebreanu, la Congresul de la Berlin.

În 1930, pe când avea 50 de ani, Sadoveanu este sărbătorit pe plan naţional, ca un
clasic în viaţă. Ocupă funcţii importante şi în plan cultural şi în plan politic.

Povestitor, romancier, Sadoveanu este un scriitor tradiţionalist şi romantic.
A scris opere numeroase şi variate: romane istorice şi de aventuri (Neamul

Şoimăreştilor, Fraţii Jderi), scrieri de factură mitică (romanele Ochi de urs, Nopţi de
Sânziene, Creanga de aur, Baltagul), opere în care abordează teme sociale (povestirile
Judeţ al sărmanilor, Bordeienii,), scrieri de elogiere a naturii privite cu ochii vânătorului
sau ai pescarului (Ţara de dincolo de negură, Nada florilor).

Mihail Sadoveanu, scriitor deosebit de prolific,
lasă posterităţii o operă care se întinde pe o jumătate de
secol, având amploarea unei întregi literaturi. Raportat la
curentele literare, Mihail Sadoveanu a fost caracterizat
de critica literară drept un realist cu viziune romantică şi
un romantic care aduce detalii ca un realist, un
contemplativ.

Sadoveanu este în primul rând un povestitor, în
tradiţia unor iluştri înaintaşi, Ion Neculce şi Ion Creangă, remarcându-se printr-o
extraordinară capacitate de a se contopi cu lumea evocată, astfel încât un singur narator,
autorul însuşi, în postura unui adevărat rapsod, povesteşte viaţa de azi sau din trecut
participând afectiv la cele povestite şi implicând cititorul-ascultător la o asemenea
participare afectiv-subiectivă ce nu permite detaşarea obiectivă, ci îndeamnă adesea la o
reflecţie meditativă asupra condiţiei umane. Povestirea sadoveniană capătă rezonanţe de
poem sau baladă, păstrând accente de revoltă şi un profund sentiment de nemulţumire,
generat de nevoia de libertate şi demnitate a eroului sadovenian, care este adesea ţăranul
român într-o infinitate de ipostaze, confirmând mărturisirea autorului: “ţăranul a fost
principalul meu erou”.
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Eroii sadovenieni din povestirile de inspiraţie rurală sunt oameni cu o anumită
structură sufletească, oameni blajini şi înţelepţi, cu un acut simţ al dreptăţii, al libertăţii şi
demnităţii, apărători ai unor principii etice fundamentale.

Creator al romanului de evocare istorică in literatura română,
Sadoveanu asociază trecutului natura, folclorul, filozofia populară, care
se regăsesc în permanenţă în fundalul istoric.

Epoca în care scrie Sadoveanu este epoca marelui roman
realist, dar şi a romanului modern. Cel ce a fost supranumit "Ceahlăul
prozei româneşti" sau "Ştefan cel Mare al literaturii române" ori "... al
treilea mare Mihai din istoria poporului roman" -

Mihail Sadoveanu - una dintre principalele şi maiestuoasele coloane
de lumină ale culturii şi ale existenţei noastre - şi-a consacrat extrem
de bogata sa creaţie artistică, adunată în peste 120 de volume, unui
singur erou: poporul român, surprins în diferite ipostaze şi întruchipări
şi evocat în diferite momente, începând din cele mai îndepărtate
timpuri ale alcătuirii fiinţei neamului şi până în contemporaneitate.

Romanul “Baltagul” porneşte de la mitul existenţei pastorale,
transpus în balada Mioriţa, însă Mihail Sadoveanu creează un cadru autentic, specific
modului de viaţă al păstorilor din Tarcău. Legătura cu mitul mioritic se menţine doar la
nivel metaforic, prin aceea că prozatorul face aici un portret generic al romanului de la
munte, insistând subtil pe caracterul solar, relevat şi în Mioriţa. Personajul său apare
conturat in contexte mitice; Vitoria se conduce după semnele vremii, citeşte în sufletele
oamenilor, ţine cont de evenimentele care intervin în drumul ei, are o viziune, venită din
adâncul întunecat al fiinţei, ceea ce o ajută să afle adevărul şi este încredinţată de ajutorul
divin.

În amintirile sale din copilărie, Mihail Sadoveanu a înfăţişat cu admiraţie şi
recunoştinţă figura luminoasă a primului său dascăl, domnu’ Trandafir.

Povestirea “ Domnu’ Trandafir” este deosebit de frumoasă. Cel mai mult, însă, M.
Sadoveanu doreşte să revadă locul „unde odată era şcoala". El notează cu nostalgie:
„numai locul a rămas". Această suprafaţă goală se însufleţeşte, sub privirea încărcată de
amintiri, de „freamătul de copii" din prima dimineaţă de elev, de bucuria pe care o dădeau
iernile cu „uriaşi de zăpadă".

Povestitorul însuşi atrage atenţia că nu va vorbi despre gramatică sau aritmetică,
adică despre ceea ce i-ar fi putut învăţa oricare alt dascăl, ci mai ales despre „învăţătura
cealaltă, sufletească" pe care le-o da Domnul.

Sadoveanu îl numeşte pe acest om care avea „prisos de bunătate în el: „apostol".
Apostolul în acest caz înseamnă o fiinţă dăruită luminării poporului până la sacrificiul de
sine. Domnu’ Trandafir nu trăia pentru el, ci pentru numeroşii copii pe care i-a învăţat toată
viaţa lui.

”Dumbrava minunată” este o adevărată capodoperă în ceea ce priveşte realizarea
personajului copil, precum şi în îmbinarea măiestrită a naraţiunii faptelor cu descrierile din
natură.  Sătulă de singurătate, mereu bătută şi bruscată de slujnică, dispreţuită de mama
vitregă, Lizuca, aşa mică cum e, începe să descifreze tainele vieţii şi capătă astfel curajul
şi îndrăzneala să părăsească locuinţa părintească şi să pornească într-o adevărată
expediţie.

Cu multă putere de analiză şi cu deosebită artă scriitorul prezintă caracteristicile
specifice copilului la această vârstă, când, neavând suficiente cunoştinţe despre lumea
reală, nu poate delimita realitatea de fantezie. Convorbirea imaginară cu floarea - soarelui
scoate în relief toate suferinţele îndurate de fetiţă în casa mamei vitrege. Personajul
Lizuca este o realizare magistrală.

Prof. Olimpia Cosma
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Nu mă răsfăţa. Ştiu foarte bine că nu mi se
cuvine tot ceea ce cer. Dar încerc totuşi.
Nu-ţi fie teamă să fii ferm cu mine. Asta mă
aşează la locul meu.
Nu folosi forţa cu mine. Asta mă obişnuieşte cu
ideea că numai forţa contează.
Nu fi inconsecvent. Asta mă pune în încurcătură
şi mă face să încerc să scap nepedepsit.
Nu-mi face promisiuni. S-ar putea să nu le poţi ţine. Asta mă va face să-
mi pierd încrederea în tine.
Nu răspunde provocărilor mele atunci când spun sau fac lucruri care te
supără. Voi încerca atunci să capăt şi mai multe „victorii”.
Nu te supăra prea tare când îţi spun „te urăsc”. Nu cred ce spun, dar
vreau să te fac să-ţi pară rău pentru ceea ce mi-ai făcut.
Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt. Voi încerca să-ţi dovedesc
contrariul, purtându-mă ca o persoană „importantă”.
Nu face în locul meu nimic din ceea ce aş putea face singur. Asta mă face
să mă simt ca un copil mic şi voi continua să te folosesc în serviciul meu.
Nu-mi menaja „relele obiceiuri”, acordă-mi cât mai multă atenţie. Altfel
nu faci decât să mă încurajezi să le continui.
Nu mă corecta în public. Voi fi mult mai sensibil
dacă îmi vei vorbi blând între patru ochi.
Nu încerca să discuţi comportamentul meu în
febra conflictului. Din anumite motive, auzul
meu nu e foarte bun în acel moment, iar cooperarea
mea chiar mai slabă.
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Nu încerca să-mi ţii predici. Vei fi
surprins să constaţi cât de bine ştiu ce e
bine şi ce e rău.
Nu mă face să simt că greşelile mele
sunt păcate. Trebuie să învăţ că pot face
greşeli fără să simt că nu sunt bun de
nimic.
Nu mă cicăli. Dacă o faci, va trebui să
mă protejez prin a părea surd.
Nu mă pedepsi prea tare. Mă sperii uşor
şi atunci s-ar putea să spun minciuni.
Nu uita că-mi place să experimentez.
Învăţ din asta.
Nu băga prea mult în seamă
indispoziţiile mele. S-ar putea să profit de faptul că îmi acorzi mai multă
atenţie când sunt bolnav.
Nu mă respinge când pun întrebări cinstite. Dacă o faci, vei constata că
nu te mai întreb şi caut informaţii în altă parte.
Nu-mi răspunde la întrebările prosteşti şi lipsite de sens. Altfel voi
încerca mereu să te agăţ cu astfel de întrebări.
Nu încerca niciodată să pari perfect sau infailibil, pentru că mă vei face
să simt că nu te voi putea ajunge niciodată.
Nu te teme că petrecem prea puţin timp împreună. Contează cum îl
petrecem.
Nu te teme dacă eu sunt speriat. Arată-te curajos !
Poartă-te cu mine ca şi cu prietenii tăi.. Ţine minte: învăţ mai bine de la
un model decât de la un critic.
Nu uita că nu pot creşte fără încurajări şi înţelegere.

ŞI ÎN AFARĂ DE ASTA, TE IUBESC FOARTE
MULT.

TE ROG, IUBEŞTE-MĂ ŞI TU ÎN SCHIMB !
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S-a născut la 1 februarie 1868, la Ştefăneşti , judeţul
Botoşani.  Vocaţia viitorului pictor se declară încă din
copilărie, el rezistă cu încăpăţânare eforturilor mamei sale de
a-l înscrie la şcoala militară. În 1873 familia se mută la
Bucureşti. Ştefan Luchian se înscrie în 1885 la clasa de
pictură a Şcolii de Belle Arte, pe care o absolvă în 1889,
obţinând medalia de bronz pentru un Cap de expresie şi un
Studiu după natură. Maestru nedisputat i-a fost, în această
perioadă de formare, Nicolae Grigorescu, la care Luchian
găsi încurajarea, fără să-i împiedice libera dezvoltare a
personalităţii.

În toamna anului 1889 pleacă la München, unde
studiază două semestre la Academia de arte frumoase şi execută copii după operele
lui Correggio şi Rembrandt, aflate la Muzeul de artă. Revine în ţară în 1890 şi
participă la prima expoziţie a societăţii de artă Cercul artistic. Pleacă în anul
următor la Paris, unde studiază la Academia Julian şi cunoaşte, în muzee şi expoziţii,
viaţa artistică pariziană, aflată în acea perioadă în plină efervescenţă impresionistă.

Revenit la Bucureşti, va fi în 1896 principalul iniţiator al "Expoziţiei artiştilor
independenţi", care se va deschide chiar în faţa Salonului Oficial. Se înscrie la
concursul pentru ocuparea catedrei de pictură a Şcolii de Belle-Arte din Iaşi, de la
care se retrage însă, protestând împotriva maşinaţiunilor de culise.

În 1900 participă cu două pasteluri la "Expoziţia Universală" de la Paris. În
acelaşi an apar primele manifestări ale unei afecţiuni ale măduvei spinării, maladie
cunoscută sub numele de Scleroză Multiplă, care, după ameliorări trecătoare
alternând cu noi agravări, îl lasă infirm pentru tot restul vieţii. Soarta îi este
potrivnică, boala şi sărăcia materială mergând mână în mână. Continuă totuşi să
lucreze cu frenezie şi până în anul 1915 expune neîntrerupt la diverse expoziţii.

Prezenţă eminentă în viaţa artistică a timpului, Luchian nu cunoaşte pentru
multă vreme succesul. Astfel, la expoziţia sa din 1905, singurul cumpărător al unui
tablou a fost pictorul Grigorescu. Un grup restrâns de
admiratori şi prieteni îl aclamă, condiţia sa materială
continuă însă să fie dintre cele mai precare.

Din 1909 până la sfârşitul vieţii va fi ţintuit în fotoliu.
Fixase însă în memorie "splendorile scânteietoare" ale
peisajului românesc, pe care îl va reda într-o serie întreagă de
opere, adevărate miracole de simplitate şi de fineţe, de
sinteză cromatică şi arhitecturală a formelor, de colorit
strălucit şi delicat totodată. Tehnicii uleiului Luchian îi
alătură, pentru peisaj şi pentru multe dintre naturile moarte cu flori, pastelul, cu care
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ajunge la o măiestrie neegalată. Fluiditatea contururilor, delicateţea catifelată a
petalelor, le-a evocat cel mai bine prin intermediul pastelului.

Luchian începuse să picteze flori mai dinainte, dar abia din
1908 el îşi concentrează în această direcţie toată energia creatoare,
toată pasiunea pentru natură, toată dragostea pentru viaţă şi pentru
frumos. Iată de ce "florile" lui Luchian au acea intensitate
aproape dramatică a sentimentului, acea lumină interioară,
acea simplitate gravă care fac din multe dintre ele - este de
ajuns să menţionăm Anemonele - adevărate capodopere.

Luchian a murit la 28 iunie 1916. Către sfârşitul vieţii nu mai putea ţine
penelul cu degetele paralizate. Punea pe cineva să i-l lege de încheietura mâinii.
Astfel sfârşea, în flacăra unei inepuizabile pasiuni pentru arta sa, viaţa unui pictor.

A reuşit să picteze peisaje de o rară frumuseţe:

 Ultima cursă de toamnă, 1892
 Margine de crâng, 1903
 Birt fără muşterii, 1903
 Marea Neagră la Tuzla, 1904
 Sălciile de la Chiajna, 1906
 Fântâna de la Brebu, 1908
 După ploaie, 1909
 Moara de la poduri, 1909
 Pe dealul Hinganilor, 1909
 Vara, 1912

Flori

 Dumitriţa, 1904
 Părăluţe, 1907
 Garoafe, 1907
 Flori de tufănică, 1908
 Anemone, 1910
 Trandafiri, 1910
 Maci, 1910

Portrete

 Safta florăreasa, 1901;
 Moş Nicolae Cobzarul, 1906
 Un zugrav - Autoportret, 1907

Compoziţii

 La împărţitul porumbului, 1905;
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CUM SĂ PROCEDĂM PENTRU A FI MEREU SĂNĂTOŞI ?

Fiecare literă conţinută în cuvântul „SĂNĂTATE” ne aminteşte de
unul din factorii ce trebuie avuţi în vedere pentru menţinerea stării de
sănătate:

Soare
Aer
Nutriţie
Apă
Tihnă
Activitate fizică
Temperanţă
Echilibru spiritual.

Lumina – care vine de la soare – este necesară vieţii. Lumina şi
căldura soarelui permit plantelor să crească, să înflorească şi să rodească,
asigurând hrana necesară oamenilor şi animalelor.

Lumina soarelui are proprietatea de a distruge numeroşi microbi.
Camerele în care nu
pătrunde lumina solară sunt
locuri unde microbii se
dezvoltă cu uşurinţă şi din
acest motiv razele soarelui
trebuie să pătrundă cât
mai mult în locuinţele
noastre.

Dacă lumina nu este
suficientă apar diferite
probleme: scade capacitatea de
a face efort, nu mai putem munci, scade randamentul la învăţătură, duce la
îmbolnăvirea treptată a organismului.
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Lumina soarelui ajută la întărirea oaselor, dezvoltarea normală a
corpului. Ea acţionează şi asupra rinichilor şi muşchilor. Expunerea
corpului la soare face ca sângele să circule mai bine prin organism.
Expunerea prea îndelungată la soare poate, însă, să ducă la arderi ale pielii,
insolaţii, oboseală. Atunci când soarele este mai puternic trebuie să purtăm
ochelari de soare. Lentilele acestor ochelari trebuie să fie mai închise la
culoare cu nuanţe gri sau verzui.

Aerul are proprietăţi cu adevărat uimitoare. El este cel care
protejează plantele, animalele şi oamenii de razele prea arzătoare ale
soarelui.

Omul poate supravieţui
mai mult timp fără apă sau
mâncare dar fără aer nu poate
rezista mai mult de 3-5
minute.

Respiraţia corectă se face
pe nas, nu pe gură. Aerul intrat
direct pe gură poate afecta
gâtul sau plămânii. De aceea
trebuie să avem tot timpul nasul curat. Pentru a respira cât mai bine,
spatele trebuie să fie drept, umerii traşi în spate, pieptul bombat înainte.

Aerul de munte, de pădure este foarte curat şi bun pentru organism în
timp ce aerul poluat duce la îmbolnăvirea oamenilor, plantelor şi a
animalelor.

NU UITAŢI:
respiraţi aer curat şi staţi cât mai mult în lumina soarelui;
aerisiţi camera în care învăţaţi, dormiţi sau vă jucaţi;
lăsaţi soarele să pătrundă cât mai mult în camerele voastre;
unde nu intră soarele pe geam, intră doctorul pe uşă!

Înv. Maria Savin
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Vitamina Provenienţa Acţiune

Vitamina A morcovi, roşii,etc. vedere, pilele

Vitamina B1 toate fructele şi cerealele digestie

Vitamina B2 nuci şi fructe uscate favorizează creşterea

Vitamina B6 cereale, fructe, ouă şi lapte formarea globulelor
roşii, reglează
metabolismul proteinelor

Vitamina B12 bacterii şi ciuperci buna funcţionare a
sistemului nervos şi la
formarea globulelor roşii

Vitamina C măceşe, citrice, ardei, roşii rezistenţa organismului,
activează funcţiile
tuturor celulelor, previne
îmbătrânirea

Vitamina D untură de peşte creştere, efect antirahitic

Vitamina E nuci, ulei de floarea - soarelui,
migdale, soia

acţiune împotriva
îmbătrânirii, pentru
îngrijire

Vitamina K varză, spanac, ficat, mazăre pentru coagularea
sângelui

 Ţelina conţine uleiuri eterice şi ajută la vindecarea tusei şi a afecţiunilor
căilor respiratorii;
 Porumbul conţine vitamina B1, care favorizează creşterea;
 Portocala conţine seleniul cu rol protector în bolile de inimă;
 Mandarina conţine vitamina C, care întăreşte sistemul imunitar;
 Păstârnacul conţine multă vitamina A, protejează ţesuturile celulare din
organism;
 Prazul conţine calciu, care are rol important în coagularea sângelui şi
întăreşte oasele;
 Alunele conţin vitamina E şi acizi graşi, care apără organismul de bolile
de inimă. Prof. Elena Bendrea
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De ani de zile, în fiecare primăvară, un echipaj “Sanitarii pricepuţi“
alcătuit din elevii claselor  a VII-a, din comuna noastră este pregătit pentru a
participa la concursul judeţean.

De ani de zile, în fiecare an copiii noştri se întorc cu premii.
De ani de zile se măreşte grupul celor care au formate deprinderi pentru

toată viaţa - de acordare a  primului  ajutor.

Cum se acordă primul ajutor ?

În caz de luxaţie :
Bolnavul va rămâne în stare de repaus total;
Va fi mişcat de către cei care îl ajută cu foarte mare grijă;
Aplicarea de comprese reci pe locul accidentat;
Transportarea bolnavului la medic.

În caz de entorsă :
Se iau măsuri imediate ca bolnavul să nu mai mişte degetele, pumnul,

glezna prin montarea unor atele;
Prezentarea de urgenţă a bolnavului la medic.

În caz de fractură :
Oprirea sângerării şi pansarea rănii;
Montarea unor atele;
Transportarea bolnavului la spital.

Membrii echipajului îndrumaţi de prof. Jeniţa Sandu
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Să iubim pădurea!
Anda Atudosiei

Clasa a V-a

În pădure-i mare jale.
Mai mulţi tineri într-un  grup,
Tot ce întâlnesc în cale
Fără pic de milă rup.
Crengi de pomi încă-n putere
Cad răpuse la pământ.
Ele n-ar simţi durere
Dac-ar fi rupte de vânt.

Toamna
Loredana Motfolea

Clasa a III-a A

Pe o rază de lumină, S-a oprit la noi pe drum
A venit din cer o zână.                                   Şi-am dorit mult să îi spun:
Ea purta pe cap cunună - Eşti frumoasă şi iubită
Fructe coapte- avea în  mână.                     Cu crizanteme-împodobită!
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Gânduri pentru bunica
Acasă la bunica
Nepoţii poposesc.
Acolo se simt bine
E oare, Raiul cel Ceresc?
Acolo la bunica
Şi florile zâmbesc.
Ce simplu le poţi vedea pe toate,
Când bunica îţi transmite atâta bunătate.

Şi cum să nu-mi aduc aminte de bunica mea
când  m-a ocrotit şi m-a  învăţat multe lucruri
frumoase, pe care mi le amintesc mereu, deşi anii
au trecut şi eu eram foarte mică.

Iarna stăteam la gura sobei şi-mi depăna toate basmele ştiute sau
inventate de ea, cu mult tâlc, iar eu adormeam în braţele ei, cu faţa
scăldată de o bucurie nevinovată.

Cel mai mult simt mirosul de papanaşi sau de plăcinte cu brânză.
Îmi dădea şi mie o bucăţică de aluat să fac şi eu un covrigel.

Acum îi duc eu tot felul de bunătăţi, dar cel mai mult se bucură de
sărbători când are casa plină de copii şi nepoţi. E drept că eu sunt
nepoata favorită, dar şi ea pentru mine înseamnă nespus de mult. O
iubesc ca pe o fiinţă scumpă şi sfântă.

Elisa Sandu
Clasa a IV- a

Fapte bune

De puţin timp, lângă casa mea s-a mutat o familie de patru persoane: mama,
tata, fiica şi bunica.  Tinerii părinţi împreună cu fetiţa au plecat în Spania. Bătrâna a
rămas singură şi este şi cam bolnavă. Mint, nu e chiar singură, îl are şi pe Motănel.

Într-o zi, când mergeam la magazin să cumpăr pâine, m-a
rugat să-i aduc şi ei pâine şi zahăr.  Nu am refuzat-o şi de atunci
ne-am împrietenit.

În fiecare zi,  când vin de la şcoală, merg pe la dânsa, îi fac
micile cumpărături, îi duc lemne în casă şi o ajut la unele treburi. Părinţii mei m-au
urmărit , apoi mi-au declarat că sunt mândri de mine.

Vecinii au devenit mai încrezători şi mai respectuoşi faţă de mine.
Sincer vă spun, sunt un copil pe care te poţi baza!

Cosmin Dumitrache
Clasa a III-a A
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Una din marile bogăţii naturale ale poporului nostru o reprezintă pădurea, care
ocupă aproape 27 %  din suprafaţa ţării. Ea contribuie în mod direct la buna calitate a
vieţii, la menţinerea şi refacerea sănătăţii oamenilor. Totodată, pădurea constituie o
principală sursă de materii prime de neînlocuit necesare industriei din domenii foarte
variate şi oferă omului o gamă largă de produse alimentare sau de leac.

Foarte important este faptul că pădurea este cel mai bogat producător de oxigen
al atmosferei.

Printre pădurile vestite ale ţării noastre, unele sunt cunoscute îndeosebi pentru
vârsta venerabilă, adesea multiseculară pe care o au arborii lor. Dintre acestea
enumerăm câteva.

Un loc de frunte îl ocupă pădurea Mociar , de pe valea Gurghiului, spre
confluenţa acestuia cu râul Mureş. Rezervaţia de stejar, de 50,1 ha, reprezintă un
monument al naturii şi este constituită mai ales dintr-un arboret de stejar în vârstă de
peste 420 de ani, cu înălţimea medie de 18 metri şi diametrul mediu de 1,40m.

Pe locul următor, ca vârstă, poate fi situat codrul secular de la Slătioara
( jud. Suceava), declarat monument al naturii din anul 1941.
Rezervaţia propriu - zisă are o suprafaţă de 393, 6 ha. Acest
codru este considerat ca fiind cea mai vârstnică pădure de
răşinoase din ţară şi chiar din Europa.

În cadrul rezervaţiei principale din Munţii Bucegi pot fi întâlnite brădeto-
făgetele din Piatra Arsă, cu exemplare în vârstă de
320- 400 ani, care au diametre de peste
1,30 m şi înălţimi ce depăşesc 50.

Judeţul Neamţ adăposteşte arboretul natural de molid, brad şi fag din rezervaţia
forestieră Goşmanu, la o altitudine cuprinsă între 720- 1250 ., în vârstă de peste 200
ani. Majoritatea arborilor au înălţimea medie de peste 37 m şi un diametru de 70 cm,
dar există şi exemplare uriaşe, multiseculare, înalte de 60 de m, cu diametrul de
peste1,50. Codrul Goşmanu - Tarcău s-a dezvoltat ca pădure naturală, virgină şi
impresionează  prin sălbăticie, măreţie şi frumuseţe deosebită.
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Tot în judeţul Neamţ, la 1 km de Văratic, se află rezervaţia Codrii de Aramă,
astfel numită în amintirea lui Mihai Eminescu, în suprafaţă de 9,4 ha. Este formată
din gorun în vârstă de peste 140 ani. La aproximativ 600m spre sud - est apare
rezervaţia Pădurea de argint constituită numai din mesteacăn în vârstă de peste 100
ani, care măsoară peste 27 m înălţime şi are diametrul mediu de 46 cm.

“De treci codrii de aramă, de departe vezi albind
Ş-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint”

Mihai Eminescu - Călin, file din poveste

Rezervaţia naturală "Pădurea de Argint" - comuna Vânători-Neamţ.

Dragostea omului de la noi pentru pădure este subliniată de nenumărate
cântece populare şi legende. Toţi marii poeţi şi scriitori au cizelat în operele lor
versuri şi imagini emoţionante despre inefabile clipe trăite pe plaiurile împădurite ale
patriei. Ca o constatare generală, acad. Constantin C. Giurescu arată că pentru noi
pădurea reprezintă “…nu numai o mare bogăţie şi un puternic izvor de sănătate,
dar şi o notă constitutivă a noţiunii de român. “

Prof.  Elena Pantazi
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Timpul liber trebuie folosit cu înţelepciune şi nu irosit. De ce? Pentru că
sănătatea ta depinde foarte mult şi de ceea ce faci in timpul liber. Pentru a te
bucura de minte sănătoasă în corp sănătos, trebuie să acorzi o atenţie
deosebită    modului în care îţi petreci timpul liber.

Prin activităţile pe care le faci în timpul liber, organismul tău trebuie să
se destindă, să se relaxeze, să se încarce cu noi energii ; mintea trebuie să
se odihnească , să uite de lecţii, să se deconecteze.

Timp liber mai mult ai în vacanţă, dar trebuie să fii grijuliu şi cu timpul
liber pe care îl ai în fiecare zi, precum şi la sfârşit de săptămână –sâmbăta şi
duminica.

Ce ai de făcut în timpul liber pentru ca sănătatea ta să aibă de câştigat?
Numai lucruri frumoase şi interesante.

Iată câteva recomandări pentru timpul liber:
Cât mai multă mişcare în aer liber; jocuri cu ceilalţi copii, plimbări cu

bicicleta, cu rolele, mers pe jos, cat mai mult mers pe jos. Este foarte bine
dacă mişcarea o faci într-un parc sau într-o zona cu multă verdeaţă . Mişcare
în aer liber trebuie să faci zilnic.  Chiar dacă eşti obosit sau foarte ocupat ,nu
renunţa să ieşi afară măcar o jumătate de oră. Cu cât stai mai mult în aer
liber, cu atât este mai bine pentru sănătatea ta. Trebuie să ştii că mulţi
oameni mari sunt bolnavi din cauză că nu
fac mişcare, nu merg pe jos, pentru că
preferă să conducă un autoturism, nu
fac nici un fel de sport,  iar cei care
lucrează intr- un birou stau pe scaun cel
puţin opt ore pe zi.  Când încep să apară
problemele de sănătate şi medicul le
recomandă mişcare, se arată foarte
surprinşi şi le vine greu să treacă de la
viaţa sedentară cu care s-au
obişnuit, la o viaţă activă, în care mişcarea sa fie o preocupare zilnică .

Drumeţii la munte. Acestea sunt o binefacere pentru sănătatea ta.
Aşadar nu scăpa nici o ocazie pentru a merge la
munte. Bucură-te de liniştea odihnitoare pe care ţi-
o dă muntele .

Petrece câteva zile pe an la mare. Marea, ca
şi muntele, este benefică pentru organismul tău:
câteva ore de plajă în fiecare zi, câteva băi în
mare şi, din  nou, cât mai mult mers pe jos îţi vor
întări sănătatea .
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Practică un sport : înot, gimnastică ,tenis etc. Pentru aceasta trebuie să
te înscrii la un club sportiv.  Este recomandat ca în timpul copilăriei şi al
adolescenţei să se practice mai multe sporturi.

Sportul practicat într-un cadru organizat, sub îndrumarea unui antrenor,
te va ajuta să creşti şi să te dezvolţi armonios,  să ai un trup
frumos modelat, puternic, plin de vigoare. Practicarea unui sport
îţi modelează, pe lângă trup şi caracterul: înveţi ce înseamnă să
faci parte dintr-o echipă, ce înseamnă competiţia, ce înseamnă
să câştige cel mai bun.

Vizionează spectacole de teatru, filme, concerte pentru
copii. Programează-ţi periodic, dacă se poate săptămânal, să participi la
aceste manifestări culturale. Informaţiile asupra spectacolelor organizate în
localitatea ta le poţi obţine din ziare şi reviste.

Rezervă-ţi măcar 15-30 minute pe zi pentru lectură. Vei descoperi o
lume fascinantă în paginile cărţilor. Există o mulţime de cărţi frumoase,
interesante, educative. Trebuie doar să ajungi la ele şi să le citeşti. Dacă nu
ştii ce să citeşti, roagă - i pe cei din jurul tău să-ţi dea câteva sfaturi. Nu uita
că tu singur poţi să-ţi alegi cărţile, mergând la bibliotecă sau la librărie.

Nu evita să faci sau să primeşti vizite. Nu te feri să mergi într - o vizită
atunci când eşti invitat şi nu neglija ca, din când în
când, să-ţi inviţi şi tu prietenii la tine acasă. Cu
ajutorul acestor vizite, relaţiile cu ceilalţi vor deveni
mai bune, mai armonioase .

Nu petrece prea mult timp în faţa
calculatorului şi a televizorului . Calculatorul este o
creaţie a omului. După ce înveţi să-l
manevrezi, cu greu te mai dezlipeşti de el . Cu toate
acestea, activitatea prelungită la calculator nu este sănătoasă. În primul rând
îţi obosesc ochii şi încep durerile de cap, în al doilea rând te izolezi de
oameni, fără să-ţi dai seama. Oricât de interesant şi de performant este un
calculator, el nu poate înlocui prezenţa umană. Aşadar mare grijă cu timpul
pe care îl acorzi calculatorului.

În ceea ce priveşte televizorul, nu sta în faţa lui mai mult de o oră, cel
mult o ora şi jumătate, pe zi şi în orice caz evită să urmăreşti filme cu
violenţă. Violenţa  nu a făcut niciodată bine nimănui.

Desigur, poţi găsi multe alte soluţii pentru
petrecerea timpului liber, în funcţie de pasiunile pe
care le ai, de obiceiurile locului în care trăieşti, de
preocupările familiei. Cine are o curte sau o gradină, de
exemplu, va lucra cât mai mult timp în curte sau în grădină.
Totul este să vrei să faci ceva şi plăcut, dar şi folositor, atât
pentru tine, cât şi pentru cei de lângă tine.

Înv. Mihaela Crăciun
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„Cea mai plăcută metodă de a-i face pe copii buni este să-i faci fericiţi”
(Oliver Wilde)

Excursia este una din cele mai atractive, plăcute şi utile activităţi de recreare şi odihnă
activă. Ea poate înfrumuseţa sfârşitul de săptămână sau vacanţa şi facilitează contactul direct
cu mediul înconjurător.

CLASIFICAREA EXCURSIILOR:
În funcţie de sarcina didactică fundamentală:

1. excursii introductive – organizate înaintea predării unui capitol sau teme cu scopul de a-i
pregăti pe elevi pentru înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor ce se vor preda;

2. excursii organizate în vederea comunicării de noi cunoştinţe;
3. excursii şi vizite finale (de consolidare şi fixare) – se organizează după încheierea predării

unui capitol sau a unei teme, scopul fundamental fiind de concretizare a cunoştinţelor
predate, de sistematizare şi fixare;

În funcţie de conţinutul obiectivelor ce se urmăresc:
1. excursii efectuate în natură, de cunoaştere a peisajului geografic
2. excursii de cunoaştere a anumitor obiective economice şi social – culturale
În timpul excursiei pot fi folosite toate metodele de învăţământ, însă observaţia, comparaţia,

învăţarea prin descoperire, problematizarea, demonstraţia şi interdisciplinaritatea se situează în
prim plan.

Scopul lecţiei - excursie:
a.) informativ
 Aprofundarea cunoştinţelor de geografie fizică asupra unor regiuni ale ţării care cuprind
majoritatea formelor de relief
 Sintetizarea cunoştinţelor de geografie umană în strânsă legătură cu specificul cadrului
natural
 Dezvoltarea orizontului de cunoaştere prin îmbinarea cunoştinţelor de istorie, literatură,
religie, sculptură etc. cu specificul cadrului natural şi cu regiunile străbătute
b.) educativ
 Cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra
frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului ţării şi împletirea cu elemente de istorie a
trecutului şi prezentului poporului român
 Dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare
între indivizi
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 Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului şi
cultivare a unei educaţii ecologice

Obiective operaţionale:
a.) cognitive:
 Să indice poziţia itinerarului excursiei în cadrul ţării, desprinzând conexiunile dintre mediul
geografic şi om
 Să analizeze aspecte fizico-geografice, etnografice şi
folclorice de pe parcursul excursiei
 Să comunice fondul general al cunoştinţelor privind
semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor
monumente istorice, de cultură vizitate
 Să recunoască procesele şi elementele geografice
 Să coreleze resursele şi obiectivele economice din regiune
cu specificul cadrului natural
 Să valorifice intra şi interdisciplinar conţinutul
informaţiilor dobândite
b.) afectiv-atitudinale:
 Să aprecieze morala creştină românească, frumuseţile florei şi faunei zonei vizitate
 Să rememoreze la faţa locului istoria ţării în strânsă legătură cu cadrul natural
c.) psihomotorii:
 Să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică
 Să citească şi să interpreteze harta
 Să îşi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică

În desfăşurarea unei excursii se disting mai multe etape:
 într-o primă etapă se fixează tema, itinerarul parcurs, scopul, documentaţia

bibliografică, aplicaţiile practice, posibilităţile de cazare, costul excursiei, mijloace de
transport, aprobările necesare, etc.

 în a doua etapă se pregătesc elevii pentru excursie, cărora li se prezintă itinerariul
amănunţit, se împart în grupe şi li se împart responsabilităţi, li se recomandă
echipamentul necesar, alimentele necesare, trusa medicală, se prelucrează regulamentul
excursiei, apoi li se comunică elevilor ziua, ora şi locul de întâlnire şi înapoiere (de
obicei şcoala).

 urmează desfăşurarea excursiei şcolare : învăţătoarea  şi elevii se întâlnesc la şcoală şi
începe deplasarea pe itinerariul stabilit, au loc prezentări fizico – geografice şi
economice ale zonelor vizitate. Elevii pot nota ideile principale în caietele lor şi se
ajută de o hartă.

 ultima etapă are loc în cabinetul de geografie şi elevii care eu avut sarcini importante
în cadrul echipelor din care au făcut parte fac scurte informări însoţite de fotografii.

 Feed – back-ul excursiei se poate realiza şi sub forma unui concurs privind cele văzute
şi învăţate în timpul excursiei.

Înv. Marieta Popîrda
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Înv. Mirela Pascaru

Jocurile didactice pot fi instrumente eficiente puse în mâna învăţătorului

care, mânuindu-le cu măiestrie, în momentele cele mai potrivite ale lecţiei, le poate

transforma în ajutoare ale elevului, în vederea însuşirii cât mai temeinice şi pe căi cât mai

plăcute şi accesibile a cunoştinţelor. Prin joc i se oferă copilului stimulentul care îi dă

satisfacţie, îl mobilizează în continuare pentru lecţie, iar activitatea lui şcolară capătă

valenţe noi. Efortul voluntar solicitat în activitatea de învăţare este mai uşor declanşat şi

susţinut mai eficient când se folosesc resursele jocului, când între joc şi învăţare sunt

strânse legături.

În decursul anilor, prin proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lecţiilor,mai ales

prin folosirea jocului didactic, am descoperit că acesta contribuie, în mare măsură, la

verificarea, precizarea, adâncirea, sistematizarea cunoştinţelor, la educarea memoriei  şi a

gândirii, la dezvoltarea spiritului creator al elevilor, la educarea sentimentelor morale şi  a

trăsăturilor pozitive de caracter.

La copii, aproape totul este un joc. “ A te întreba de ce se joacă copilul, înseamnă

a ne întreba de ce este copil. Copilăria serveşte pentru joc şi imitare” (Claparède, Eduard -

“Psihologia copilului şi psihologia experimentală”, E.D.P., Bucureşti, 1975, pag. 78).  Prin

joc copilul se dezvoltă, îşi coordonează fiinţa şi îi dă vigoare. Am considerat că prin

intermediul jocului se poate asigura o trecere mai bună de la grădiniţă la şcoală şi deci se

poate face o acomodare mai bună la noile cerinţe şcolare .

Jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale şcolarilor, furnizează o motivaţie

secundară dar stimulatorie, tonifiantă, o prezenţă indispensabilă regimului şcolar de

muncă. Jocul didactic utilizat în lecţie este o activitate de învăţare cu scopuri şi sarcini

instructive şi educative bine determinate, cu un conţinut adecvat, care se realizează într-o

formă plăcută. Din punct de vedere psihologic, jocurile pot servi educării creativităţii la

nivelul claselor I – IV, în strânsă dependenţă de cunoaşterea de către învăţător a

valenţelor acestora, de capacitatea de selecţie, structurare şi creativitate ale cadrului

didactic.

Avantajele pe care am scontat că le va aduce introducerea jocului didactic se

răsfrâng atât asupra elevului cât şi a calităţii învăţământului.

Iată câteva jocuri pe care le-am folosit în activitatea cu copiii.
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„Domino matematic”
Scopuri didactice: Consolidarea adunării în concentrul 0-10

Dezvoltarea capacităţii de a face asocieri între numerele de buline de pe

cartonaşele domino şi cifra corespunzătoare

Dezvoltarea capacităţii de a se orienta pe rânduri şi coloane după coordonate date

Sarcina didactică: Să se orienteze bine pe rânduri şi coloane după coordonatele date

Să calculeze punctajul fiecărui copil adunând punctele de pe jetoanele domino

Material didactic: un pătrat împărţit pe rânduri şi coloane asemenea unei table de şah

Desfăşurarea jocului: Se formează două echipe, prima calculează punctajul băiatului, iar a

doua punctajul fetiţei. Mai întâi se identifică jetonul corespunzător coordonatelor date

(exemplu: 2c - rândul 2, coloana c), după care se adună bulinele de pe jetoanele domino.

Câştigă jocul echipa care calculează corect şi cel mai repede. Echipa câştigătoare

este recompensată cu un set de cartonaşe domino.

„Nu rupe brăţara!”

Desfăşurarea jocului: Clasa este împărţită în

două echipe, fiecare echipă primeşte câte o

fişa cu o brăţară. Fiecare brăţară este

formată din cercuri care conţin în interior

semnele de operaţie pe care trebuie să le

folosească elevii şi unul din termeni. Celălalt

termen este rezultatul operaţiei anterioare.

Elevii trebuie să socotească corect adunările

şi scăderile, pentru că orice greşeală duce la

ruperea brăţării. Câştigă echipa care nu rupe

brăţara.
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Larisa: Aş dori să te prezinţi cititorilor!
Elena:  Mă numesc Elena Nistor şi acum  sunt elevă în clasa a III-a A la Şcoala Nr. 2 Săvineşti.

R: Unde ai învăţat până acum?
E: Încă de la 6 ani am studiat la o şcoală în Italia. Dar mă bucur că părinţii mei vor să se întoarcă
acasă, în România.

R:  Ce ai simţit în prima zi de şcoală?
E:  Sincer? Mi-a fost frică. N-am dormit toată noaptea. Mama mă încuraja spunându-mi că o să fie
bine,  dar eu aveam emoţii.

R:  Acum mai eşti emoţionată?
E:  Nu. Mă simt minunat. Sala de clasă este foarte frumos împodobită. Colegii de clasă m-au primit
foarte bine, ne-am împrietenit. Unii se uitau la mine curioşi, alţii mă încurajau. Cel mai mult m-a
ajutat doamna învăţătoare. Mi-a dat încredere în mine. A spus părinţilor mei că sigur voi fi o elevă
de nota 10.

R:  Mulţi colegi au avut o mare nedumerire. Când ai venit la noi în clasă ştiai să citeşti foarte bine şi
spre deosebire de noi, tu ştiai tabla înmulţirii.
E:  Am învăţat să citesc şi să scriu româneşte cu mama, în vacanţa mare, înainte de a veni la această
şcoală. Înmulţirea am studiat-o în Italia. Acolo merg toţi copiii la şcoală la vârsta de 6 ani.

R:  Ce deosebire găseşti faţă de şcoala din Italia?
E:  Nu sunt mari deosebiri. Şi acolo am fost o fetiţă cuminte şi studioasă. Acolo nu aveam pauze
după fiecare oră, nu plecam acasă decât dacă ne însoţea cineva. Aici îmi place că ne jucăm mai
mult, mai ales la educaţie fizică, dăm serbări cu toţi colegii. Şi aici şi acolo lucrăm pe grupe, în
perechi. Aici îmi place că primesc mai multe teste şi doamna învăţătoare ni le corectează în aceeaşi
zi.

R:  Ce îţi place acum?
E:  Îmi place să citesc multe poveşti, să mă joc pe afară cu prietenii. Dar pe primul loc este
învăţătura. Vreau să-i bucur pe părinţii şi bunicii mei. Eu îi iubesc foarte mult.

R:  Ce făceai acolo şi nu mai faci acum?
E:  Luam lecţii de balet.

R:  Ne spui ceva în italiană?
E:  Arivederci, mia cara.
R: Ciao!

Reporter de serviciu: Larisa  Flenchea
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Pe plantele de pe malul unor ape întâlnim deseori aceste insecte
delicate, ale căror larve se dezvoltă pe fundul apei. Libelulele se
caracterizează prin două perechi de aripi membranoase transparente cu
aspect sticlos, la unele fiind foarte lucioase. Nervurile sunt dese şi formează o
reţea ca ochiurile unei site. Ambele perechi de aripi sunt tot atât de mari, cele
posterioare fiind adesea chiar mai late decât cele anterioare. Capul este prins
de torace printr-un gât subţire, fiind astfel foarte mobil. Ochii sunt foarte mari,
ocupând la unele forme cea mai mare parte din suprafaţa capului.

Antenele sunt foarte scurte şi subţiri. Capul mai poartă trei ochi simpli.
Toracele cuprinde în afara aripilor membranoase trei perechi de picioare de
dimensiuni mici, care servesc la fixarea de suport, precum şi la reţinerea
prăzii.

Zborul este rapid şi puternic la unele forme, lent şi liniştit la altele.
Toate libelulele sunt carnivore, răpitoare, unele prinzând hrana din

zbor, altele hrănindu-se cu afide( purici de plante) şi alte insecte mici.

Libelula, admirată pentru eleganţa şi sprinteneala ei, este un simbol al
Japoniei, ţară căreia i se mai spune şi Insula libelulei. Această denumire,
care se explică prin forma generală a insulei Hondo, ar proveni se pare de la
exclamaţia legendarului Jimmutenno, întemeietorul dinastiei, care, pe când
contempla ţara de pe o înălţime, a spus: “Parcă ar fi o libelulă”.

de George Topîrceanu
……………………………………………………..

Jos, pe-un vârf de campanulă                      Mic, cu solzi ca de balaur,
Pururea-n vibraţie,                                        Trupu-i fin se clatină,
Şi-a oprit o libelulă Juvaer de smalţ şi aur
Zborul plin de graţie. Cu sclipiri de platină.

Mădălina Laioş
Clasa a VII-a A
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La un banchet dat de regele Carol se afla şi tânărul Nicolae Iorga,
istoric de renume, a cărui erudiţie este din ce în ce mai respectată. Mulţi
oameni politici se tem de cuvântul său răscolitor, idealist, nestăpânit.

Dar iată, spre surpriza generală, la această masă regească, la care toţi
se întrec în vervă şi fac risipă de spirit, savantul Iorga păstrează tăcere. Îşi
contemplă farfuria şi tace.

După o vreme, regina, care se află de cealaltă parte a mesei, e
indispusă de muţenia lui.

Întreabă:
- De ce nu spuneţi nici un cuvânt, domnule profesor? Nu vă simţiţi

bine?
- Nu am nimic de spus… mormăi el, cam nepoliticos cu augusta

persoană.
- Cum, tocmai dumneavoastră nu aveţi ce spune? Dumneavoastră,

faimosul orator, cel care…?
- Nu vreau să spun prostii! o întrerupse Iorga.
- Dar, domnule profesor, dumneavoastră nu spuneţi niciodată prostii!
- Mă tem că, în mijlocul atâtor invitaţi de rang înalt, s-ar putea să mă

molipsesc şi eu…

Întrebat de o admiratoare cum îşi realizează sculpturile, Brâncuşi
răspunse:

- Când iau un bloc de marmură, sau un butuc de lemn, înlătur cu
dalta tot ce au de prisos.

- Dar ce consideraţi că e de prisos?
- Ceea ce cade pe de lături după ce am desprins esenţialul! preciză

enigmatic artistul.
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Polenul mai este numit şi pâinea albinelor? Polenul adus de
albine şi depozitat în celule se numeşte păstură.

Culoarea preferată la flori pentru viespi este
maro?

În anul 1712  au năvălit atâtea lăcuste în Moldova, încât au
întunecat lumina Soarelui?

La cele mai temute insecte migratoare – lăcustele - saltul
realizat de picioarele din spate( foarte dezvoltate) este
combinat cu zborul, ele putând străbate astfel sute de kilometri
cu viteze de 40- 50 km /  oră?

O serie de libelule, pentru a putea dormi, se
agaţă una de alta, formând un adevărat

ciorchine, pe care-l poţi culege din pom fără ca
ele să se trezească?

În Insula Moore ( Oceanul Pacific ) trăieşte melcul de copac
care naşte pui vii ( este ovovivipar)? Această specie este pe
cale de dispariţie, motiv pentru care melcii sunt crescuţi în
captivitate pentru o eventuală

repopulare.

Steaua de mare are cinci braţe, dar se deplasează
pe zeci de picioruşe tubulare?

Elevii clasei a IV-a
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