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PREŞCOLARITATEA – COPILĂRIA  PRIN  EXCELENŢĂ

 Copilul este o persoană în devenire > eu îl respect;
 Copilul este curios > eu discut cu el;
 Copilul se minunează > eu îl conduc să caute frumosul;
 Copilul vrea să-şi afirme personalitatea > ajută-l să se cunoască;
 Copilul caută un model > eu îi ofer un exemplu;
 Copilul descoperă corpul său > eu îi arat omul ca fiinţă;
 Copilul se îndoieşte de el > eu apreciez ceea ce face;
 Copilul vrea să fie independent > îl invit să fie responsabil;
 Copilul nu se cunoaşte decât pe sine > eu îl învăţ şi altele;
 Copilul are nevoie de un ideal > îl ajut să dea un sens vieţii sale;

Educatoare,
Rădoi Mioara
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Fii    bun şi curat la suflet!

Fiecare om, pentru a-şi trăi viaţa în plenitudinea sa, mai are
nevoie, pe lângă o “minte sănătoasă in corp sănătos” de încă
“ceva”. Acest “ ceva “este liniştea sufletească.

În preajma Sfintelor Sărbători de Paşti îţi recomand câteva
sfaturi:

Fii împăcat cu tine însuţi, cunoaşte-ţi calităţile şi cultivă-le,
străduieşte-te să-ţi corectezi defectele. Comportă-te cu toţi cei din
jur cu respect, cu corectitudine şi cu bună-credinţă. Dacă ai supărat
pe cineva, cere-ţi iertare. Dacă te-a supărat cineva, străduieşte-te
să ierţi, chiar dacă persoana respectivă nu-ţi cere iertare.

Nu minţi, căci minciuna îţi dă stare de nelinişte şi de vinovăţie.
Să nu invidiezi pe nimeni, niciodată. Invidia este o boală care-ţi

roade mintea, gândurile şi acţiunile. Acceptă ideea că oamenii sunt
diferiţi.

Străduieşte-te să fii cât mai bun, valorificându-ţi forţele, talentul
şi calităţile.

Să nu înşeli sau să păcăleşti pe nimeni. Nu uita: “Ce ţie nu-ţi
place, altuia nu-i face!”

Să nu urăşti. Ura este o adevărată otravă pentru sufletul tău.
Ea nu face altceva decât să -ţi învenineze viaţa. Pe cei din jurul tău
trebuie să -i iubeşti, să nu-i urăşti. Ura nu aduce niciodată nimic
bun. Dimpotrivă, ea provoacă numai rău, ajungându-se , uneori, la
adevărate nenorociri.

Să nu faci vreun rău celor din jur. Nu înceta niciodată să faci
bine oamenilor, fără a aştepta sau pretinde vreo răsplată pentru
aceasta.

Primeşte cu toată bunăvoinţa ceea ce-ţi oferă cei din jurul tău:
atenţie, prietenie, sinceritate, sprijin.

SĂRBĂTORI  FERICITE!

Înv. Crăciun Mihaela
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GÂNDURI ŞI GESTURI  FRUMOASE
Piatra Neamţ

5 aprilie 2005

Dragă prietene,

Mă numesc Mihai, sunt elev la Şcoala Nr.2 din Piatra
Neamţ şi îţi scriu cu bucurie câteva lucruri despre mine.

Sunt singur la părinţi, am 11 ani,  dar am mulţi prieteni,
printre care te numeri şi tu.  Să ştii că iubesc mult animalele.

Am acasă un câine, pe nume Blacky şi doi pisoi.
Te invit să vizitezi oraşul nostru, care este considerat Perla Moldovei. Este

situat într-o zonă superbă şi liniştită. Aici în Piatra Neamţ ai tot ce vrei: apă, munţi,
aer curat, păduri, parcuri, curăţenie.  Munţii: Pietricica, Cozla, Cârlomanul şi
Cernegura înconjură oraşul  şi-l fac mai frumos decât altele.

În clasa noastră sunt mulţi ecologişti. Desfăşurăm activităţi de protejare a
naturii. Dorim ca oraşul nostru să fie cel mai curat.

Acum ne luăm rămas bun, dacă vrei să mai colaborăm, îmi poţi scrie .
Cu drag,

Mihai

Dumbrava Deal
14 aprilie 2006

Dragă prietene,
Am primit scrisoarea ta şi sunt foarte încântat că mi-ai scris. Eşti un băiat de

cuvânt şi mă bucur.
Şi eu iubesc animalele, chiar le hrănesc şi le fac uneori curăţenie în

adăposturile lor.
Îmi place să joc fotbal şi şah. Când se  mai încălzeşte te aştept să jucăm fotbal

în livadă. Primăvara este foarte frumos la noi.
Am fost în Piatra Neamţ şi am văzut multe lucruri frumoase. Am apreciat chiar

ce s-a construit în Cartierul Speranţa. Aş vrea să văd şi eu şcoala ta.
Îmi iau rămas bun de la tine şi te aştept sincer, ca pe un prieten.

Cu prietenie,
Lucian
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Ion Pillat
( 1891- 1945)

La 17 aprilie 2006 s-au împlinit 115 ani de la naşterea poetului Ion Pillat,
autor, între altele al cunoscutelor volume de versuri: Eternităţi de-o clipă (1914),

Grădina între ziduri (1919), Pe Argeş în sus(1923), Satul meu (1925), Biserica
de altădată (1926), Limpezimi (1928), Caietul verde (1932), Poeme într-un vers
(1936). A fost un academician, editor, poet şi publicist român.

Majoritatea criticilor care au comentat opera poetică a lui Ion Pillat au mers pe
urmele profilului schiţat de E. Lovinescu, care a văzut în poet un Alecsandri transpus
„prin tot progresul de sensibilitate şi prin toate prefacerile limbii pe care le-au putut
înfăptui cincizeci de ani de evoluţie“. Raportarea la Alecsandri este corectă, cei doi
poeţi  având în comun dragostea faţă de anumite zone geografice - Mirceşti la cel
dintâi,  Florica şi Miorcani la cel de al doilea, locuri ale moşiilor părinţeşti – ca şi
preferinţe pentru pastel.

Poet de tip livresc, care datorează mai mult culturii decât talentului propriu-zis,
Ion Pillat are şi o ascendenţă mult mai bogată, în rândul poeţilor anteriori: Eminescu,
Macedonski şi Coşbuc. În acelaşi timp, el trebuie alăturat marilor săi contemporani
care, revendicându-se de la cele mai bune tradiţii româneşti, şi-au perfecţionat arta
poetică prin încercarea unor formule noi, moderne ( şi moderniste): Şt. O. Iosif,
Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Lucian Blaga, Adrian Maniu ş.a.

În orice caz, curiozitatea ieşită din comun pentru perfecţiunea formală îl
onorează, căci aceasta l-a condus spre performanţele stilistice atinse într-o serie de
poezii, asigurându-i un loc între cei mai de seamă poeţi ai neamului nostru.

PRIMĂVARA
de Ion Pillat

E soare biruitor. Cireşii
Au ridicat, învinşi, steag alb în vânt.
Livezile îşi numără plăieşii
Un cuc dictează pacea pe pământ…

Lumină pretutindeni! Primăvară
Şi verde proaspăt ca un suflet nou
Şi mieii albi ca merii albi din ţară
Şi pace-n gânduri vechi şi-n grâul nou.

Şi sus, pe zarea vremii, ca o dungă
De mări albastre cu sclipiri de nea,
Bucegii neclintiţi, pe când se-alungă
Şi tren şi primăveri şi viaţa mea.

Prof . Cosma Olimpia
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ECO - ABECEDAR

Ce se întâmplă cu ambalajele după folosirea lor?

Ambalajele, după ce îşi îndeplinesc rolul de a proteja produsele, sunt pur şi
simplu aruncate. Acest fapt are două efecte negative:

 Pentru fabricarea de noi ambalaje va fi nevoie să se taie alţi copaci
pentru obţinerea de hârtie sau să se scormonească şi mai mult pământul pentru
a se putea fabrice sticla, plasticul şi metalul.
 Prin aruncare, ambalajele devin gunoaie, care sunt arse şi poluează aerul,
sau sunt îngropate în gropile de gunoi poluând pământul şi apele.
Uneori  se întâmplă şi un lucru bun, care bucură orice ecologist: ambalajele
sunt refolosite sau reciclate, salvând în acest fel, într-o mică măsură, Pământul
de la distrugere.
Deci noi, ca ecologişti, trebuie să încurajăm refolosirea şi reciclarea

materialelor.
Refolosire înseamnă folosirea acelor materiale cu acelaşi scop pentru care au

fost create.
Reciclare înseamnă fabricarea de produse în care materialul reciclat este folosit

pentru alt scop decât cel de la început.
Micii ecologişti din comună
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Minte sănătoasă în corp sănătos!
Învăţătoare: Crăciun Mihaela

Dragi copii,

I-aţi auzit probabil adeseori, pe oamenii mari din jurul vostru urându-şi
“Sănătate!” sau “ „Sănătate,  că –i mai bună decât toate!”. V-aţi întrebat vreodată de
ce oamenii s-au oprit tocmai la “ „Sănătate!” şi nu  la altceva? De ce, de exemplu,
oamenii nu-şi urează în mod obişnuit “Veselie” sau “Înţelepciune” sau “Bogăţie”?

Răspunsul este cât se poate de simplu: sănătatea este extrem de importantă
pentru viaţa fiecăruia şi nu poate fi înlocuită cu nimic. Omul nu poate fi vesel, dacă îl
chinuieşte o boală trupească, nu poate fi înţelept, dacă mintea îi este atinsă de o boală
psihică; nu poate deveni vreodată bogat, dacă nu este pe deplin sănătos pentru a
munci cu perseverenţă, zi de zi. Mai mult decât atât, sunt situaţii în care, datorită unei
boli, o persoană nu se poate bucura de cele mai simple lucruri, de exemplu: să
meargă, să vorbească, să audă.

Sănătatea deplină înseamnă sănătate fizică plus sănătate psihică. Pe înţelesul
vostru, al copiilor, sănătatea fizica este sănătatea trupului, adică sănătatea capului (a
ochilor, urechilor, nasului etc.), a trunchiului, a mâinilor, a picioarelor, dar şi a
organelor interne (inima, stomac, plămâni etc.); iar sănătatea psihică este sănătatea
minţii.

Sănătatea, fiind atât de importantă pentru viaţa fiecăruia dintre noi, trebuie să
învăţaţi de mici să aveţi grijă de ea, să vă ocrotiţi singuri trupul şi mintea, să vă feriţi
de boli. Pentru  aceasta trebuie să vă obişnuiţi să aplicaţi în viaţa de zi cu zi diverse
reguli de igienă. Nu este greu deloc. Respectarea acestor reguli este importantă nu
doar pentru perioada copilăriei, ci pentru toată viaţa, deoarece, şi când veţi fi mari va
trebui - de exemplu – să vă spălaţi pe mâini înainte de a mânca, să dormiţi opt ore pe
zi şi să  faceţi multă mişcare în aer liber.

Mulţi oameni înţeleg cât de mult valorează sănătatea numai atunci când, pentru
o perioadă mai scurtă sau mai lungă, o pierd, confruntându-se cu boala. Dacă veţi
reuşi să preţuiţi cu adevărat sănătatea când sunteţi sănătoşi şi nu doar atunci când vă
doare ceva sau vă simţiţi rău, cu siguranţă că aplicarea în viaţa de zi cu zi  a regulilor
de igienă nu va fi o problemă pentru voi.

Vă doresc tuturor, din toată inima, sănătate deplină!
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ANDREEA C.
Clasa a VI-a B

Un alt orar

Luni merg la pădure,
Să mai caut nişte mure.
Marţi visez să plec la mare;
Ce-aş mai sta şi eu la soare!
Miercuri voi fi la bunica,
Să mă joc iar cu pisica.
Joi mă plimb pe-afară,
De la prânz până spre seară.
Vineri plec la munte,
Trec râul pe-o punte.
Sâmbătă sunt la mătuşa,
Mă joc din nou cu păpuşa.
Duminică stau în casă,
Dar voi fi tare voioasă!

Fluturele şi albina

Într-o casă cam pitică,
Într-o mică floricică,
Locuieşte-un fluturaş
Vecin cu un greieraş.

Într-o zi s-au cam certat
Că greierele n-a-nvăţat
Să se lase de cântat
Şi asta l-a supărat
Pe Fluturele - Împărat.

Joaca

Sus, pe cerul azuriu,
Soarele voios domneşte.
În loc parcă s-ar opri
Şi afară mă pofteşte.

Îmi  iau coarda şi pornesc
În livadă sub umbrar.
Vreau să sar şi să zâmbesc,
Joaca nu e în zadar.

Vrăbiuţa printre frunze,
Strânge iute viermişorii,
S-ar juca şi ea cu mine,
Dar o strigă puişorii.

MICA SIRENĂ

Dintr-o mare mult prea mare
O zână apare.
Dintr-o vrajă, din pruncie,
E sirenă pe vecie.

Dintr-o tainică chemare,
Se desprinde lin din mare
Şi soarbe dintr-o privire
Razele de aur pline.
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Greieraşul Miţă

Nu ştiu de ce, de atâţia ani, toţi se uită cu
ciudă la greieraş? Nu credeţi că ar trebui să-l
ajutăm ?

Mie chiar mi-a devenit drag după ce l-am
cunoscut. Să vă povestesc.

Într-o zi frumoasă, din această primăvară cam ploioasă, am ieşit pe câmp să
culeg un bucheţel de bumbişori. Nu-i cunoaşteţi? Cei care au floricele albe - roz, mici
cât un năsturel. Greieraşul Miţă umbla liniştit cu chitara lui şi s-a oprit să mă
privească. Apoi s-a prezentat şi chiar a vrut să-mi cânte. Dar scena aceasta a fost
întreruptă de apariţia unei şopârle, cam fioroase. Drept vă spun sau, aşa  mi s-a părut
mie!  Oricum eu am ţipat, iar Miţă a început să zdrăngăne din chitară şi şopârla s-a
speriat şi a fugit. Nici eu nu am mai stat prea mult. M-a condus până aproape de casă.

Din acest moment am rămas prieteni, mi-a spus că mă mai aşteaptă pe câmp şi
speră să-l aud cântând. Chiar are talent. Aşa mi-a spus!

Laioş Cristina
Clasa a II-a A
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Duminica floriilor sau a Intrării triumfale a Domnului în Ierusalim,
este o zi istorică, ce desparte anii petrecerii pământeşti ai Domnului Iisus
de ultima Sa săptămână de viaţă.

Credincioşii duc la biserică ramuri înflorite, în special de salcie.
Ramurile se sfinţesc şi se împart tuturor credincioşilor. Acestea se
păstrează cu sfinţenie lângă icoană, ca păzitoare de toate relele în timpul
anului.

Cu crengile de salcie aduse de la biserică sunt atinşi copiii mici, ca
să crească şi să înflorească la fel ca salcia.

În Săptămâna Mare, în fiecare seară se fac slujbe speciale numite
“denii.“

În Joia Mare femeile vopsesc ouăle. Se spune că Maica Domnului
urmată de necredincioşi, a făcut ouă roşii şi le-a aruncat în urmă pentru a
abate atenţia acestora.

Potrivit unei alte legende, vestea Învierii lui Iisus Hristos a fost
primită cu neîncredere. O femeie care purta un coş cu ouă a spus: „Voi
crede că a înviat, când ouăle se vor înroşi„. Imediat, acestea s-au făcut
roşii ca sângele.

În Joia Mare are loc la biserică Denia (Utrenia)celor 12 Evanghelii,
când preotul citeşte 12 fragmente evanghelice despre prinderea, judecata
şi răstignirea lui Iisus Hristos.

Joia Neagră este ziua când Iuda l-a trădat pe Iisus pentru 30 de
arginţi.

Vinerea Mare este zi de post negru, ca semn al durerii răstignirii lui
Iisus. În această zi creştinii merg la biserică, trec pe sub Sfântul Epitaf
( Sfântul Aer), cântă Prohodul şi ocolesc biserica de trei ori cu lumânări
aprinse. Este o zi de doliu, ziua când Iisus a murit pe cruce.

Toată săptămâna mare suntem liniştiţi, ne rugăm şi facem fapte
bune.

Copiii merg seară de seară la biserică împreună cu doamna
învăţătoare , ascultă slujba şi aşteaptă să fie miruiţi şi să se spovedească.

Joi dimineaţa toţi copiii primesc Sfânta împărtăşanie.
Cei plecaţi departe se întorc pentru a sărbători Învierea Domnului în

familie.
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Flenchea Larisa
Clasa a II-a A

SĂRBĂTOARE  CREŞTINĂ

În fiecare an, creştinii ortodocşi sărbătoresc Învierea Domnului,
sărbătoare cunoscută şi sub numele de Sfintele Paşte. Ei merg la biserică
cu lumânări aşteptând cu emoţie să primească lumină de la preot. După
slujbă, creştinii se întorc la casele lor.

Gospodinele pregătesc pentru această sărbătoare cele mai gustoase
bucate. În mod special pentru această zi vopsesc ouă roşii.

De ce ouă?
De ce înroşite?
De ce se ciocnesc?
Culoarea roşie simbolizează Sângele Mântuitorului nostru Iisus

Hristos.
Ouăle simbolizează mormântul închis în care a stat Mântuitorul trei

zile.
Ciocnirea ouălor semnifică deschiderea mormântului Mântuitorului.
Creştinii ciocnesc ouă roşii şi rostesc cu pioşenie: Hristos a înviat!

Adevărat a înviat!
De Sfintele Paşti trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să aducă în

sufletele noastre bucurie, curaj şi pace, iar noi să căutăm să aducem
aceleaşi daruri semenilor noştri.

De Paşti
E bucurie mare-n sat
Merg toţi creştinii ortodocşi
În casa Domului, voioşi
Să spună “Hristos a înviat!   “
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Horciu Monica -Clasa a IV-a A

Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!

Una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii, când
credincioşii îşi amintesc de săptămâna patimilor lui Iisus Hristos şi Îi
sărbătoresc Învierea este Paştele.

După o perioadă de post, creştinii au libertatea de a se bucura şi
a sărbători cum se cuvine acest eveniment.

La noi în sat, în noaptea de Înviere, după oficierea slujbei
religioase, în timpul căreia fiecare om a primit „lumina„ venită dinspre
altar – aprinzându-şi lumânarea cu care a venit de acasă,- toată lumea
pleacă spre cimitir pentru a duce şi celor plecaţi din lumea viilor
lumina credinţei, să le ardă la creştet încă de la miezul nopţii.
Mormintele aranjate din timp arată ca o mare de luminiţe ce se aprind
rând pe rând.

Se aprind lumânări la toate mormintele, chiar şi la cel părăsite,
pentru ca nici un suflet să nu fie lipsit de lumină. Apoi se merge la
biserică  şi se asistă la slujbă până dimineaţa, când se primeşte
agheasma mare. Abia când se întorc acasă postul ia sfârşit, iar
membrii familiei  încep să mănânce din toate bunătăţile: ouă roşii,
cozonac, pască, friptură din carne de miel.

Lumânarea aprinsă din lumina adusă de preot de pe masa
Sfântului Altar  este Simbolul Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi
a luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului. Restul de lumânare
se păstrează  în casă şi se aprinde în cursul anului în momente grele.

Laioş Cristina - Clasa a II-a A
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8 aprilie 2006
Săvineşti

Sărut mâna, scumpă mea mamă!

Acum în prag de sărbători m-am gândit să-ţi împărtăşesc gândurile mele.
Vreau să ştii că învăţ foarte bine şi sunt un băiat cuminte şi ascultător, aşa cum mi-ai
cerut, mamă. Cu Bianca mă port ca un frate mai mare, o înţeleg şi o ajut , căci şi ea
are teme la grădiniţă.

Amândoi o ajutăm pe mamaia la curăţenie în casă. Noi ştergem praful, aşa cum
făceai tu când erai cu noi acasă, mamă.

Abia aştept să vină Sfintele Sărbători de Paşte, să facem ouă roşii, să mergem
la Sfânta Înviere. De mult nu am mai stat împreună la masă. Mai ţii minte  când ne
puneai în cană câte un ou roşu şi câte un bănuţ? Abia aşteptam să ne spălăm şi să
luăm banul. Sper  că mamaia va avea grijă anul acesta să respecte obiceiul.

Cred că suferi, că tu nu le poţi spune italienilor “ Hristos a înviat! “  şi ei să -ţi
răspundă  “Adevărat a înviat ! “  Mamaia  ne spune că aceste vorbe sunt semne ale
bucuriei şi ale credinţei în Înviere.

Eu şi Bianca vom dărui, din tot sufletul, celor care  n-au ouă şi pască, aşa cum
am văzut la tine, mamă.

Am să-ţi spun atâtea şi să-ţi povestesc despre lucrurile noi, pe care le-am
învăţat în acest an. Dar te aştept acasă, să-ţi spun mai multe, când vii în concediu.
Aşa ne-ai promis la telefon, că vei veni. Eu am început să număr zilele până în
august, dar mamaia râde de mine şi îmi aduce aminte că mai întâi trebuie să luăm noi
vacanţa de vară.

Acum în încheiere vreau să ştii că ne este tare dor de tine.
Nu vreau să o supăr pe mamaia, dar ne lipseşte şi mie şi Biancăi mângâierea ta

de mamă.
Te iubim şi te aşteptăm acasă,

Răzvan şi Bianca

HRISTOS A ÎNVIAT !
ADEVĂRAT A ÎNVIAT !
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P.S. Bianca ţopăie lângă mine şi m-a rugat s-o semnez şi pe ea .

NICOLAE  TONITZA
(13 aprilie 1886, Bârlad - 26 februarie 1940, Bucureşti)

Nicolae Tonitza a fost un pictor şi grafician român, interpret al
"tristeţilor luxuriant colorate" şi al unor sincere simţăminte de revoltă mocnită
şi îndelung resemnată.

La fel ca şi în cazul altor artişti, viaţa lui Tonitza se împleteşte cu creaţia
sa. S-a născut la 13 aprilie 1886 la Bârlad, primul dintre cinci copii ai
Anastasiei şi ai lui Neculai Toniţă. În 1902 părăseşte Bârladul pentru a se
înscrie la Şcoala naţională de Belle-Arte din Iaşi, avându-i printre profesori pe
Gheorghe Popovici şi Emanoil Bardasare. În anul următor cunoaşte Italia, în
cadrul unei excursii a studenţilor de la Arheologie din Bucureşti, condusă de
profesorul Grigore Tocilescu. Vacanţa următoare rămâne în ţară, unde,
împreună cu alţi colegi, zugrăveşte biserica din satul Grozeşti.

În 1908 pleacă în Germania, la München, expune la Kunstverein, trimite
caricaturi la revista Furnica şi articolul "Importanţa criticii de artă" la revista
Arta română din Iaşi, care reprezintă debutul său în publicistică. Călătoreşte
în Italia şi Franţa, unde rămâne pentru doi ani la Paris. În Paris frecventează
atelierul lui Pierre Laprade şi face studii după pictori celebri. Influenţa
preocupărilor din epocă nu întârzie să-şi pună amprenta în opera tânărului
artist, pe care calităţile de colorist şi prospeţimea senzaţiilor îl fac să
găsească repede drumul spre originalitate. Problemele impresionismului,
modul decorativ de a gândi, compoziţia şi fastul stilului belle époque îi vor
determina hotărâtor opţiunile estetice. Pictează peisaje, portrete şi compoziţii,
pe care le expune în atelierul său din Montparnasse. Operele de început,sunt
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pline de strălucirea luminii, exaltarea tonurilor şi sudura perfectă dintre formă
şi culoare.

În 1911 se reîntoarce în ţară şi participă la expoziţia "Tinerimii artistice".

În 1912 termină cursurile Şcolii naţionale de Belle-Arte şi obţine prin
concurs certificatul de "pictor bisericesc". Va zugrăvi bisericile din Scorţeni,
Silişte, Poeni, Văleni şi altele.

În 1916 expune la Bucureşti 94 de picturi şi desene, împreună cu
Ştefan Dimitrescu. Mobilizat şi trimis pe front, cade prizonier în luptele de la
Turtucaia. După război se stabileşte la Bucureşti, unde - alături de

participările la expoziţii şi ilustrări de
cărţi - colaborează la publicaţii de
orientare socialistă cu desene şi
cronici artistice.

Nicolae Tonitza - Fetiţa pădurarului
(1924)

Pictura rămâne, dincolo de
frământările cotidiene, de angajarea în
evenimentele contemporane, senină,
vorbind despre un ideal estetic clasic,
despre cultul frumosului, despre o artă
înţeleasă ca expresie a permanenţei
valorilor spirituale. Această viziune

autonomă se conturează în portretele de copii. "Ochii lui Tonitza", ochii
copiilor pictaţi de el, ne privesc astăzi cu o nostalgică inocenţă, cu o amară
melancolie şi candoare. Ochii aceştia mari, rotunzi şi expresivi sunt
inconfundabila pecete a stilului său de o unică poezie în arta plastică
românească.

De la sobra muzicalitate picturală de o rafinată împletire de poezie şi
realitate, Tonitza trece în ultimii ani ai vieţii la o manieră cu reminiscenţe
orientale, datorită fără îndoială farmecului peisajului dobrogean. Este
perioada premergătoare aşa-numitei faze japoneze, caracterizată printr-un
decorativism excesiv şi printr-o simplificare a paletei dusă aproape până la
monocromie.

Învăţătoare Marieta Popîrda
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Interviul lunii

Pe data de 8 aprilie, elevii Şcolii Nr. 2 Săvineşti au vizionat la Teatrul
Tineretului din Piatra Neamţ, piesa “Volpone “.

Iată impresiile lor în legătură cu piesa vizionată:
R: Ce gen de piese vă plac? Comedii, dramă, melodramă?

: Comediile.
R: Cum vi s-a părut piesa vizionată?

:  O piesă interesantă, iar actorii foarte talentaţi.
:  O piesă foarte frumoasă şi comicul ne-a bine dispus.
:  O piesă de teatru frumoasă, iar atmosfera foarte plăcută. Ne-am simţit

minunat.
R: V-a impresionat ceva în mod special la a ceastă piesă?

:  M-a impresionat ultima parte, când Mosca i-a luat averea lui Volpone.
:  Lăcomia  de care a dat dovadă Volpone.
:  Faptul că Mosca era mult mai inteligent decât Volpone şi a reuşit să îi ia

averea.
R: Ce personaj v-a plăcut mai mult?

:  Mosca.
R: Cum vi s-au părut actorii?

:   Au realizat momente comice deosebite.
:  Au dat dovadă că iubesc ceea ce fac şi pun suflet pentru a realiza o  scenă

deosebită.
R: Credeţi că aţi putea interpreta vreun rol din piesă?

:  Nu.
:  Nu mi se potriveşte niciunul.

R: Pe viitor, veţi mai merge la teatru?
:  Da, pentru că teatrul te transpune într-o altă lume.
:  Da, pentru că îmi place foarte mult.
:  De câte ori voi avea ocazia.

R: În speranţa că aţi rămas cu o amintire plăcută şi având convingerea că ne
vom mai întâlni pe scările Teatrului Tineretului, până data viitoare, vă doresc spor la
învăţătură!

Reporter de serviciu: Alexandra Cerescu



16

Clasa a VIII-a - Şcoala Nr.1 Săvineşti

COMPORTAMENTUL CIVILIZAT ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI

LA TEATRU

Un spectacol de teatru este o întotdeauna o  sărbătoare. Să contribuim şi noi la
caracterul său festiv şi să ne dăm osteneala să ne îmbrăcăm îngrijit şi elegant, dar fără
să pierdem atâta timp încât să întârziem.

Băiatul va merge înaintea fetei în sală, iar printre rândurile de scaune tot el va
trece primul. Cel ce se îndreaptă spre locul său trece cu faţa la cei ridicaţi pentru a-şi
cere scuze că a deranjat.

Este de neconceput să mănânci sau să comentezi în timpul spectacolului.
Regula rămâne valabilă şi la cinematograf.

Într-o sală de spectacole ne salutăm cunoştinţele cu o simplă înclinare a capului
şi nu începem să conversăm. Dacă ţinem să le vorbim vom profita de pauză.

Pagerele şi telefoanele celulare se deconectează obligatoriu în timpul
spectacolului.

Este total lipsit de delicateţe să părăsim sala înainte de sfârşitul spectacolului
ori să ne pregătim de plecare în timpul ultimei scene.

O persoană bine crescută îşi va face o datorie din a răsplăti strădaniile actorilor
prin aplauze. La teatru trebuie să aplaudăm la sfârşitul fiecărui act sau după o
demonstraţie de mare virtuozitate actoricească.

Numai marilor artişti li se oferă sau li se aruncă pe scenă flori.
Nu ne manifestăm dezaprobarea faţă de un spectacol prin fluierături.

PISĂLOGUL

Ce facem când nu ne răspunde la telefon persoana pe care o căutăm, ci
altcineva? Bunul - simţ ne obligă să-i adresăm câteva cuvinte interlocutorului nostru,
mai ales dacă îl cunoaştem. Pe scurt, îl salutăm,  spunem cine suntem şi ce vrem, ne
cerem scuze că-l deranjăm, apoi îi mulţumim pentru informaţiile pe care ni le-a dat.

Pledăm aici pentru bunele maniere.  Aşa că în situaţia inversă, când răspundem
şi telefonul nu e pentru noi, nu vom spune celui căutat: ”Iar eşti chemat la telefon“
sau “Pisălogul ăla … de ieri te cheamă la telefon“. Să ne obişnuim să fim politicoşi
chiar dacă nu suntem auziţi de pisălog.

Aţi greşit numărul!
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Dacă din întâmplare am greşit un număr de telefon, trebuie să ne cerem scuze.
Cu toate acestea, deseori ni se răspunde injurios, ceea ce ne face să ne simţim
groaznic. Este o purtare incompatibilă cu statutul de om civilizat. Aşa că, la rândul
nostru, ne vom abţine să-l apostrofăm nepoliticos pe cel care a greşit.

TOCUL  BUCLUCAŞ

În copacul de pe vale
Vine o ciocănitoare.
Cum se-aude: Toc! Toc! Toc!
Hop şi viermişoru-n cioc!

Cariul, ieri, la o mătuşă,
Rodea- n tocul de la uşă,
Căci în tocul de pantof
Nu se-apucă el de ros…

Bunicul mi-a spus odată
Că stiloul avea tată,
De peniţă era prins
Şi se numea toc de scris.

Mai avem în casa noastră
Toc de uşi, toc de fereastră.
Iar bunica în sertar
Ţine-un toc de ochelari.

Azi când mă plimbam prin sat,
Chiar de-un poliţist am dat.
Avea prins,  la cingătoare,
Toc de armă, frăţioare!

Dar destul am trăncănit!
Voi căuta un cuţit
Şi-o să toc vreo doi ardei
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Pentru o salată. Vrei?

Căliman Ioana şi Ianoş Gabriela
Clasa a II-a A

Eşti isteţ (isteaţă) ?
Test adresat elevilor din clasele  I - IV

Încercuieşte dintre variantele a, b sau c pe cea care ţi se potriveşte.

1. Înainte de a face o faptă, te gândeşti la urmările acesteia?
a. mereu
b. uneori
c. niciodată

2. Te păcălesc uşor colegii tăi?
a. uneori
b. mereu
c. niciodată

3. Te laudă doamna învăţătoare pentru ideile noi de rezolvare a unor
probleme?
a. niciodată
b. uneori
c. mereu

4. Prostia celor din jur te deranjează?
a. mereu
b. niciodată
c. uneori

5. Îţi sfătuieşti colegii şi prietenii cum să gândească corect?
a. niciodată
b. mereu
c. uneori

Calcularea punctajului:
Notează câte 2 puncte pentru răspunsurile 1a, 2c, 3c, 4a, 5b
Notează câte 1 punct pentru răspunsurile 1b, 2a, 3b, 4c, 5c.
Nu se acordă puncte pentru 1c, 2b, 3a, 4b, 5a.

Interpretarea rezultatelor:
Între 9 şi 10 puncte – Dovedeşti isteţime, gândind corect şi repede.
Între 3 şi 8 puncte – Faci unele fapte gândite, dar uneori te pripeşti şi nu analizezi

bine faptele pe care  le faci.
Între 0 şi 2 puncte – Gândirea ta lasă de dorit. Fie te iei după alţii care vor să te

păcălească, fie nu gândeşti bine. Ascultă sfaturile bune ale părinţilor şi ale doamnei
învăţătoare pentru  a te feri de greşeli şi de fapte necugetate.
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Psihologul de serviciu,
Brînduşa Diaconu

Veveriţele strâng hrană în magaziile lor de alimente. Însă ele
nu adună numai alune, ci şi… ciuperci. Şi pentru că ciupercile crude s-ar strica în
scorbură, isteaţa veveriţă le pune la uscat afară, între crengile copacilor.

Multe păsări mici pot zbura cel puţin 3000 km fără oprire. Mierla de
Groenlanda zboară aproximativ 4100 km peste Atlantic până la Nordul Africii.

Tigrii siberieni au un apetit foarte mare, ei pot să consume 50 kg de carne la o
singură masă.

Numai 10 minute sunt suficiente pentru o cămilă ca să-şi
bea porţia sa de apă de 125 litri. Ea rezistă fără apă 14 zile, însă pierde 30% din
greutate în acest interval de timp.
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RINOCERUL - Acest mamifer imens cu aspect primitiv a fost vânat până
aproape la exterminare: din 1970 populaţia de rinoceri a scăzut
cu 90%. Rinocerul alb sau rinocerul cu buze pătrate, este una

dintre cele doua specii.
Elevii clasei a II-a A

LENEŞUL

Vara-ntins la umbră doarme
Şi iarna moare de foame,
Iară vara de-ar munci
Iarna-n pene ar dormi.

LACOMUL

La voi a mâncat
Şi la ei s-a săturat.
Pe la voi de-ar mai veni
De foame n-ar mai muri.
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Epigrame

SĂ RÂDEM PUŢIN!

 Venind acasă de la serviciu, tatăl îşi găseşte fiica cu lacrimi în ochi.
- Ce s-a întâmplat, dragă?
- Am făcut o prăjitură şi când am scos-o din cuptor

câinele mi-a înfulecat-o.
- Ei, nu te mai necăji pentru asta. Îţi cumpăr eu alt

câine.

 - Ce reuşit este micuţul dumneavoastră!  Are nasul tatălui, gura mamei, ochii bunicului…
- Mai mult, spune micuţul, am chiar şi şosetele fratelui meu.

 Învăţătorul se adresează unui elev:
- În fiecare zi întârzii la şcoală. Tu n-ai acasă un deşteptător?
- Am, numai că ceasul meu sună întotdeauna când dorm.

Clasa a V-a B

Mici, dar creativi

CONSECINŢĂ

N-a ştiut Legea lui Ohm
Şi cu nota e în pom !
Consecinţă, zic, normală:
Unde-i lege, nu-i tocmeală !

HAI, RAPIDUL !

Multe zile a chiulit
Urmărind atent Rapidul,
Şi l-a ars un trei cumplit
Mult mai rău decât acidul.

UNUI ŞCOLAR

Ce pot spune despre tine
După ce ne-am cunoscut ?
Ai crescut destul de bine,
Nu prea eşti bine crescut.

CARTEA DE LECTURĂ

Eu, o carte – abandonată.
Îl reclam pe Panait
Că, de lene, niciodată
N-a aflat că am sfârşit.
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