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Din fericire , există copilăria…
Ea este singurul bine….

Copilăria cu cireşe pârguite la urechi, cu soare bălai în păr, cu
sclipiri de azur în ochii nevinovaţi…

Vârsta celei mai pure sincerităţi, vârsta viselor fără graniţă…
Vârsta celei mai depline libertăţi, vârsta la care toţi suntem

frumoşi…Atât de frumoşi încât îi molipsim şi pe ceilalţi…
Cerul de peruzea al copilăriei ne picură pace în suflete…
Privind prin ochii copilăriei vedem frumuseţea lumii.
Vârsta care trăieşte prin fiori şi se exprimă prin exclamaţii…

Trec clipele… trec repede, ca picăturile de vis căzute pe sufletul
transparent şi albastru al copilăriei.

Norii albi ne fac cu mâna, tăind adâncurile basmelor, cu iubirea
fierbinte şi profundă a copilăriei… Şi se preschimbă în lumini roşii
de farmecul fericirii şi emoţia reîntâlnirii…

Viaţa noastră înseamnă a iubi şi a sluji COPILĂRIA!
Învăţătoare,

Lăcrămioara Dimon
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Toţi copiii pământului
Toţi au dreptul la soare

La un cântec, un zâmbet, o floare!

Astăzi, 1 Iunie 2006 am simţit că
suntem mai mari, mai buni, mai maturi.
Fapta noastră este o faptă demnă de nişte
copii credincioşi într-o zi măreaţă- Înălţarea
Domnului Nostru Iisus Hristos.

Am plecat împreună cu colegii noştri şi
d-na înv. Marieta Popîrda la alţi copii,

aproape  de aceeaşi vârstă cu noi, la Şcoala D-va Vale.   Ne-am
organizat foarte frumos, pentru că transportul a fost îndeplinit de
părinţii noştri care au condus   maşinile până la destinaţie.  Erau
mândri de acţiunea noastră şi
ne-au acordat tot sprijinul.

Pe feţele noastre se citea o mare bucurie, dar şi o mare
emoţie. Noi aveam pregătite mai multe jucării  pentru copiii- gazdă.
Dar nu îi cunoşteam, nu ştiam cum ne vor primi.

Acolo totul s-a petrecut firesc şi simplu. Copiii ne-au primit
curioşi, timizi, dar cu prietenie. Acest lucru ne-a bucurat foarte
mult, pentru că noi chiar asta ne-am dorit. Să ne considere copii la
fel de frumoşi, la fel de buni şi … cuminţi ca şi ei. Am prezentat un
scurt program artistic dedicat copilăriei.  Apoi am făcut cunoştinţă
şi le-am dăruit cu toată dragostea multe jucării celor de la
grădiniţă, mai întâi, apoi celor din clasa I şi clasa a III-a.

Fapta noastră a fost bună, iar copiii români şi rommi ne-au
mulţumit frumos. Baloanele pe care ni le-au oferit gazdele au
însemnat un gest foarte frumos şi chiar le-am păstrat cu drag.

La sfârşit ne-am fotografiat cu toţii spre a ne aminti peste
mulţi ani de faptele noastre bune.

Edi şi Cipri
Clasa a II-a
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A zâmbi înseamnă a schiţa o uşoară mişcare  a buzelor, însoţită de
înseninarea feţei, pentru a exprima de obicei o bucurie sau satisfacţie.

Expresia pe care cineva o poartă pe chip e mult mai importantă
decât hainele cu care se îmbracă. Personalitatea, farmecul şi capacitatea
de a-i face pe alţii să ne agreeze contribuie la succesul extraordinar al
nostru. Unul dintre cele mai încântătoare atu-uri ale personalităţii este
zâmbetul. Oamenii care zâmbesc au tendinţa să conducă, să predea şi să
vândă cu eficienţă sporită şi să crească fiice şi fii fericiţi. Surâsul
exprimă mai multe decât încruntarea.

Efectul zâmbetului este atotputernic - chiar
dacă rămâne invizibil. Dar sigur el, zâmbetul ne
umanizează cu adevărat.

Dacă nu ne vine să zâmbim, trebuie să ne
străduim sau, dacă suntem singuri, să fredonăm o
melodie. Să ne comportăm ca şi cum am fi fericiţi şi
asta ne va predispune la fericire. “ Singura cale
spre buna dispoziţie pierdută este să ne bine
dispunem noi înşine, …“ (Psiholog W. James)

Nu ce ai, cine eşti, unde eşti sau ce eşti te fac fericit sau
nefericit. Ci cum priveşti aceste date.

“Nu există nimic bun şi nimic rău”- spune
Shakespeare, „gândirea noastră împarte lumea
în fericire şi nefericire”.

“Majoritatea oamenilor sunt atât de
fericiţi pe cât îşi propun!” ( A. Lincoln)

Chinezii antici aveau un proverb pe care ar
trebui să ni-l întipărim în minte. Iată-l:”Un om care nu ştie să
zâmbească nu trebuie să-şi deschidă magazin.”

Educatoare,
Dana Popa
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TUDOR ARGHEZI
(23-05-1880 -14-07-1967)

Tudor Arghezi s-a născut în Bucureşti, iar
numele său adevărat este Ion N. Theodorescu.
Părintii săi, Maria si Nae Theodorescu, erau mici
comercianţi şi duceau o viaţă modestă.

Arghezi urmează cursurile liceului Sf. Sava intre
1891 si 1896. Debutul său literar are loc în anul 1896,
când, sub îndrumarea lui Alexandru Macedonski,
publică versuri în Liga ortodoxă, semnând Ion Theo.
La vârsta tinereţii depline se călugăreşte, retrăgându-
se la Mănăstirea Cernica, de lângă Bucureşti (1900-1904).

După 1905, timp de aproape cinci ani, călătoreşte prin Europa, studiind,
petrecându-şi viaţa prin mănăstiri, audiind cursuri universitare. Se stabileşte
pentru câtva timp în Franţa, la Mănăstirea Cordelierilor. Locuieşte la Geneva,
unde lucrează într-un atelier de bijuterii (face dinţi de aur, inele şi capace de
ceasuri). În 1909 vizitează Italia. Reîntors în ţară, începe încă din 1910 o
susţinută activitate publicistică, scriind versuri, pamflete, articole polemice în
revistele Facla, Viaţa românească.

Ca şi Slavici, în timpul războiului de reîntregire (1916-1919), Arghezi se
declară pentru neutralitatea României, din care cauză va fi acuzat de trădare
şi întemniţat pentru doi ani la Văcăreşti. În 1927 îi apare primul volum de
versuri: “Cuvinte potrivite”. În anul următor, iniţiază o minirevistă de satiră
Bilete de papagal, care se va bucura de prestigiu în viaţa culturală interbelică.
În 1929 editează prima carte de proză: “Icoane de lemn”, iar in 1931 apare
volumul de versuri „Flori de mucegai”, capodopera liricii sale. Din acest
moment, apariţiile editoriale sunt numeroase; scrie versuri, dar şi proză,
romane lirico-satirice, precum „Cimitirul Buna-Vestire” (1936).

În preajma şi în timpul celui de-al doilea război mondial, scrie pamflete
extrem de violente, multe cu mesaj antifascist. După instalarea comunismului,
o perioada scurtă se retrage din viaţa publică, apoi colaborează cu regimul
represiv. Este distins cu titluri şi premii, primit in Academia Română,
sărbătorit ca poet naţional.

A scris volumele de poezii: „Cartea cu jucării”, „Cărticica de
seară”,”Cântare omului”.

Într-una din călătoriile sale prin ţară,  văzând Dobrogea a spus: „ Cred
că Iisus Hristos trebuie să fi umblat pe aici.”

Tudor Arghezi s-a stins din viata la 14 iulie 1967, fiind înmormântat în
gradina casei sale din Str. Mărţişor din Bucureşti.

Prof. Olimpia Cosma



5

O lăcustă
de Tudor Arghezi

Mi-a umblat în păpădie
O goangă cu pălărie
Şi cămaşă stacojie.
Avea fuste şi manta                                 Ce te-a supărat? ţânţarul,
Tăiate din catifea Păpurişul, nenufarul?
Şi pieptar cu solzi de ţiplă,
Căptuşit c-un fel de sticlă.                       Aş fi vrut să stea s-o prind,

A venit încoace sărind
Domnişoarei cu trei rochii-i                    Şi-a plecat sărind într-alte
Lăcrimau rubine ochii.                             Buruieni şi mai înalte.
Să te-ntreb pe Dumneata, Şi-aş fi vrut să-mi stea întâi
Cum venişi în iarba mea                          Pe un vârf şi s-o mângâi.
Şi de unde, Domnişoară
De cristal şi scorţişoară?                           Mi-a lăsat atâta mie:

Bumbii goi, de păpădie.
După pana ce te-a scris,
Vii şi tu din somn şi vis.
Căci vopseli asemenea nu-s
Decât acolo tocmai sus,
Unde sunt într-adevăr
Pensule de-a fir– a - păr
Şi zugravii de o şchioapă,
Meşteri scriitori cu apă.
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Sănătatea ta este condiţionată de sănătatea Pământului, respectiv de
curăţenia aerului, a apei şi a solului.

Aerul este poluat datorită gazelor emise în atmosferă de autoturisme,
de uzine şi fabrici, de experienţele nucleare etc.

Apele şi solul poluate tot din cauza omului: prin aruncarea deşeurilor,
a gunoaielor în râurilor, pâraielor, în mare sau pe terenuri cultivate, în
păduri.

Aerul fiind poluat, oamenii, prin respiraţie, inhalează gazele toxice şi
praful din atmosferă, ceea ce dăunează sănătăţii.

Apa ajunge şi ea în organismul omului, fiind consumată ca atare sau
folosită la prepararea hranei.

Solul influenţează şi el sănătatea omului, deoarece cerealele, legumele
şi fructele folosite în alimentaţie se hrănesc cu substanţe extrase din sol.
Dacă solul este poluat, hrana noastră poate provoca îmbolnăviri.

Poluarea are şi alte consecinţe grave asupra mediului înconjurător şi
implicit asupra omului:

 Distrugerea stratului de ozon (care este o adevărată perdea de protecţie
pentru om împotriva radiaţiilor solare);
 Creşterea temperaturii aerului la nivelul globului pământesc;
 Topirea gheţarilor de la Polul Nord şi de la Polul Sud.
După cum observi, oamenii sunt cei care poluează Pământul. De aceea, este

important ca fiecare dintre noi să-şi controleze comportamentul şi să aibă grijă de
mediul înconjurător.
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Învaţă încă din copilărie să ocroteşti mediul
înconjurător. Ocrotind natura, te ocroteşti şi pe tine!

Iată ce trebuie să faci pentru a ocroti
mediul înconjurător:

 Nu arunca gunoaie pe stradă!
Foloseşte coşurile de gunoi!

 Protejează spaţiile verzi: nu rupe
florile, nu călca pe iarbă, nu scrijeli scoarţa copacilor, nu rupe crengile
copacilor! Copacii, plantele şi florile absorb din atmosferă gazele toxice
şi elimină oxigen – un gaz fără de care viaţa nu este posibilă.
 Nu arunca gunoaie în pădure! Pădurile sunt considerate
„plămânul Pământului”.
 Nu face focul în pădure! Poţi declanşa un incendiu care să
devasteze pădurea.
 Participă împreună cu prietenii şi colegii la acţiuni de curăţire a
parcurilor şi pădurilor!
 Ocupă-te de plantarea florilor şi a arbuştilor; antrenează-i în
această activitate şi pe colegii tăi!

Vă doresc să creşteţi într-un mediu sănătos!

Învăţătoare: Crăciun Mihaela
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“Copii, ce e Patria, ce e patriotismul? Ce  este acest sentiment care răscoleşte
toate puterile din om şi, în anumite clipe, îl ridică mai presus de existenţa lui şi-l face
să moară de bună voie pentru liniştea şi mărirea unor urmaşi pe care nu-i va
cunoaşte şi nu-l vor cunoaşte?

Patria este înlăuntrul nostru şi o ducem cu noi peste ţări şi mări, şi numai
când suntem departe şi în singurătate, ne trec fiorii amintindu-ne de unde ne-am
rupt şi nu găsim mângâiere decât în restrişte şi în lăcrimi. Patria nu e pământul pe
care trăim din întâmplare, ci e pământul plămădit cu sângele şi întărit cu oasele
înaintaşilor noştri. Când pomenim de Călugăreni, Rovine sau Valea –Albă, ne
cutremurăm, uităm de noi şi nu trăim decât în aceia care au fost odinioară ostaşi,
căpitani şi voievozi!

Patria nu vine de la pământ nici din vreo lucrare a câmpului, nici din vreo
abstracţiune, ci dintr-o noţiune concretă, de la pater, de la patres, din părinţi,
moşi şi strămoşi. Părinţii, moşii şi strămoşii ne sunt patria noastră; ei care au
vorbit aceeaşi limbă, care au avut acelaşi dor, aceleaşi suferinţe, aspiraţiuni, sunt
adevărata noastră patrie!”

Patrie şi patriotism de B. Ştefănescu Delavrancea

VITEJI  NE-AU  FOST  STRĂMOŞII !
DEMNI  LE  SUNT  ASTĂZI  URMAŞII !

Pagină realizată de elevii claselor a III-a şi a IV-a
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În ziua de 14 mai 2006, în urma mai multor amânări datorate
condiţiilor  meteorologice nefavorabile, colectivele de elevi
ale claselor a V-a împreună cu diriginţii acestora, prof. Pantazi
Elena şi Sandu Vasile au efectuat o drumeţie pe raza comunei
Săvineşti. Scopul drumeţiei a fost acela de a cunoaşte condiţiile naturale din orizontul
local precum şi modificările aduse acestuia în urma activităţilor umane.

Drept zonă de observaţii ne-am ales următorul traseu: Platforma industrială
Săvineşti - Canalul hidroenergetic - Hidrocentrala Roznov – Staţia de epurare
biologică Săvineşti- malul Bistriţei.

Primul popas l-am făcut la Combinatul de Îngrăşăminte chimice Azotoase -
“Azochim”, ce produce azotat de amoniu , necesar agriculturii, pentru creşterea
producţiei vegetale. Produsele cu marca
“Azochim” sunt folosite atât în ţară cât şi la export
încă din anul 1962, azi producându-se cu
intermitenţe, datorită restructurării,
retehnologizării, privatizării.

Ne-am oprit apoi pe marginea unui nou curs
de apă - canalul hidroenergetic-UHE, ce am aflat că
ţine de la Piatra Neamţ şi până la Bacău, trecând
şi prin localitatea noastră. Încă din anul 1962, apele râului Bistriţa au fost deviate pe
un traseu nou, ce urmăreşte traseele Bistriţei, cu ajutorul lacului Reconstrucţia din
Piatra Neamţ, cel al canalului hidroenergetic, păstrându-se şi vechiul curs al Bistriţei,
dar cu un debit mult mai mic. Râul Bistriţa a înregistrat astfel, schimbări esenţiale,
creându-se o nouă situaţie hidrografică.

De-a lungul canalului sunt amplasate o serie de microhidrocentrale ( centrale
electrice), aşa cum este şi cea de la Săvineşti, cunoscută sub numele de Roznov I( azi
poartă numele de Vânători pentru a se evita confuziile). Aceasta foloseşte forţa apei
pentru obţinerea energiei electrice  ce este necesară şi folosită în cadrul uzinelor de pe
Platforma Chimică Săvineşti.

Ultimul popas l-am făcut la Staţia de epurare biologică, construită în anul
1962 şi care este amplasată pe malul stâng al râului Bistriţa, la 3 km distanţă de
sursele de poluare chimică. Apele poluate de pe platforma chimică sunt dirijate prin
trasee subpământene, cu ajutorul conductelor, într-un colector comun ce le duce la
staţia de epurare.

Pentru purificarea apelor se folosesc mai multe metode: epurarea mecanică a
apelor prin decantare, epurarea chimică prin neutralizare şi epurarea biologică prin
nămoliri active.  Apa epurată este dirijată în canalul UHE pentru  o autoepurare şi
mai bună, fiind apoi deversată în râul Bistriţa.

Am dori ca totul în jurul nostru să fie curat şi limpede.
Prof. Pantazi Elena
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Unindu-se moral în rugăciunea adevărată cu Dumnezeu,
omul nu se uneşte cu El doar pe sine însuşi, ci îi uneşte cu El şi pe
ceilalţi. El devine un inel de legătură între Dumnezeu şi creaţie,
între lumea divină şi cea naturală. Predându-se liber lui Dumnezeu,
voinţa omenească nu este mistuită de El, ci este asociată ei şi
devine o forţă nouă, divino-umană, în stare să facă lucrarea lui
Dumnezeu în lumea oamenilor. Prin aceasta, rugăciunea
adevărată, se deosebeşte de toate celelalte relaţii umane cu
Divinitatea.(Vladimir Soloviov)

Nu este de ajuns să posedăm arta rugăciunii. Noi oamenii
trebuie să devenim rugăciune întrupată. Trebuie să oferim nu ceea
ce avem , ci ceea ce suntem.(Paul Evdokimov)

Dacă câţiva oameni se roagă, dacă intră în starea de
rugăciune <pură> şi în mod aparent nefolositoare, ei transformă
universul prin simpla lor prezenţă, prin însăşi existenţa lor. (Olivier
Clement)

Folosul rugăciunii stă în împlinirea scopului ei, adică iertarea
păcatelor şi mântuirea sufletului, indiferent dacă o facem cu gura,
prin cuvânt, cu mintea sau cu inima.(pr. Paisie Olaru).

Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către
Dumnezeu. Ea este o conversaţie a intelectului cu Domnul.
Rugăciunea este începutul cunoştinţei nemateriale şi simple.
Rugăciunea este alungarea întristării şi a descurajării, (...) rodul
bucuriei şi al mulţumirii. (Evagrie din Pont)

Dacă, rugându-te, ai ajuns la o bucurie mai presus de orice
veselie, ai ajuns la adevărata rugăciune.(Sf. Nil Sinaitul)

Înainte de a-ţi ridica mâinile către cer, trebuie să-ţi ridici
sufletul şi, înainte de a-ţi ridica ochii, ridică-ţi gândul la Dumnezeu.
Sufletul omului este un altar.

Nu se poate ca Dumnezeu să nu asculte rugile omului, dacă
omul ascultă poruncile Domnului.  Rugăciunea ta rămâne neauzită,
când o acoperă strigătul celui năpăstuit de tine.(Sf. Ioan Gură de
Aur) Diaconu Diana

Clasa a VIII-a
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PLOAIA

Andreea C.

Cerul norii săi adună                                   Pământul, oamenii săi,
Căci la treabă vrea să-i pună.                     Iarba , florile din văi
Spre pământ ei să pornească,                     În sus feţele îndreaptă
Ploaie ca să-i dăruiască.                              Cerului să-i mulţumească.

BUCURIE
Adina Suvac

De ce atunci când vara vine Copiii ies la plimbare
Tu îmi şopteşti că este bine?                          Sunt doar în vacanţa mare!
Florile ţi se închină,                                        Strigă prin pădurea verde
Zâmbete sunt prin grădină.                           Iar ecoul încet se pierde.

Vara
Ionescu Bianca

Vara este călduroasă E câmpul plin de floricele
Şi ne-aduce ziua noastră.                                Iar teii au parfum de miere.
Ne trimite dintr-o dată                                    Cântă cucul cu glas tare:
O vacanţă minunată. – Bucuraţi - vă de soare!
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Elevii claselor a II-a au răspuns unei provocări , pe care,
toţi şi maturi şi copii, au considerat-o interesantă. S-au
adresat personajelor din poveşti ca celor mai buni prieteni.

10 iunie 2006
D-va Deal

Dragă Zână Bună,
De multe ori mă întreb, ce m-aş face cu atâtea personaje triste, pe care le

întâlnesc atunci când citesc poveşti, dacă nu ai veni tu să le îndeplineşti atâtea
dorinţe? Eu cred că era bine dacă îl salvai şi pe sărmanul urs, că tare l -a
mai durut coada. Nici pe biata capră n-ai ajutat-o, dar eu nu pot fi
supărat pe tine, poate mă ajuţi să rezolv tema la matematică.

Ce zici, te aştept?
Cu drag,

Marian Dragoş

25 mai 2006

5 iunie  2006
D-va Deal

Dragii mei iezişori,
Nu ştiu de ce prin toate jucăriile mele nu găsesc şi un

iezişor, că tare mi-ar plăcea? Îmi doresc mult ca în vacanţă să
ajung la căsuţa voastră din pădure, să am eu grijă de voi când

pleacă mama voastră după mâncare. Voi încerca să vă învăţ să
citiţi şi să lucraţi. Poate vreţi să mergeţi şi la mine acasă, să vă prezint prietenilor
mei.

La revedere,
Alexandru Veliche
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15 iunie 2006
D-va Deal

Dragă Lizuca,

Am şi eu un căţeluş pe care îl cheamă Azorel, dar nu ştiu de ce nu vorbeşte aşa
cum o face Patrocle, prietenul tău.

Eu nu am nici o soră şi aş vrea să fii tu sora mea. Să mergem împreună la
bunicii mei.

Şi mie îmi place dulceaţa şi bunica mea are multe , multe borcane pline.
Te aştept la marginea livezii.

Cu drag, Marian
1 Iunie 2006

Săvineşti,
Dragă Albă ca Zăpada,

De multe ori am vrut să-ţi scriu, dar nu am avut curaj.
Astăzi este 1 Iunie   şi vreau să-mi îndeplineşti o mare

dorinţă. Trimite-l pe un din piticii tăi să asiste la programul
artistic prezentat de colegii mei. Va avea multe să vă
povestească.

Eu personal îl voi răsplăti cu o ruladă delicioasă, iar vouă vă voi trimite
baloane colorate.

Abia aştept să-mi îndeplineşti rugămintea.
Vă îmbrăţişez pe toţi,  Adina Suvac

2 iunie 2006
Săvineşti,

Dragă Nică,
Am văzut un spectacol în ziua de 1 Iunie  în care

unul din copii l-a interpretat pe Nică. Mi-a plăcut cum se
apăra el că nu a vrut să strice cânepa, ci doar să mănânce câteva cireşe. Adevărul e
că,… ai cam stricat cânepa mătuşii Mărioara.

Spune-mi, ai simţit cum îi tremura inimioara pupezei, sau chiar ţi-a fost ciudă
pe ea că te scula prea dimineaţă?

Eu nu am făcut nici o năzbâtie ca tine. Dar tu îmi eşti drag şi chiar mă amuz
când citesc întâmplările tale.

Cu drag,  Cristina Laioş
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Încântarea şi emoţia ne cuprind adesea când privim în
balcoane şi grădina casei, ori prin brazdele geometric trasate ale
parcurilor, sipetele cu  comori de forme şi culori ale florilor
înmiresmate şi decorative. Dar câţi dintre noi ştim de unde ne-au
venit ele, frumoasele, fragedele, fecundele flori şi plante decorative?

Să facem aici o scurtă întoarcere în timp
şi, pornind în zbor pe deasupra istoriei lumii
vegetale, să încercăm a afla locurile de
obârşie ale câtorva reprezentante mai
cunoscute ale florei, frumosului şi miresmelor.

Europa este patria gingaşului şi imaculatului ghiocel, a
lăcrămioarei cu parfum suav, a viorelei şi a brânduşei, a crinului alb
şi a celui de pădure, a şofranului, panselelor, nemţişorilor,  a florilor
de nu-mă-uita şi a parfumatelor  narcise.

Printre poeţii care au cântat cu cea mai mare dragoste
farmecul deosebit al acestor flori de primăvară se află Vasile
Alecsandri: Multe flori lucesc în lume,

Multe flori mirositoare!
Dar ca voi, mici lăcrămioare,
N –are - n lume nici o floare
Miros dulce, dulce nume!

“Lăcrămioare”

Ţara noastră este patria unei flori unice în
întreaga lume - garofiţa Pietrei craiului.“  Petalele
răsfrânte larg sunt de un roşu cârmaz şters.
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Pe unele sunt trase dungi, în lung, de un roşu mai închis, iar
spre centrul florii, o rotiţă de dantelă fină cu ochiuri mici de aceeaşi
culoare mai închisă. Urmează apoi un cerc alb, cu raze iarăşi roşii,
iar în mijloc un joc de verde şi alb neîntrecut “ – astfel îi face
portretul savantul Ion Simionescu.

Din cele două Americi ne-au venit: filodendronul - linia pe
care atârnă frânghii gălbui, condurul - doamnei, familia numeroasă
a begoniilor, cactuşii - “aricii  “ vegetali campioni ai luptei cu arşiţa,
petuniile multicolore, verbinele, crăiţele, papucul doamnei - cea mai
frumoasă orhidee din ţara noastră, dalia, salvia şi foarte
răspânditele zorele.

Sora mai mare a Europei, Asia ne-a îmbogăţit paleta de
frumuseţe floristică prin: nalba de grădină, laleaua - regina
primăverii, trandafirul - semnificând graţia şi puritatea încă din cele
mai vechi timpuri, ciclamenul, ficusul indian cu frunze cărnoase,
crinul regal, apoi hortensia, bujorul şi macul.

Din Extremul Orient ne bucurăm de : azalee, garoafa de seră,
imaculata camelie, ochiul - boului, crizantema - minunata floare de
aur a toamnei şi crinii de toamnă ”albi, delicaţi, subţiratici / potirele
lor au fanatici / argint din a soarelui pară “, cum i-a zugrăvit
Alexandru Macedonski.

Africa este continentul de unde au venit:
asparagusul, crinii roşii, frezia,  gladiola, gerbera,
muşcata, violeta africană.

Din Australia ne-au ajuns mai puţine plante
decorative, printre care amintim florile de pai şi
îndeosebi eucaliptul.

Învăţătoare,
Marieta Popîrda



16

Reporter:  Costel Lupu,  eşti o persoană cunoscută, chiar dacă eşti doar
în clasa a VI-a A. De cât timp practici “Dansul sportiv”?
Costel:  De patru ani.

R: Cine te-a îndrumat spre acest dans?
C:  Spre acest sport mi-a îndrumat paşii o cunoştinţă deosebit de
graţioasă. Mi-a prezentat nişte paşi, mi-au plăcut şi am vrut să încerc şi eu. Pe lângă faptul că te
ajută să  creşti sănătos, acest dans îţi modelează corpul foarte frumos şi îţi dă eleganţă.

R:  Ce simţi în timp ce dansezi?
C:  Mi-ai pus o întrebare destul de grea, dar voi încerca să-ţi răspund. Trebuie să-ţi placă să dansezi,
să trăieşti intens fiecare clipă. Uneori pluteşti, alteori visezi. Dansul sportiv este unul dintre cele mai
spectaculoase sporturi, pe lângă dansul pe gheaţă.

R:  Dansul sportiv este un sport din care se câştigă şi altceva în afară de sănătate şi eleganţă?
C:  Se câştigă simpatia celor din jur. Înveţi să îţi învingi emoţiile, să fii competitiv. Este un sport
bine plătit, dar nu se investeşte în acest sport atât cât ar trebui. O spun tare: Dansul sportiv merită
mult mai multe investiţii!

R:  Ai participat la concursuri, spectacole?
C:  La activ am peste 40 de spectacole, dintre care 15 televizate, 4 concursuri, la care cel mai bun
rezultat l-am obţinut anul trecut, locul II la Iaşi din 30 participanţi, loc ce este destul de greu să
ajungi, deoarece sunt multe cluburi în ţară care au performanţe mult mai mari decât cele ale
clubului nostru.

R:  Partenera ta de cât timp practică dansul şi câţi nai are?
C:  Suntem de aceeaşi vârstă şi practică dansul tot de patru ani.

R:  Până la ce vârstă se poate practica acest sport?
C:  Am auzit că până la 63 ani.

R:  Vrei să păstrezi dansul ca hobby sau ca meserie?
C: Mi-ar plăcea să fac dans în continuare, iar apoi să devin antrenor, să predau şi altora ceea ce am
învăţat cu atâta drag.

R:  Ce îi sfătuieşti pe colegii tăi?
C: Le-aş recomanda să practice un sport, care le place. Este foarte important să fim sănătoşi la trup
şi minte. Trebuie să ştie că numai prin perseverenţă se ajunge la rezultate bune şi foarte bune.

R: Costel, îţi mulţumesc pentru că ai acceptat să participi la acest interviu.
C:  Şi eu îţi mulţumesc.

Reporter de serviciu Betty Paisa – Clasa a VI-a A
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Importanţa aditivilor alimentari
Aditivii alimentari sunt substanţe chimice (de exemplu acidul citric, benzoatul de sodiu,

etc.) adăugaţi în alimente sau băuturi cu scopul de a le ameliora diverse proprietăţi: gustul, culoarea,
stabilitatea, rezistenţa la alterare.

În mod standardizat ei sun etichetaţi cu litera "E" şi un indice compus din trei cifre.
Pentru a contracara publicitatea negativă din ultima vreme, unele firme au renunţat să

menţioneze denumirea codificată a aditivilor alimentari, specificând denumirea clară a substanţelor
(ingredientelor) ce intră în compoziţia produselor pe care le fabrică.

Aditivii alimentari aparţin următoarelor categorii:
- conservanţi – E 200- E 297 substanţe care prelungesc perioada de păstrare a alimentelor prin
protejarea lor împotriva alterării produse de microorganisme;
- antioxidanţi – E 300- E 390 substanţe care prelungesc perioada de păstrare a alimentelor prin
protejare împotriva oxidării (de exemplu: râncezirea, schimbarea culorii);
- acidifianţi - E 300- E 390 substanţe care cresc aciditatea alimentelor, imprimându-le un gust acru;
- substanţe-tampon - folosesc la reglarea şi la menţinerea pH-ului specific alimentului;
- antispumanţi E 500- E 580- se folosesc pentru reducerea si prevenirea spumei;
- emulgatori – E 400- E 496 substanţe care fac posibila formarea şi menţinerea unui amestec
omogen intre două sau mai multe faze nemiscibile;
- agenţi de gelificare - E 400- E 496 substanţe care permit şi care ajută la formarea gelurilor;
- stabilizatori - E 400- E 496 substanţe care fac posibilă menţinerea proprietăţilor fizico-chimice ale
alimentelor, menţinând omogenizarea dispersiilor, culoarea etc.;
- substanţe de îngroşare - E 400- E 496 substanţe care au capacitatea de a mari vâscozitatea
produselor alimentare;
- îndulcitori – E 900- E 999 substanţe (altele decât zahărul) care se utilizează pentru a da gust dulce
alimentelor;
- coloranţi naturali şi coloranţi de sinteza; E100- E 182
- agenţi de afânare - E 400- E 496 substanţe care contribuie la creşterea volumului alimentelor fără
a modifica valoarea energetică;
- antiaglomeranţi – E 500- E 580
- potenţiatori de arome E 600- E 640 - menţin şi amplifică aroma specifică alimentului ;
- enzime – E 1000- E 1105 folosite in industria alimentara ;
- agenţi de glazurare E 900- E 999
- ameliorator de făină - E 500- E 580
- agenţi de umezire E 1200- E 1202
Toţi aditivii alimentari sunt dăunători...?

Există numeroase substanţe utilizate ca aditivii alimentari care sunt inofensive
pentru sănătatea oamenilor.

Aditivi alimentari suspecţi (potenţial periculoşi):
E-125, E-141, E-150, E-153, E-171, E-172, E-173;
E-240, E-241;
E-477.

Periculoşi:
E-102, E-110, E-120, E-124.

Prof. Lenuţa Bontaş
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„Regina ştiinţei este matematica,
iar aritmetica este regina matematicii”

Karl Gauss
Unele "legi" importante şi glumeţe

Regula regulilor

Există reguli pentru alegerea unei soluţii, dar nu există reguli pentru alegerea
acestor reguli.

Legea problemelor

Dacă în problemă sunt implicate mai puţin de trei variabile, această nu este o
problemă, iar dacă numărul lor este mai mare decât opt, atunci problema este
irezolvabilă.

Criteriul criteriilor
Pentru orice calitate sau proprietate, cărora aţi dori să le daţi apreciere, se vor

găsi întotdeauna cel puţin trei criterii contradictorii, ce se exclud reciproc.

Postulatul ipotezelor

Numărul ipotezelor rezonabile, capabile să explice orice fenomen concret, este
infinit.

Principiul rezultatului final

Prin definiţie: când cercetaţi necunoscutul, atunci nu se ştie ce veţi descoperi.

Problema 1

Înscrieţi în cerculeţe pe desen numerele de la 1 până la 7 astfel, încât pe fiecare dreaptă
suma numerelor să fie egală cu 15. (Soluţie problemei nu-i unică.)

Soluţia Problemei 1
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Problema 2

Completaţi pătrăţelele pe desen cu numerele 2, 4, 8, 12, 16, 18 astfel, încât suma numerelor
unite de drepte să fie egală cu 30 în toate direcţiile. (Soluţie problemei nu-i unică.)

Soluţia Problemei 2

Problema 3

Trebuie să aranjaţi numerele 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 în pătratul magic, ca suma
numerelor pe fiecare verticală, orizontală şi diagonală să fie aceeaşi.

Soluţia Problemei 3

Problema 4

Opt numere 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 trebuie  aranjate în pătrăţele astfel, încât fiecare din patru
sume (în pătratul exterior, cel interior şi pe diagonale) să fie egală cu 20.

Soluţia Problemei 4

Prof. Mariana Butnaru
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“Cine nu ştie să se joace cu copiii şi
este destul de nepriceput  ca să creadă că
acest amuzament este mai prejos de
demnitatea sa nu trebuie să se facă
educator.”

(C. G.  Salzmann)

Prin joc copilul se dezvoltă, îşi coordonează fiinţa şi îi dă vigoare.

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.

Procesul de însuşire a cunoştinţelor se desfăşoară mai rapid şi mai eficient

într-o atmosferă care îi dă elevului senzaţia de siguranţă şi conştiinţa propriei valori.

De aceea, se impune să includem în munca de instruire diverse acţiuni de destindere,

cum ar fi plimbări, activităţi recreative, jocuri.

Obiectivul principal al aplicării jocului didactic în învăţare este de a încerca să

realizez cu mai mult succes ceea ce prin mijloace obişnuite, tradiţionale, nu s-a

obţinut şi anume să se mărească productivitatea procesului de învăţare potrivit

cerinţelor actuale, să-i sporească eficienţa. Avantajele pe care am scontat că le va

aduce introducerea jocului didactic se răsfrâng atât asupra elevului cât şi a calităţii

învăţământului.
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Ce număr lipseşte?
Scopul didactic: Consolidarea deprinderilor de calcul, dezvoltarea atenţiei, a

perspicacităţii, a capacităţii de analiză şi sinteză.

Sarcina didactică: Să găsească relaţia care se află între numerele date; să deducă regula

şi să o aplice în formarea numerelor lipsă.

Jocul se poate desfăşura pe echipe:

Varianta 1: Găsiţi ce cifră trebuie să poarte pe cap omuleţii. Scrieţi semnul operaţiei pe

pancarta pe care o poartă ultimul omuleţ.

Varianta 2: Găsiţi ce cifre trebuie să poarte pe cap omuleţii. Ce semn trebuie înscris pe

pancarta ultimului omuleţ?

Varianta 3: Găsiţi ce numere trebuie să poarte al treilea şi al patrulea vapor.

Rezolvare: Elevii vor trebui să sesizeze că suma numerelor de pe cala vaporului reprezintă

zecile, iar suma numerelor din hublourile de pe punte reprezintă unităţile. Pe coş se află numărul

astfel obţinut. Deci la al treilea vapor vom avea: 20+20+1+3=40+4=44 iar la al patrulea vapor

30+50+1+1=80+2=82. Înv. Mirela Pascaru
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TEST  DE  INTELIGENŢĂ  INTERPERSONALĂ
EŞTI  DISCIPLINAT ?

Încercuieşte dintre variantele a, b, sau c, pe cea care ţi se potriveşte şi
verifică dacă eşti disciplinat.

1. Acasă, respect programul de învăţătură şi de joacă:
a. mereu
b. uneori
c. niciodată

2.  La lecţii, vorbesc neîntrebat:
a.  uneori
b.  mereu
c.  niciodată

3.  În clasă îi deranjez pe colegii mei:
a.  niciodată
b.  uneori
c.  mereu

4.  La joacă, respect regulile stabilite cu cei cu care mă joc:
a.  mereu
b.  niciodată
c.  uneori

5.  Când vin cu colegii de la şcoală, fac mare zarvă:
a.  mereu
b.  niciodată
c. uneori

Calcularea punctajului
2 puncte pentru răspunsurile: 1a, 2c, 3a, 4a, 5b.
1 punct pentru răspunsurile: 1b, 2a, 3b, 4c, 5c.
0 puncte pentru răspunsurile: 1c, 2b, 3c, 4b, 5a.

Interpretarea rezultatelor

Punctajul de 9 sau 10 arată că eşti un copil cuminte, care respecţi regulile
de bună purtare.

Punctajul de la 3 la 8 înseamnă că poţi să fii cuminte, dar uneori încalci
regulile de bună purtare.

Punctajul de la 0 la 2 dovedeşte că eşti obraznic şi trebuie neapărat să te
cuminţeşti. Respectă regulile stabilite de cei mari şi vei avea de câştigat.

Învăţătoare Mirela Savin
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Subţirică, sprinteioară,
Seamănă cu o vioară
Fără de arcuş şi strune.
N-are vreme de cântat,
Că munceşte ne - ncetat.
Spune cine este? Spune!

Din antichitate încă, omul s-a extaziat în faţa înţelepciunii furnicii. Ea se
numără printre nevertebratele cele mai evoluate făcând dovada unor facultăţi ca:
memoria, învăţarea etc.

Furnicile comunică între ele, deşi nu sunt dotate ca noi, fiinţele umane, cu
gură, limbă, corzi vocale. Maniera lor de a vorbi este diferită. Furnicile “vorbesc”
graţie feromonilor. Feromonii sunt „fraze chimice”. O furnică poate emite o substanţă
pentru a spune ( spre exemplu) unei alte furnici că trebuie construită o nouă galerie.
În societăţile furnicilor, mirosul joacă un rol important: furnicile din aceeaşi colonie
se recunosc graţie mirosului lor.

Furnicile au o largă răspândire pe suprafaţa Terrei. În ţara noastră întâlnim cel
mai des  : Furnica roşie de pădure. Sunt furnici folositoare, căci distrug mari cantităţi
de insecte dăunătoare, din care cauză sunt protejate.

CREDINŢE DESPRE FURNICĂ

Prin remarcabila ei viaţă colectivă, prin neîntrerupta ei activitate,
furnica este un simbol al hărniciei, al vieţii organizate sub semnul

grijii exclusive pentru supravieţuirea speciei.

În Talmud ( una din cele mai importante opere ale religiei iudaice)
furnica este considerată simbol al onestităţii.

La romani, furnica este animalul oracular al lui Ceres ( zeiţa
fertilităţii).

Budiştii tibetani i-au atribuit furnicii rolul nefast de lucrător orbit de
preocuparea excesivă pentru bunurile materiale ale acestei lumi.

Lăscan Emi
Clasa a VII-a A
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1. La ora de ştiinţe:
- Animalele cu două picioare se numesc bipede. Gigel, poţi să-mi dai un
exemplu?
- O găină, doamna învăţătoare.
- Foarte bine, mai dă-mi un exemplu.
- Păi, ... altă găină, doamna învăţătoare.

2. - Bunicuţo, ai bomboane?
- N-am nici una, draga mea.
- Bine, dar două ai?

3. - Dar oare în burtă sunt rafturi?
- La ce bun?
- Să se aşeze mâncarea pe ele.

4. - Dacă ai studiat aşa de bine Ştiinţele, poţi să-mi spui unde este Terra?
- Da. La pagina 52.

5. - Nu-ţi cumpăr trompeta, c-ai să mă asurzeşti.
- Nu, mămico, îţi promit. O să cânt numai când dormi.

6. - Hai să ne jucăm de-a Grădina Zoologică.
- Cum adică să ne jucăm de-a Grădina Zoologică?
- Eu fac pe maimuţa, iar tu îmi aduci banane.

7. - Mămico, copiii au jucat fotbal cu căciula mea!
- Şi tu ce-ai făcut în acest timp?
- Am stat în poartă, mămico!

Elevii clasei a III-a A
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