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CASCADA NIAGARA 
 

       Situată între statele New York şi Ontario, Cascada Niagara este una din cele mai 
spectaculoase miracole naturale ale continentului Nord-American. Cascada se află pe râul 
Niagara, care curge între Statele Unite şi Canada de la Lacul Erie până la Lacul Ontario. 

Cascada este divizată în două părŃi de Insula Goat. Partea mai mare cea din stânga 
(canadiană) se numeşte Horseshue Falls şi are o înălŃime de 56 de metri, iar lungimea crestei este 
de aproximativ 670 metri. Cealaltă parte, American Falls, din jumătatea dreaptă are o înălŃime 
de 58 de metri, dar lungimea crestei doar de 320 metri. 
În fiecare minut aproape 340000 de metri cubi de apă cade peste stâncile cascadei Niagara. Din 
cauza căderii puternice de apă se formează o ceaŃă care la rândul ei cu ajutorul soarelui dă 
naştere la multe curcubee. Din acest motiv indienii Iroquois au numit cascada Cataracta 
Niagara. 
           RezervaŃia Niagara State Park a fost înfiinŃată în 1885 şi este cel mai vechi parc al 
statului New York. Noaptea lumini colorate iluminează cascada. 
          Minimul de curgere între SUA şi Canada prevede 2830 de metri cubi de apă pe secundă în 
timpul sezonului turistic şi 1415 metri cubi pe secundă în timpul nopŃii. În total peste 5729 
metri cubi de apă pe secundă cad peste cascadă.  
          Capacitatea combinată a tuturor hidrocentralelor este de 1443000 kilowaŃi. 
          Primul val de curent electric a fost transmis în 1961.  
          Cascada Niagara are aproape 25000 de ani vechime. Roca dură (Lockport dolomite) de la 
baza cascadei este mult mai veche. Încetul cu încetul sedimentul vâscos a întărit dolomitul, care 
conŃine şi magneziu. 
           Mai târziu regiunea Niagara s-a ridicat până în centrul Michigan-ului. Fluviile îmbrăcau 
pământurile. Stratul de rocă dură a rezistat eroziunii. Marginea acestui depozit a format o 
creastă, cea a Niagarei. Aceasta începe din Rochester, trece printre lacurile Erie şi Ontario, după 
care ajunge în provincia Ontario. Creasta este acoperită de dolomit şi calcar. 
Multe ere mai târziu gheŃari au acoperit regiunea Niagara. După ce s-a retras ultimul gheŃar, a 
început să curgă apă în gura cascadei Niagara, adică în bazinul din Ontario. 
           Noua cascadă nu a erodat stratul de dolomit, în ciuda vitezei de curgere, dar a frământat 
roca mai moale de dedesupt. Cu timpul, bucăŃi de roci s-au rupt şi au căzut. Căderile de apă au 
mers până la vărsarea şi formarea lacului Erie. 
          Noaptea, cascada este luminată cu reflectoare puternice multicolore, oferind turiştilor un 
spectacol unic de lumini şi muzică. 
 

                                                                                                                  Lazăr Gabriela, 
                                                                                                               clasa a VIII-a 
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                                                                                                                                ANIVERSARE ANIVERSARE ANIVERSARE ANIVERSARE     
                                       BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA 
                                                        - 150 de ani de la naştere - 
                                                                1858 – 1918 

 
Barbu Ştefănescu Delavrancea sBarbu Ştefănescu Delavrancea sBarbu Ştefănescu Delavrancea sBarbu Ştefănescu Delavrancea s----a născut la 11 aprilie 1858; este fiul cel mai mic dintre a născut la 11 aprilie 1858; este fiul cel mai mic dintre a născut la 11 aprilie 1858; este fiul cel mai mic dintre a născut la 11 aprilie 1858; este fiul cel mai mic dintre 

cei cinci copii ai lui Ştefan Tudorică Albucei cinci copii ai lui Ştefan Tudorică Albucei cinci copii ai lui Ştefan Tudorică Albucei cinci copii ai lui Ştefan Tudorică Albu şi ai Ioanei şi ai Ioanei şi ai Ioanei şi ai Ioanei, fiica văduvei Stana din Postăvari, sat pe , fiica văduvei Stana din Postăvari, sat pe , fiica văduvei Stana din Postăvari, sat pe , fiica văduvei Stana din Postăvari, sat pe 
moşia boierilor Filipescu. Bunicul scriitorului venise cu alŃi oieri şi plugari din Vrancea, să scape moşia boierilor Filipescu. Bunicul scriitorului venise cu alŃi oieri şi plugari din Vrancea, să scape moşia boierilor Filipescu. Bunicul scriitorului venise cu alŃi oieri şi plugari din Vrancea, să scape moşia boierilor Filipescu. Bunicul scriitorului venise cu alŃi oieri şi plugari din Vrancea, să scape 
de asuprirea boierului Ruset Roznoveanu, şi întemeiaseră satul Sohat între râurile DâmboviŃa şi de asuprirea boierului Ruset Roznoveanu, şi întemeiaseră satul Sohat între râurile DâmboviŃa şi de asuprirea boierului Ruset Roznoveanu, şi întemeiaseră satul Sohat între râurile DâmboviŃa şi de asuprirea boierului Ruset Roznoveanu, şi întemeiaseră satul Sohat între râurile DâmboviŃa şi 
Mostiştea.Mostiştea.Mostiştea.Mostiştea.    
    AfAfAfAflând că din cărăuşia cu grâne de la Bucureşti la porturile dunărene ar avea un câştig lând că din cărăuşia cu grâne de la Bucureşti la porturile dunărene ar avea un câştig lând că din cărăuşia cu grâne de la Bucureşti la porturile dunărene ar avea un câştig lând că din cărăuşia cu grâne de la Bucureşti la porturile dunărene ar avea un câştig 
mai mare, tatăl lui Delavrancea părăseşte satul şi se stabileşte în cătunul DeluŃa. Aici şimai mare, tatăl lui Delavrancea părăseşte satul şi se stabileşte în cătunul DeluŃa. Aici şimai mare, tatăl lui Delavrancea părăseşte satul şi se stabileşte în cătunul DeluŃa. Aici şimai mare, tatăl lui Delavrancea părăseşte satul şi se stabileşte în cătunul DeluŃa. Aici şi----a făcut a făcut a făcut a făcut 
o căsuŃă cu patru odăi, unde so căsuŃă cu patru odăi, unde so căsuŃă cu patru odăi, unde so căsuŃă cu patru odăi, unde s----a născut Barbu.a născut Barbu.a născut Barbu.a născut Barbu.    

Mediul în care a copilăMediul în care a copilăMediul în care a copilăMediul în care a copilărit scriitorul erarit scriitorul erarit scriitorul erarit scriitorul era de mici meşteşugari, plugari clăcaşi şi cărăuşi ca şi  de mici meşteşugari, plugari clăcaşi şi cărăuşi ca şi  de mici meşteşugari, plugari clăcaşi şi cărăuşi ca şi  de mici meşteşugari, plugari clăcaşi şi cărăuşi ca şi 
tatăl său, toŃi veniŃi din sate mai apropiate sau mai depărtate.tatăl său, toŃi veniŃi din sate mai apropiate sau mai depărtate.tatăl său, toŃi veniŃi din sate mai apropiate sau mai depărtate.tatăl său, toŃi veniŃi din sate mai apropiate sau mai depărtate.    
    La 8 ani, Barbu ştia să citească şi să scrie, să socotească şi să spună pe de rost faptele La 8 ani, Barbu ştia să citească şi să scrie, să socotească şi să spună pe de rost faptele La 8 ani, Barbu ştia să citească şi să scrie, să socotească şi să spună pe de rost faptele La 8 ani, Barbu ştia să citească şi să scrie, să socotească şi să spună pe de rost faptele 
celor “cinci domni vestiŃicelor “cinci domni vestiŃicelor “cinci domni vestiŃicelor “cinci domni vestiŃi” ” ” ” –––– Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Ştefan cel  Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Ştefan cel  Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Ştefan cel  Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Ştefan cel 
Mare şi Constantin Brâncoveanu.Mare şi Constantin Brâncoveanu.Mare şi Constantin Brâncoveanu.Mare şi Constantin Brâncoveanu.    

În cele trei clase primare pe care leÎn cele trei clase primare pe care leÎn cele trei clase primare pe care leÎn cele trei clase primare pe care le----a absolvit, a avut în clasa a IIa absolvit, a avut în clasa a IIa absolvit, a avut în clasa a IIa absolvit, a avut în clasa a II----a învăŃători pe a învăŃători pe a învăŃători pe a învăŃători pe 
Spirache Danielecu apoi pe Enachie Becariav şi pe Ion Vuitescu.Spirache Danielecu apoi pe Enachie Becariav şi pe Ion Vuitescu.Spirache Danielecu apoi pe Enachie Becariav şi pe Ion Vuitescu.Spirache Danielecu apoi pe Enachie Becariav şi pe Ion Vuitescu.    

TimpTimpTimpTimp de şase ani de şase ani de şase ani de şase ani,,,, ca bursier al Statului ca bursier al Statului ca bursier al Statului ca bursier al Statului, i, i, i, i----a petrecut în internatul Liceului Sf. Sava a petrecut în internatul Liceului Sf. Sava a petrecut în internatul Liceului Sf. Sava a petrecut în internatul Liceului Sf. Sava 
distingândudistingândudistingândudistingându----se la matematică, desen, floretse la matematică, desen, floretse la matematică, desen, floretse la matematică, desen, floretăăăă, saltul mortal şi de pe atunci la discursuri, ca , saltul mortal şi de pe atunci la discursuri, ca , saltul mortal şi de pe atunci la discursuri, ca , saltul mortal şi de pe atunci la discursuri, ca 
apărător al celor nedreptăŃiŃi.apărător al celor nedreptăŃiŃi.apărător al celor nedreptăŃiŃi.apărător al celor nedreptăŃiŃi.    

Se înscrie la Facultatea de Drept, apoi pleacă Se înscrie la Facultatea de Drept, apoi pleacă Se înscrie la Facultatea de Drept, apoi pleacă Se înscrie la Facultatea de Drept, apoi pleacă la Paris pentru continuarea studiilor la Paris pentru continuarea studiilor la Paris pentru continuarea studiilor la Paris pentru continuarea studiilor 
superioare.superioare.superioare.superioare.    

Revine în iunie 1885 în Ńară şi publică primul volum de nuvele « SultănicaRevine în iunie 1885 în Ńară şi publică primul volum de nuvele « SultănicaRevine în iunie 1885 în Ńară şi publică primul volum de nuvele « SultănicaRevine în iunie 1885 în Ńară şi publică primul volum de nuvele « Sultănica    ».».».».    
În februarie 1877 se căsătorise cu Maria Lupaşcu, pianistă strălucită, matematiciană şi În februarie 1877 se căsătorise cu Maria Lupaşcu, pianistă strălucită, matematiciană şi În februarie 1877 se căsătorise cu Maria Lupaşcu, pianistă strălucită, matematiciană şi În februarie 1877 se căsătorise cu Maria Lupaşcu, pianistă strălucită, matematiciană şi 

una dintre primele femei de la noi licenuna dintre primele femei de la noi licenuna dintre primele femei de la noi licenuna dintre primele femei de la noi licenŃiată în filosofie.Ńiată în filosofie.Ńiată în filosofie.Ńiată în filosofie.    
În noiembrie 1892 apare volumul “ParaziŃii” iar în aprilie 1893 volumul “Între vis şi În noiembrie 1892 apare volumul “ParaziŃii” iar în aprilie 1893 volumul “Între vis şi În noiembrie 1892 apare volumul “ParaziŃii” iar în aprilie 1893 volumul “Între vis şi În noiembrie 1892 apare volumul “ParaziŃii” iar în aprilie 1893 volumul “Între vis şi 

vieaŃă”.vieaŃă”.vieaŃă”.vieaŃă”.    
Pe 4 februarie 1909 are loc premiera piesei “Viforul”.Pe 4 februarie 1909 are loc premiera piesei “Viforul”.Pe 4 februarie 1909 are loc premiera piesei “Viforul”.Pe 4 februarie 1909 are loc premiera piesei “Viforul”.    
În decembrie 1910 are loc premiera piesei “Luceafărul” şi tot în decembrie 1910 este În decembrie 1910 are loc premiera piesei “Luceafărul” şi tot în decembrie 1910 este În decembrie 1910 are loc premiera piesei “Luceafărul” şi tot în decembrie 1910 este În decembrie 1910 are loc premiera piesei “Luceafărul” şi tot în decembrie 1910 este 

nnnnumit ministru al Lucrărilor Publice şi al ComunicaŃiilor.umit ministru al Lucrărilor Publice şi al ComunicaŃiilor.umit ministru al Lucrărilor Publice şi al ComunicaŃiilor.umit ministru al Lucrărilor Publice şi al ComunicaŃiilor.    
În 1911 are loc premiera piesei “Irinel” iar în 1912 “Hagi Tudose”.În 1911 are loc premiera piesei “Irinel” iar în 1912 “Hagi Tudose”.În 1911 are loc premiera piesei “Irinel” iar în 1912 “Hagi Tudose”.În 1911 are loc premiera piesei “Irinel” iar în 1912 “Hagi Tudose”.    
Moare pe 29 aprilie 1918 şi este înmormântat în cimitirul “Eternitatea” din Iaşi.Moare pe 29 aprilie 1918 şi este înmormântat în cimitirul “Eternitatea” din Iaşi.Moare pe 29 aprilie 1918 şi este înmormântat în cimitirul “Eternitatea” din Iaşi.Moare pe 29 aprilie 1918 şi este înmormântat în cimitirul “Eternitatea” din Iaşi.    
Scrierile sale ne îmbogăŃesc limba şi ne sporescScrierile sale ne îmbogăŃesc limba şi ne sporescScrierile sale ne îmbogăŃesc limba şi ne sporescScrierile sale ne îmbogăŃesc limba şi ne sporesc mândria că suntem români. mândria că suntem români. mândria că suntem români. mândria că suntem români.    

                                                                                                                         Timofte Alina,   clasa a VII                                                                                                                         Timofte Alina,   clasa a VII                                                                                                                         Timofte Alina,   clasa a VII                                                                                                                         Timofte Alina,   clasa a VII----a a a a  
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                                                           COMEMORARE 
                                                         OCTAVIAN GOGA 
                                              -70 de ani de la moartea poetului - 
                                1881 – 1938  
  
 Pe 1 aprilie 1881 se naşte la Răşinari, judeŃul Sibiu, Octavian Goga, fiul Aureliei şi al lui 
Iosif Goga (preot). Face şcoala primară în satul natal, apoi urmează cursurile liceului maghiar 
din Sibiu. 
 Debutează în anul 1897 cu poezia “Atunci şi acum” publicată în revista “Tribuna”. 
Colaborează la “Revista ilustrată” şi “Familia” din Oradea. 
 În 1899 se transferă de la liceul maghiar din Sibiu la liceul românesc din Braşov. În 1900 
termină liceul şi se înscrie la Facultatea de litere şi filosofie a UniversităŃii din Budapesta. Ca 
student va frecventa Cercul literar “Petru Maior” şi va fi unul din fondatorii revistei 
“Luceafărul”. 
 În 1902 apare poezia “Bătrâni” iar în 1903 poetul traduce poemul dramatic “Tragedia 
omului” de Madach Imre. 
 În 1904 moare sora poetului, Victoria, cea care i-a inspirat poezia “DăscăliŃa” şi tot în 
acest an îşi termină studiile universitare la Budapesta. Tot în acest an apar în revista 
“Luceafărul poeziile “Oltul” (semnată “Nic. Otavă”) şi “DăscăliŃa”. 
 În 1905 scrie şi publică, tot în “Luceafărul” poeziile “Plugarii”, “Lăutarul”, “Rugăciune”, 
“Clăcaşii”, “Dascălul”. Tot în acelaşi an apare la Budapesta volumul intitulat “Poezii”. 
 I se acordă în 1906 premiul “Năsturel - Herescu” al Academiei Române. 
 În 1909 apare la editura Minerva volumul de poezii “Ne cheamă pământul”. 
 Va fi arestat şi condamnat la închisoare în anul 1912. 
 În anul 1913 apare, tot la editura Minerva, volumul de versuri “Din umbra zidurilor” iar 
trei ani mai târziu publică volumul “Cântece fără Ńară”. Se înrolează în armată odată cu intrarea 
României în război şi scrie ciclul de versuri intitulat “Război”. 
 Este numit în 1919 ministru al InstrucŃiunii şi Cultelor, în 1921 ministru al Cultelor şi 
Artelor, în 1926 ministru de Interne iar în perioada 1937 – 1938 deŃine funcŃia de prim – 
ministru. 
 Între anii 1928 – 1938 desfăşoară o intensă activitate politică şi publicistică. În 1932 
primeşte titlul de doctor honoris causadoctor honoris causadoctor honoris causadoctor honoris causa al UniversităŃii din Cluj. 
 Moare pe 7 mai 1938, la Ciucea, judeŃul Cluj. 

 
 

                                                                   Pârvu Florentina, 
                                                                     clasa a VI-a  
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                                                                                                                                                                                                                                    DE SUFLETDE SUFLETDE SUFLETDE SUFLET    
    

LUMINA SFÂNTĂ LUMINA SFÂNTĂ LUMINA SFÂNTĂ LUMINA SFÂNTĂ DOAR  LA DOAR  LA DOAR  LA DOAR  LA  IERUSALIM IERUSALIM IERUSALIM IERUSALIM    
    
 

      1.      1.      1.      1.LLLLumina de la Ierusalim umina de la Ierusalim umina de la Ierusalim umina de la Ierusalim –––– Mărturii istorice Mărturii istorice Mărturii istorice Mărturii istorice    
Se ştie că de-a lungul secolelor, Sfânta Lumină s-a aprins numai la ortodocşi. Acest fapt 

este o dovadă incontestabilă a realităŃii că Ortodoxia păstrează adevărata credinŃă apostolică. 
Despre coborârea luminii din cer avem mărturii încă din timpul patriarhului Narcis al 

Ierusalimului, care vorbeşte la anul 135 despre o minune – cum s-a aprins untdelemnul din 
candelele de la Sfântul Mormânt – de asemenea istoricul Nechifor Thetochie şi alŃii mărturisesc 
în secolele următoare despre această minune. 

 
2. Minunea care se petrece la câŃiva metri de Golgota Minunea care se petrece la câŃiva metri de Golgota Minunea care se petrece la câŃiva metri de Golgota Minunea care se petrece la câŃiva metri de Golgota –––– “Locul CăpăŃânii” “Locul CăpăŃânii” “Locul CăpăŃânii” “Locul CăpăŃânii”    

 Lumea care şiroieşte într-acolo este numeroasă. MulŃi stau în biserică încă din seara de 
Vinerea Mare. În această zi, după prohodul Domnului, Sfântul Mormânt este controlat de către 
poliŃiştii necreştini. Ei verifică toate obiectele din interior, să nu conŃină vreo sursă de foc, şi 
controlează corporal pe Patriarhul Ierusalimului, care presează vata pe lespedea piatră. Se sting 
toate candelele şi lumânările, iar apoi se sigilează uşa Sfântului Mormânt cu ceară de albine. La 
Mormântul Domnului s-au slujit 40 de Sfinte Liturghii. Două panglici uriaşe, albe, în formă de 
X acoperă uşa Sfântului Mormânt. Gardienii rămân de pază şi la ferestre şi pe unde rămâne şi cel 
mai mic spaŃiu liber, vezi căŃărându-se oameni în aşteptarea marelui eveniment. 
Sâmbătă la ora 9 dimineaŃa, de la sediul Patriarhiei Ortodoxe porneşte procesiunea. În faŃă merg 
patru dragomani greci în Ńinută specială, urmează doi diaconi care duc Sfânt Cruce, ce conŃine în 
ea lemn din Crucea Domnului, şi corul format din seminarişti, preoŃi, ierarhi, patriarhul ortodox 
al Ierusalimului şi pelerini. Ei cântă în această procesiune grandioasă ce se îndreaptă către 
biserica Mormântului Sfânt, imnurile: „Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o ladă în 
ceruri şi noi pe pământ” şi „Lumină lină”. 
 Ajunşi în biserică, înconjoară Mormântul Domnului de trei ori, rostindu-se numeroase 
rugăciuni, apoi soborul preoŃesc se întoarce în Altarul principal , în afară de Patriarh şi un 
Arhiereu (acest de-al doilea va lua mai târziu de la Patriarh, primul dintre ortodocşi, lumină 
sfântă, ca să o ducă în altar, purtat potrivit datinii pe umerii credincioşilor. 
 La ora 11:30, sosesc de la Betleem arabi ortodocşi care, potrivit tradiŃiei strămoşeşti, 
cântă, ca un cor impresionant, melodii creştine cu textul: „Hristos este al nostru, S-a născut în 
oraşul nostru”, unul pe umerii celuilalt, în formă de piramidă, cântă cântece de slavă ale Luminii 
Sfinte. 
 La ora 12, patriarhul îşi scoate veşmintele de deasupra, rămânând cu o tunică albă – aşa 
numitul stihar – cu brâul şi cu bederniŃa, ca simbol al Îngerului Învierii, cel înveşmântat în alb. 
Înaintează spre uşa Sfântului Mormânt (care a fost sigilată). Un poliŃist îl caută, ca nu cumva 
să aibă asupra lui chibrituri sau brichetă. Uşa se deschide. Intră în Sfântul Mormânt şi, 
îngenunchind, citeşte anumite rugăciuni. 
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 ToŃi aşteaptă cu emoŃie. Lumânările şi candelele sunt stinse. Clipa hotărâtoare se apropie. 
O tăcere tainică se aşterne peste toată suflarea adunată în biserică. Dacă aşteptarea devine mai 
lungă, mulŃimea începe să exclame: „Doamne miluieşte!”. 
 Lumina cerească aprinde mai întâi candela de deasupra Mormântului divin şi dătător de 
viaŃă. 
 Patriarhul citeşte câteva rugăciuni iar pe vata de pe lespedea Sfântului Mormânt apare o 
rouă. În acel moment, toată lumea poate observa o lumină puternică coborând ca un fulger prin 
cupola cea mare a bisericii. 
 În biserică, lumina zboară ca un porumbel, se duce şi la capelele de pe Golgota şi la cea a 
Crucii şi aprinde şi acolo candelele. 
 Există şi pelerini evlavioşi la care, de câte ori s-au aflat la această ceremonie, a venit 
Sfânta Lumină şi le-a aprins lumânările. 
 După aceea se aprinde vata de pe Sfântul Mormânt şi apoi făcliile şi o parte dintre 
candele. 
 Când Patriarhul iese (şi poate ca această lumină să mai stea încă deasupra capului lui, 
printre candele), el strigă: „VeniŃi de luaŃi lumină!” (de trei ori). 
 Din torŃa cu lumină cerească, supranaturală şi nefăcută de mâini omeneşti, se aprinde 
totul. Exact în primele trei minute acest foc nu arde. PoŃi să îl pui ca binecuvântare pe mâini, fe 
frunte, pe gură, fără să Ńi se întâmple nimic, nu arde deloc. Când miile de creştini primesc cu 
emoŃie Lumina sfântă, răsună peste tot dangătul clopotelor şi cântarea „Hristos a înviat!”. 
 
 

                                                                                                 Educatoare Nica Daniela 
    RUGĂCIUNEA DE SEARĂ 
 
 
                                                       Îngeraş, coboară lin 
                                                    Lângă patul meu, 
                                                 Somn uşor tu să-mi aduci 
                                              De la Dumnezeu, 
 
                                      Să adorm pe braŃul tău 
                                  Dulce, drăgăstos, 
                              Până-n zori, când m-oi trezi 
                           Dintr-un vis frumos ! 
          Spune această rugăciune înainte de culcare !  
                                                               Prof. Socia Ana-Gabriela 
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                                               CURIOZITĂłI 

 
                                        DRAGONUL DE KOMODO 
 
 
Oamenii de ştiinŃă au studiat în insula Komodo, ce se află la nord-vest de Australia, cele 

mai mari şopârle din lume, asemănătoare cu dinozaurii, nişte adevăraŃi giganŃi de trei metri 
lungime. 
 Fosilele acestei vieŃuitoare, găsite în Australia, cu o lungime de şapte metri, arată că un 
strămoş comun, destul de apropiat, era şi mai „respectabil”. Şopârlele uriaşe, numite dragoni de 
Komodo, după denumirea lor ştiinŃifică Varanus Komodoenris, locuiesc într-o regiune în care 
timp de opt luni pe an nu cade o picătură de apă, iarba şi frunzele se usucă într-o atmosferă 
aproape deshidratată. Abia în cursul iernii natura reînvie. În această situaŃie, animalul, care nu 
are glande sudoripare, caută locuri în care temperatura să nu depăşească o anumită limită, căci la 
42,7 grade Celsius el moare prin şoc termic. 
 În general, dragonul caută să-şi menŃină temperatura internă între 35 şi 38 de grade, 
deoarece numai în această situaŃie enzimele îi favorizează digestia. Şopârla gigantică simte 
prada datorită limbii lungi tăiată în două, chiar de la o distanŃă de opt kilometri. 
 Dragonul are 50 de dinŃi, fiecare cu o lungime de doi centimetri. 
 Capul şi gâtul se pot deforma în mod deosebit ca la şarpe, pentru a permite animalului să 
înghită bucăŃi mari de carne. 
 Un dragon adult „înfulecă” la o masă echivalentul unei jumătăŃi din greutatea lui, ce 
depăşeşte în general 60 de kilograme. După masă, timp de două – cinci zile îşi face „siesta” după 
care iese din nou la vânat. 
 Dragonul de Komodo, care traieşte peste 50 de ani, dispune de un teritoriu de vânătoare 
„personal” de aproape cinci kilometri pătraŃi, pe care îşi desfăşoară activitatea numai în timpul 
zilei. 
 Ei atacă uneori chiar şi animale mari ca vaca şi calul, fără a se sfii să se repeadă şi la om. 
Această imensă fosilă vie are la naştere o lungime de 50 de centimetri. 
 
                                                                                 Şurubariu Elena – Mădălina,  

                                                                            clasa a VII –a  B 
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                                             Pământul – o planetă sănătoasă 
 
Descoperă o însuşire importantă pe care ar trebui să o aibă planeta Pământ. 

1. Rocă de culoare albă, găsită în saline. 
2. Cel mai important combustibil mineral natural. 
3. Trebuie să evităm poluarea ei. 
4. Ocupă trei sferturi din suprafaŃa Terrei şi nu poŃi trăi fără ea. 
5. Animal de apă cu multe tentacule. 
6. Pământ fertil din Câmpia Română. 
7. Este alcătuit din azot, dioxid de carbon şi oxigen. 
8. Stratul roditor de la suprafaŃa pământului. 
9. Alcătuiesc fauna unei Ńări. 
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                             La Tour Eiffel 
 
                          Admirable monument situé au cœur de Paris, sur le Champ-de-Mars, la Tour 
Eiffel garde sa place sur le podium des plus belles attractions touristiques et comme symbole de la 
capitale française.  Pourtant, cette image n’était pas celle envisagée par son créateur, Gustave 
Eiffel. Ingénieur de formation et passionné par les constructions métalliques, Eiffel fût capturé 
par la tentation de la modernité technologique. Il prit ainsi comme défi le concours de 
l'Exposition universelle de 1889 et se lança avec deux autres ingénieurs, Émile Nouguier et 
Maurice Koechlin, dans le projet de la Tour de mille pieds, soit d’une hauteur de 300 m. 
                      Au premier étage on peut apprécier des animations qui montrent ses principaux 
moments historiques ou comprendre les techniques d’assemblages utilisées pour sa construction. A 
l’étage supérieur, on peut passer un agréable moment dans le restaurant 'Le Jules Verne' alors 
qu'au sommet, on trouve la reconstitution des bureaux d’Eiffel et de ses ingénieurs. Enfin, il est 
inutile de mentionner l’incroyable panorama qu'on y découvre, incontestablement la plus belle vue 
de Paris qui soit. 
 
                                 

     La Cathedrale  Notre Dame 
                               
                        Au XIIe siècle, Maurice de SullyMaurice de SullyMaurice de SullyMaurice de Sully, alors évêque de Paris, entreprend la construction construction construction construction 
d’une nouvelle cathédraled’une nouvelle cathédraled’une nouvelle cathédraled’une nouvelle cathédrale sur le site des deux lieux de culte antérieurs : Notre-Dame et Saint 
Etienne. On perce alors la Rue NeuveRue NeuveRue NeuveRue Neuve dans l’axe de la future cathédrale au milieu d’un dédale de 
ruelles, de maisons à pans de bois enserrées, ainsi que de dix-sept chapelles. La percée permet 
l’acheminement des matériaux de constructionl’acheminement des matériaux de constructionl’acheminement des matériaux de constructionl’acheminement des matériaux de construction et relier la cathédrale à la voie nord-sud existante.
        Au centre de la façade, au niveau de 
la galerie dite de la Vierge, une grande rosegrande rosegrande rosegrande rose, de 9,60 m de diamètre et exécutée vers 1225, occupe 
le centre de la façade constituant comme une auréole à une statue de la Vierge à l’Enfant entre Vierge à l’Enfant entre Vierge à l’Enfant entre Vierge à l’Enfant entre 
deux angesdeux angesdeux angesdeux anges. A droite et à gauche, les statues d’Adam et d’Eved’Adam et d’Eved’Adam et d’Eved’Adam et d’Eve rappellent la faute originelle. 
 
 
 
                                            Le Mont Saint-Michel 
                                          Au Mont Saint-Michel en Normandie, tout a commencé par une 
légende. Au début du VIIIe siècle, en 708, Aubert, évêque d'Avranches, reçoit en songe la visite 
de l'archange saint Michel qui lui ordonne  de construire un édifice dans lequel seraient loués ses 
mérites. Le pauvre évêque croyant devenir fou n'ose rien faire et décide d'attendre.  
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              Une seconde fois l'archange lui apparaît mais Aubert doute toujours et préfère attendre 
une autre confirmation. A la troisième apparition de l'archange plus aucun doute ne subsiste, car 
Saint-Michel, furieux de ne point avoir été écouté, tape du doigt sur la tête d'Aubert et y fait un 
trou circulaire. Aujourd'hui le crâne troué de l'évêque est conservé à la basilique St-Gervais de la 
ville d'Avranches toute proche.     

          Aubert entreprend alors les travaux commandés par l'archange. Il fait construire sur le 
mont Tombe (le futur Mont Saint-Michel) un petit oratoire en forme de grotte pouvant contenir 
une centaine de personnes qui devient un lieu de pèlerinage très populaire. Il ne reste rien de cette 
construction sauf un mur visible dans l'une des salles de l'abbaye. 

 

                                     

                                   Le Louvre 

                                      Chateau medieval, palais des rois de France, musee depuis deux siecles, le 
palais du Louvre developpe son architecture sur plus de 800 annees d'histoire.   
   La pyramide de l'architecte Pei entouree de jeux d'eau, qui marque l'entree 
du nouveau musee, ne constitue donc qu'une toute petite partie d'une renovation et 
d'agrandissements sans precedent : restauration des batiments, amenagements en espaces 
d'exposition de l'ancien ministere des Finances, creation en sous-sol d'une gare de tourisme pour 
80 autocars, d'un parc de stationnement pour 600 voitures particulieres, d'une galerie 
commerciale ("le Carrousel du Louvre"), du Laboratoire de recherche des musees de France, de 
l'amphitheatre de l'Ecole du Louvre, de reserves pour l'Union des arts decoratifs, d'equipements 
techniques et de salles de presentation pour la mode.  

                   
                                                                                         Staicu Madalina, clasa a VIII-a 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                    ----10101010----    
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            SăSăSăSă ne mai  ne mai  ne mai  ne mai aducem aminte de „Codul Bunelor aducem aminte de „Codul Bunelor aducem aminte de „Codul Bunelor aducem aminte de „Codul Bunelor Maniere”!Maniere”!Maniere”!Maniere”!    
    

    
 

 

 
 
 
           Elevii din societatea postmodernă trăiesc sub influenŃa ideilor preluate din mass-media şi 
sunt din ce în ce mai buni cunoscători ai tehnicilor de navigare pe internet, îndepărtîndu-se, tot 
mai mult de familie şi de şcoală. Astfel, o mare parte din timpul liber este petrecut de către micii 
internauŃi în singuratate, adică în faŃa calculatorului sau a televizorului. 
          Valorile perene furnizate de mediul familial, respectiv de cel educaŃional tind aşadar să se 
estompeze, să ocupe un rol secundar.  
         Un proverb indian vehiculează ideea conform căreia ,,Florii i se cere parfum, iar omului 
politeŃe”. O observaŃie obiectivă ar fi aceea că tinerii ignoră importanŃa unor cuvinte ca “Te 
rog.” sau „ MulŃumesc!” 
         Prin esenŃa sa, omul este o fiinŃă socială. ExistenŃa lui nu este posibilă decât într-un mediu 
social, rezultat al convieŃuirii cu ceilalŃi. Este esenŃial aşadar ca, de la cea mai fragedă vârstă, 
copilul să fie iniŃiat în ,,arta de a trăi frumos”.  
         Arsenalul acumulărilor fundamentale pe plan moral, cognitiv, afectiv şi voliŃional se 
sedimentează la vârsta copilăriei, reprezentând blazonul care îl însoŃeşte pe tot parcursul vieŃii.  
Şcoala are un rol covârşitor pentru a facilita şi favoriza însuşirea şi consolidarea conştientă, 
adecvată, sistematică a cunoştinŃelor, priceperilor, deprinderilor, valorilor, atitudinilor, 
comportamentelor deziderabile codului bunelor maniere.  
         Bunele maniere îşi au rădăcinile într-un sentiment uman profund, care tinde spre o 
armonie între comportare şi  etică, între frumuseŃea caracterului uman şi moralitatea sa.  
Pornind de la premisa că fiecare dintre noi este unic, se poate afirma că fiecare dintre noi are 
dreptul de a fi respectat.  Dar de acelaşi respect trebuie să se bucure şi cei din jur. Numitorul 
comun este acela de a-l face să se simtă bine pe cel din preajma ta, de a nu-l deranja pe semenul 
tău. 
       Unii spun că politeŃea este molipsitoare, s-ar cuveni aşadar să declanşăm o... ,,epidemie” , 
care ar putea avea efecte pozitive dacă s-ar elimina acele împrumuturi din cultura occidentală 
care influenŃează negativ dezvoltarea armonioasă a tinerilor din noua generaŃie.                     
„POARTĂ„POARTĂ„POARTĂ„POARTĂ----TE ÎN AŞA FEL ÎNCÂT ORICARE DIN FAPTELE TALE SĂ TE ÎN AŞA FEL ÎNCÂT ORICARE DIN FAPTELE TALE SĂ TE ÎN AŞA FEL ÎNCÂT ORICARE DIN FAPTELE TALE SĂ TE ÎN AŞA FEL ÎNCÂT ORICARE DIN FAPTELE TALE SĂ                                             
DEVINĂ DEVINĂ DEVINĂ DEVINĂ O REGULĂ UNIVERSALĂ DE CONDUITĂ”O REGULĂ UNIVERSALĂ DE CONDUITĂ”O REGULĂ UNIVERSALĂ DE CONDUITĂ”O REGULĂ UNIVERSALĂ DE CONDUITĂ”    
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Immanuel Kant)(Immanuel Kant)(Immanuel Kant)(Immanuel Kant)    
    
                                        Prof. Socia AnaProf. Socia AnaProf. Socia AnaProf. Socia Ana----GabrielaGabrielaGabrielaGabriela    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                            ----11111111----    
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                                                                                                                                                                                                                        CUM SE AŞAZĂ MASA ÎN FAMILIECUM SE AŞAZĂ MASA ÎN FAMILIECUM SE AŞAZĂ MASA ÎN FAMILIECUM SE AŞAZĂ MASA ÎN FAMILIE         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                            Chiar dacă suntem numai în familie, Chiar dacă suntem numai în familie, Chiar dacă suntem numai în familie, Chiar dacă suntem numai în familie, este bine să ne învăŃăm să respectăm şi masa zilnică este bine să ne învăŃăm să respectăm şi masa zilnică este bine să ne învăŃăm să respectăm şi masa zilnică este bine să ne învăŃăm să respectăm şi masa zilnică 
prin bune maniere şi aspect deosebit şi nu exigent.prin bune maniere şi aspect deosebit şi nu exigent.prin bune maniere şi aspect deosebit şi nu exigent.prin bune maniere şi aspect deosebit şi nu exigent.    
                                    Dacă luăm masa în familie zi de zi, asta nu înseamnă că ceilalŃi membrii vor trece cu Dacă luăm masa în familie zi de zi, asta nu înseamnă că ceilalŃi membrii vor trece cu Dacă luăm masa în familie zi de zi, asta nu înseamnă că ceilalŃi membrii vor trece cu Dacă luăm masa în familie zi de zi, asta nu înseamnă că ceilalŃi membrii vor trece cu 
vederea favederea favederea favederea faŃa de masă Ńa de masă Ńa de masă Ńa de masă pătată, ori pâinea ruptă şi aruncatpătată, ori pâinea ruptă şi aruncatpătată, ori pâinea ruptă şi aruncatpătată, ori pâinea ruptă şi aruncată pe masă.ă pe masă.ă pe masă.ă pe masă.    
• InvitaŃii sau membrii familiei ar trebui să stea la distanŃe de 50 cm unul faŃă de celălalt. • InvitaŃii sau membrii familiei ar trebui să stea la distanŃe de 50 cm unul faŃă de celălalt. • InvitaŃii sau membrii familiei ar trebui să stea la distanŃe de 50 cm unul faŃă de celălalt. • InvitaŃii sau membrii familiei ar trebui să stea la distanŃe de 50 cm unul faŃă de celălalt.     
• Se poate renunŃa la cea de• Se poate renunŃa la cea de• Se poate renunŃa la cea de• Se poate renunŃa la cea de----aaaa doua farfurie, cea de dedesubt. doua farfurie, cea de dedesubt. doua farfurie, cea de dedesubt. doua farfurie, cea de dedesubt.        
• Bolurile (castronaşele) pentru supa limpede nu se pun de la început pe masă ci se a• Bolurile (castronaşele) pentru supa limpede nu se pun de la început pe masă ci se a• Bolurile (castronaşele) pentru supa limpede nu se pun de la început pe masă ci se a• Bolurile (castronaşele) pentru supa limpede nu se pun de la început pe masă ci se aduc odată cu duc odată cu duc odată cu duc odată cu 
supiera. supiera. supiera. supiera.     
• Tacâmurile se pot pune şi pe suportul destinat lor care va fi aşezat la dreapta farfuriilor. • Tacâmurile se pot pune şi pe suportul destinat lor care va fi aşezat la dreapta farfuriilor. • Tacâmurile se pot pune şi pe suportul destinat lor care va fi aşezat la dreapta farfuriilor. • Tacâmurile se pot pune şi pe suportul destinat lor care va fi aşezat la dreapta farfuriilor.  
• Pe suport sunt aşezate, în dreapta, cuŃitul, cu partea tăioasă spre farfurie, şi în stânga lui • Pe suport sunt aşezate, în dreapta, cuŃitul, cu partea tăioasă spre farfurie, şi în stânga lui • Pe suport sunt aşezate, în dreapta, cuŃitul, cu partea tăioasă spre farfurie, şi în stânga lui • Pe suport sunt aşezate, în dreapta, cuŃitul, cu partea tăioasă spre farfurie, şi în stânga lui 
furculiŃa cu dinŃii în jos. furculiŃa cu dinŃii în jos. furculiŃa cu dinŃii în jos. furculiŃa cu dinŃii în jos.     
• Lingura ş• Lingura ş• Lingura ş• Lingura şi linguriŃele pentru desert vor fi aşezate în faŃa farfuriei. Dacă se utilizează suportul i linguriŃele pentru desert vor fi aşezate în faŃa farfuriei. Dacă se utilizează suportul i linguriŃele pentru desert vor fi aşezate în faŃa farfuriei. Dacă se utilizează suportul i linguriŃele pentru desert vor fi aşezate în faŃa farfuriei. Dacă se utilizează suportul 
de tacâmuri, şerveŃelul va sta la stânga, direct pe faŃa de masă. de tacâmuri, şerveŃelul va sta la stânga, direct pe faŃa de masă. de tacâmuri, şerveŃelul va sta la stânga, direct pe faŃa de masă. de tacâmuri, şerveŃelul va sta la stânga, direct pe faŃa de masă. Tot în faŃa farfuriilor, spre Tot în faŃa farfuriilor, spre Tot în faŃa farfuriilor, spre Tot în faŃa farfuriilor, spre 
drdrdrdreeeeapta, este şi locul paharelor.                                     apta, este şi locul paharelor.                                     apta, este şi locul paharelor.                                     apta, este şi locul paharelor.                                                                                 
• Trei tipuri de pahare sunt obligatorii • Trei tipuri de pahare sunt obligatorii • Trei tipuri de pahare sunt obligatorii • Trei tipuri de pahare sunt obligatorii ---- de Ńuică, de vin (paharul de vin roşu e ceva mai mic  de Ńuică, de vin (paharul de vin roşu e ceva mai mic  de Ńuică, de vin (paharul de vin roşu e ceva mai mic  de Ńuică, de vin (paharul de vin roşu e ceva mai mic 
decât cel de vin alb) şi de apă. decât cel de vin alb) şi de apă. decât cel de vin alb) şi de apă. decât cel de vin alb) şi de apă. ReŃineŃi că ele trebuie să facă parte din acelaşi serviciu. ReŃineŃi că ele trebuie să facă parte din acelaşi serviciu. ReŃineŃi că ele trebuie să facă parte din acelaşi serviciu. ReŃineŃi că ele trebuie să facă parte din acelaşi serviciu.     
degajat de acestea. Se foloseşte o tavă în acest scop şdegajat de acestea. Se foloseşte o tavă în acest scop şdegajat de acestea. Se foloseşte o tavă în acest scop şdegajat de acestea. Se foloseşte o tavă în acest scop şi nu degetele. i nu degetele. i nu degetele. i nu degetele.     
• Băuturile aperitive se servesc întotdeauna înainte de masă. Paharele speciale se găsesc pe o • Băuturile aperitive se servesc întotdeauna înainte de masă. Paharele speciale se găsesc pe o • Băuturile aperitive se servesc întotdeauna înainte de masă. Paharele speciale se găsesc pe o • Băuturile aperitive se servesc întotdeauna înainte de masă. Paharele speciale se găsesc pe o 
masă separată, pe o tavă, şi fiecare invitat se serveşte cu cemasă separată, pe o tavă, şi fiecare invitat se serveşte cu cemasă separată, pe o tavă, şi fiecare invitat se serveşte cu cemasă separată, pe o tavă, şi fiecare invitat se serveşte cu ce----i place. Sticlele stau şi ele la i place. Sticlele stau şi ele la i place. Sticlele stau şi ele la i place. Sticlele stau şi ele la 
îndemână, pe o altă tavă. Şampania şi coniacul nuîndemână, pe o altă tavă. Şampania şi coniacul nuîndemână, pe o altă tavă. Şampania şi coniacul nuîndemână, pe o altă tavă. Şampania şi coniacul nu se servesc decât la sfârşitul mesei.  se servesc decât la sfârşitul mesei.  se servesc decât la sfârşitul mesei.  se servesc decât la sfârşitul mesei.     
• Sticlele de vin şi apa vor fi dispuse simetric pe masă, la îndemâna bărbaŃilor care fac oficiul de • Sticlele de vin şi apa vor fi dispuse simetric pe masă, la îndemâna bărbaŃilor care fac oficiul de • Sticlele de vin şi apa vor fi dispuse simetric pe masă, la îndemâna bărbaŃilor care fac oficiul de • Sticlele de vin şi apa vor fi dispuse simetric pe masă, la îndemâna bărbaŃilor care fac oficiul de 
a servi băuturile. a servi băuturile. a servi băuturile. a servi băuturile. Apele minerale se servesc în sticlele lor originale ca şi vinurile străine. Apele minerale se servesc în sticlele lor originale ca şi vinurile străine. Apele minerale se servesc în sticlele lor originale ca şi vinurile străine. Apele minerale se servesc în sticlele lor originale ca şi vinurile străine.     
• Florile trebuie pu• Florile trebuie pu• Florile trebuie pu• Florile trebuie puse în vaze joase ca să nuse în vaze joase ca să nuse în vaze joase ca să nuse în vaze joase ca să nu----i împiedice pe meseni să se vadă. i împiedice pe meseni să se vadă. i împiedice pe meseni să se vadă. i împiedice pe meseni să se vadă.     
• Nu se pune pe masă decât ceea ce poate servi la o întrebuinŃare imediată pentru a nu aglomera • Nu se pune pe masă decât ceea ce poate servi la o întrebuinŃare imediată pentru a nu aglomera • Nu se pune pe masă decât ceea ce poate servi la o întrebuinŃare imediată pentru a nu aglomera • Nu se pune pe masă decât ceea ce poate servi la o întrebuinŃare imediată pentru a nu aglomera 
masa, în afară de solniŃe şi recipientele pentru piper masa, în afară de solniŃe şi recipientele pentru piper masa, în afară de solniŃe şi recipientele pentru piper masa, în afară de solniŃe şi recipientele pentru piper ---- câte una la 3 câte una la 3 câte una la 3 câte una la 3----4 persoane. 4 persoane. 4 persoane. 4 persoane.     
• Pentru recipi• Pentru recipi• Pentru recipi• Pentru recipiente fără capac perforat se vor pune linguriŃe lângă ele pentru a nu se folosi ente fără capac perforat se vor pune linguriŃe lângă ele pentru a nu se folosi ente fără capac perforat se vor pune linguriŃe lângă ele pentru a nu se folosi ente fără capac perforat se vor pune linguriŃe lângă ele pentru a nu se folosi 
cuŃitele. Alte condimente se vor aduce numai la cerere. cuŃitele. Alte condimente se vor aduce numai la cerere. cuŃitele. Alte condimente se vor aduce numai la cerere. cuŃitele. Alte condimente se vor aduce numai la cerere.     
• Pentru sosuri se foloseşte o sosieră. AtenŃie: sosul nu se pune nici pe friptură dar nici pe piure • Pentru sosuri se foloseşte o sosieră. AtenŃie: sosul nu se pune nici pe friptură dar nici pe piure • Pentru sosuri se foloseşte o sosieră. AtenŃie: sosul nu se pune nici pe friptură dar nici pe piure • Pentru sosuri se foloseşte o sosieră. AtenŃie: sosul nu se pune nici pe friptură dar nici pe piure 
sau pe alte garnitusau pe alte garnitusau pe alte garnitusau pe alte garnituri (macaroane, sote de legume etc) deoarece e inestetic. Sosul se pune în farfurie ri (macaroane, sote de legume etc) deoarece e inestetic. Sosul se pune în farfurie ri (macaroane, sote de legume etc) deoarece e inestetic. Sosul se pune în farfurie ri (macaroane, sote de legume etc) deoarece e inestetic. Sosul se pune în farfurie 
şi se moaie în el bucăŃelele de carne tăiate pe rând. Odată întrebuinŃată sosiera va fi luată de pe şi se moaie în el bucăŃelele de carne tăiate pe rând. Odată întrebuinŃată sosiera va fi luată de pe şi se moaie în el bucăŃelele de carne tăiate pe rând. Odată întrebuinŃată sosiera va fi luată de pe şi se moaie în el bucăŃelele de carne tăiate pe rând. Odată întrebuinŃată sosiera va fi luată de pe 
masă. masă. masă. masă.     
• Salata se serveşte în castroanele separate, pentru fiecare invit• Salata se serveşte în castroanele separate, pentru fiecare invit• Salata se serveşte în castroanele separate, pentru fiecare invit• Salata se serveşte în castroanele separate, pentru fiecare invitat în parte. at în parte. at în parte. at în parte.     
• Când friptura este tăiată la masă, gazda trebuie să aibă la îndemâna tacâmuri speciale. E de • Când friptura este tăiată la masă, gazda trebuie să aibă la îndemâna tacâmuri speciale. E de • Când friptura este tăiată la masă, gazda trebuie să aibă la îndemâna tacâmuri speciale. E de • Când friptura este tăiată la masă, gazda trebuie să aibă la îndemâna tacâmuri speciale. E de 
preferat însă ca această operaŃie să fie făcută în prealabil, iar friptura să fie prezentată felii, pe preferat însă ca această operaŃie să fie făcută în prealabil, iar friptura să fie prezentată felii, pe preferat însă ca această operaŃie să fie făcută în prealabil, iar friptura să fie prezentată felii, pe preferat însă ca această operaŃie să fie făcută în prealabil, iar friptura să fie prezentată felii, pe 
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frunze de salată. frunze de salată. frunze de salată. frunze de salată.     
• Scobitorile nu• Scobitorile nu• Scobitorile nu• Scobitorile nu----şi au loşi au loşi au loşi au locul pe masă pentru că nu se folosesc în public.cul pe masă pentru că nu se folosesc în public.cul pe masă pentru că nu se folosesc în public.cul pe masă pentru că nu se folosesc în public.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Prof. Socia AnaProf. Socia AnaProf. Socia AnaProf. Socia Ana----GabrielaGabrielaGabrielaGabriela    
                                                                                                                                                                                                                                                                            ----12121212----    

                                                                                                                                    Sfaturi  pSfaturi  pSfaturi  pSfaturi  pentru părinŃientru părinŃientru părinŃientru părinŃi    
            
                                                                                                                                Zece metode de aZece metode de aZece metode de aZece metode de a----Ńi ajuta copilul să se organizezeŃi ajuta copilul să se organizezeŃi ajuta copilul să se organizezeŃi ajuta copilul să se organizeze    
                    Dezvoltarea unor bune abilităŃi de organizare este ingredientul cheie pentru succesul la şcoală Dezvoltarea unor bune abilităŃi de organizare este ingredientul cheie pentru succesul la şcoală Dezvoltarea unor bune abilităŃi de organizare este ingredientul cheie pentru succesul la şcoală Dezvoltarea unor bune abilităŃi de organizare este ingredientul cheie pentru succesul la şcoală 
şi în viaŃă. Deşi prin natura umşi în viaŃă. Deşi prin natura umşi în viaŃă. Deşi prin natura umşi în viaŃă. Deşi prin natura umană unii sunt mai organizaŃi decât alŃii, oricine poate folosi ană unii sunt mai organizaŃi decât alŃii, oricine poate folosi ană unii sunt mai organizaŃi decât alŃii, oricine poate folosi ană unii sunt mai organizaŃi decât alŃii, oricine poate folosi 
rutine şi metode sistematice de organizare pentru arutine şi metode sistematice de organizare pentru arutine şi metode sistematice de organizare pentru arutine şi metode sistematice de organizare pentru a----şi ajuta copilul „să se adune”.şi ajuta copilul „să se adune”.şi ajuta copilul „să se adune”.şi ajuta copilul „să se adune”.     Iată o listă de  Iată o listă de  Iată o listă de  Iată o listă de 
strategii pe care o puteti folosi pentru a vă putea ajuta copilul săstrategii pe care o puteti folosi pentru a vă putea ajuta copilul săstrategii pe care o puteti folosi pentru a vă putea ajuta copilul săstrategii pe care o puteti folosi pentru a vă putea ajuta copilul să----şi Ńină şi săşi Ńină şi săşi Ńină şi săşi Ńină şi să----şi menŃinşi menŃinşi menŃinşi menŃină viaŃa ă viaŃa ă viaŃa ă viaŃa 
sub control.sub control.sub control.sub control.    
    
1. 1. 1. 1. FolosiŃi listeFolosiŃi listeFolosiŃi listeFolosiŃi liste    
            AjutaŃiAjutaŃiAjutaŃiAjutaŃi----vă copilul săvă copilul săvă copilul săvă copilul să----şi facă un obicei din a face liste cu lucruri de făcut. FolosiŃi listele pentru şi facă un obicei din a face liste cu lucruri de făcut. FolosiŃi listele pentru şi facă un obicei din a face liste cu lucruri de făcut. FolosiŃi listele pentru şi facă un obicei din a face liste cu lucruri de făcut. FolosiŃi listele pentru 
notarea sarcinilor, lucrurilor pe care trebuie să le facă prin casă şi a materialelor pe care trebuie notarea sarcinilor, lucrurilor pe care trebuie să le facă prin casă şi a materialelor pe care trebuie notarea sarcinilor, lucrurilor pe care trebuie să le facă prin casă şi a materialelor pe care trebuie notarea sarcinilor, lucrurilor pe care trebuie să le facă prin casă şi a materialelor pe care trebuie 
să le presă le presă le presă le pregatească pentru a doua zi la şcoală. Copilul ar trebui să Ńină un carneŃel dedicat notării gatească pentru a doua zi la şcoală. Copilul ar trebui să Ńină un carneŃel dedicat notării gatească pentru a doua zi la şcoală. Copilul ar trebui să Ńină un carneŃel dedicat notării gatească pentru a doua zi la şcoală. Copilul ar trebui să Ńină un carneŃel dedicat notării 
temelor pe care le are de făcut. temelor pe care le are de făcut. temelor pe care le are de făcut. temelor pe care le are de făcut. Bifând sau tăind cu o linie pe listă cele terminate de rezolvat îi va Bifând sau tăind cu o linie pe listă cele terminate de rezolvat îi va Bifând sau tăind cu o linie pe listă cele terminate de rezolvat îi va Bifând sau tăind cu o linie pe listă cele terminate de rezolvat îi va 
da un sentiment de împlinire.da un sentiment de împlinire.da un sentiment de împlinire.da un sentiment de împlinire.    
    
2. 2. 2. 2. OrganizaŃi temeleOrganizaŃi temeleOrganizaŃi temeleOrganizaŃi temele    
                ÎnaintÎnaintÎnaintÎnainte de a începe o şedinŃă de făcut teme, încurajaŃie de a începe o şedinŃă de făcut teme, încurajaŃie de a începe o şedinŃă de făcut teme, încurajaŃie de a începe o şedinŃă de făcut teme, încurajaŃi----vă copilul să numeroteze exerciŃiile în vă copilul să numeroteze exerciŃiile în vă copilul să numeroteze exerciŃiile în vă copilul să numeroteze exerciŃiile în 
ordinea în care ar trebui să le facă. Ar trebui să înceapă cu unul care nu e prea lung sau prea ordinea în care ar trebui să le facă. Ar trebui să înceapă cu unul care nu e prea lung sau prea ordinea în care ar trebui să le facă. Ar trebui să înceapă cu unul care nu e prea lung sau prea ordinea în care ar trebui să le facă. Ar trebui să înceapă cu unul care nu e prea lung sau prea 
dificil, dar în acelaşi timp să evite a lăsa pe cel mai greu sau cel mdificil, dar în acelaşi timp să evite a lăsa pe cel mai greu sau cel mdificil, dar în acelaşi timp să evite a lăsa pe cel mai greu sau cel mdificil, dar în acelaşi timp să evite a lăsa pe cel mai greu sau cel mai lung pentru final.ai lung pentru final.ai lung pentru final.ai lung pentru final.    
    
3. 3. 3. 3. StabiliŃi un loc de studiuStabiliŃi un loc de studiuStabiliŃi un loc de studiuStabiliŃi un loc de studiu    
   Copilul ar trebui să studieze în acelaşi loc în fiecare seară.    Copilul ar trebui să studieze în acelaşi loc în fiecare seară.    Copilul ar trebui să studieze în acelaşi loc în fiecare seară.    Copilul ar trebui să studieze în acelaşi loc în fiecare seară. Acesta nu e necesr să fie dormitorul, Acesta nu e necesr să fie dormitorul, Acesta nu e necesr să fie dormitorul, Acesta nu e necesr să fie dormitorul, 
dar ar trebui sa fie un loc liniştit cu puŃine lucruri ce ar putea sădar ar trebui sa fie un loc liniştit cu puŃine lucruri ce ar putea sădar ar trebui sa fie un loc liniştit cu puŃine lucruri ce ar putea sădar ar trebui sa fie un loc liniştit cu puŃine lucruri ce ar putea să----l distragă. l distragă. l distragă. l distragă. Toate rechiziteleToate rechiziteleToate rechiziteleToate rechizitele    
pentru şcoalăa şi materialele ar trebui să fie în apropiere. Dacă micuŃul preferă să studieze cu pentru şcoalăa şi materialele ar trebui să fie în apropiere. Dacă micuŃul preferă să studieze cu pentru şcoalăa şi materialele ar trebui să fie în apropiere. Dacă micuŃul preferă să studieze cu pentru şcoalăa şi materialele ar trebui să fie în apropiere. Dacă micuŃul preferă să studieze cu 
tine în preajmă vei fi mai în măsură sătine în preajmă vei fi mai în măsură sătine în preajmă vei fi mai în măsură sătine în preajmă vei fi mai în măsură să----i monitorizezi progresele şi săi monitorizezi progresele şi săi monitorizezi progresele şi săi monitorizezi progresele şi să----i încurajezi obiceiurile i încurajezi obiceiurile i încurajezi obiceiurile i încurajezi obiceiurile 
bune.bune.bune.bune.    
    
4. 4. 4. 4. StabiliŃi o anumită ora de studiuStabiliŃi o anumită ora de studiuStabiliŃi o anumită ora de studiuStabiliŃi o anumită ora de studiu    
            Este de preferEste de preferEste de preferEste de preferat ca, copilul să ştie că un anumit timp în fiecare zi este rezervat studiului şi at ca, copilul să ştie că un anumit timp în fiecare zi este rezervat studiului şi at ca, copilul să ştie că un anumit timp în fiecare zi este rezervat studiului şi at ca, copilul să ştie că un anumit timp în fiecare zi este rezervat studiului şi 
rezolvării temelor. Cea mai bună perioadă nu e de obicei imedat după şcoală, cei mai mulŃi copii rezolvării temelor. Cea mai bună perioadă nu e de obicei imedat după şcoală, cei mai mulŃi copii rezolvării temelor. Cea mai bună perioadă nu e de obicei imedat după şcoală, cei mai mulŃi copii rezolvării temelor. Cea mai bună perioadă nu e de obicei imedat după şcoală, cei mai mulŃi copii 
având nevoie de timp pentru relaxare înainte. ConsultaŃiavând nevoie de timp pentru relaxare înainte. ConsultaŃiavând nevoie de timp pentru relaxare înainte. ConsultaŃiavând nevoie de timp pentru relaxare înainte. ConsultaŃi----vă copilul în luareavă copilul în luareavă copilul în luareavă copilul în luarea acestor decizii.  acestor decizii.  acestor decizii.  acestor decizii. 
Chiar dacă nu are de făcut teme, timpul rezervat ar trebui folosit pentru a recapitula lecŃiile din Chiar dacă nu are de făcut teme, timpul rezervat ar trebui folosit pentru a recapitula lecŃiile din Chiar dacă nu are de făcut teme, timpul rezervat ar trebui folosit pentru a recapitula lecŃiile din Chiar dacă nu are de făcut teme, timpul rezervat ar trebui folosit pentru a recapitula lecŃiile din 
ziua respectivă, pentru a citi de plăcere sau pentru a lucra la un proiect viitor.ziua respectivă, pentru a citi de plăcere sau pentru a lucra la un proiect viitor.ziua respectivă, pentru a citi de plăcere sau pentru a lucra la un proiect viitor.ziua respectivă, pentru a citi de plăcere sau pentru a lucra la un proiect viitor.    
    
5. 5. 5. 5. łineŃi caiete organizatełineŃi caiete organizatełineŃi caiete organizatełineŃi caiete organizate    
            AjutaŃi copilul să ŃinăAjutaŃi copilul să ŃinăAjutaŃi copilul să ŃinăAjutaŃi copilul să Ńină evidenŃa lecŃiilor organizându evidenŃa lecŃiilor organizându evidenŃa lecŃiilor organizându evidenŃa lecŃiilor organizându----le în dosare sau caiete. Asta îl va ajuta să le în dosare sau caiete. Asta îl va ajuta să le în dosare sau caiete. Asta îl va ajuta să le în dosare sau caiete. Asta îl va ajuta să 
recapituleze lecŃiile pentru a doua zi şi sărecapituleze lecŃiile pentru a doua zi şi sărecapituleze lecŃiile pentru a doua zi şi sărecapituleze lecŃiile pentru a doua zi şi să----şi organizeze materialele mai târziu pentru a fi şi organizeze materialele mai târziu pentru a fi şi organizeze materialele mai târziu pentru a fi şi organizeze materialele mai târziu pentru a fi 
pregatit pentru lucrări de control şi teste. FolosiŃi dosare sau caiete separate pentpregatit pentru lucrări de control şi teste. FolosiŃi dosare sau caiete separate pentpregatit pentru lucrări de control şi teste. FolosiŃi dosare sau caiete separate pentpregatit pentru lucrări de control şi teste. FolosiŃi dosare sau caiete separate pentru fiecare ru fiecare ru fiecare ru fiecare 
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obiect, sau culori diferite pentru fiecare. SeparaŃi ce are de făcut , ce a făcut deja, ajutaŃiobiect, sau culori diferite pentru fiecare. SeparaŃi ce are de făcut , ce a făcut deja, ajutaŃiobiect, sau culori diferite pentru fiecare. SeparaŃi ce are de făcut , ce a făcut deja, ajutaŃiobiect, sau culori diferite pentru fiecare. SeparaŃi ce are de făcut , ce a făcut deja, ajutaŃi----l să l să l să l să 
organizeze foi de lucru şiorganizeze foi de lucru şiorganizeze foi de lucru şiorganizeze foi de lucru şi     oferiŃii un spaŃiu centralizat de păstrare a caietelor şi a cărŃilor de care  oferiŃii un spaŃiu centralizat de păstrare a caietelor şi a cărŃilor de care  oferiŃii un spaŃiu centralizat de păstrare a caietelor şi a cărŃilor de care  oferiŃii un spaŃiu centralizat de păstrare a caietelor şi a cărŃilor de care 
nu mai are nevoie.nu mai are nevoie.nu mai are nevoie.nu mai are nevoie.    
                                                        ----13131313----    
6666. . . . IniŃiaŃi o reordonare săptămânalăIniŃiaŃi o reordonare săptămânalăIniŃiaŃi o reordonare săptămânalăIniŃiaŃi o reordonare săptămânală    
                ÎncurajaŃiÎncurajaŃiÎncurajaŃiÎncurajaŃi----vă copilul săvă copilul săvă copilul săvă copilul să----şi facă ordine în cărŃi, caiete şi în ghiozdan săptămânal. Teste vechi şi şi facă ordine în cărŃi, caiete şi în ghiozdan săptămânal. Teste vechi şi şi facă ordine în cărŃi, caiete şi în ghiozdan săptămânal. Teste vechi şi şi facă ordine în cărŃi, caiete şi în ghiozdan săptămânal. Teste vechi şi 
lucrări ar trebui organizate şi păstrate întrlucrări ar trebui organizate şi păstrate întrlucrări ar trebui organizate şi păstrate întrlucrări ar trebui organizate şi păstrate într----un dosar separat acasă. un dosar separat acasă. un dosar separat acasă. un dosar separat acasă.     
    
7. 7. 7. 7. CreaŃi un program pentru acasăCreaŃi un program pentru acasăCreaŃi un program pentru acasăCreaŃi un program pentru acasă    
                ÎncercaÎncercaÎncercaÎncercaŃi să stabiliŃi şi s menŃineŃi un orar regulat pentru cină şi pentru ora de culcare. Ńi să stabiliŃi şi s menŃineŃi un orar regulat pentru cină şi pentru ora de culcare. Ńi să stabiliŃi şi s menŃineŃi un orar regulat pentru cină şi pentru ora de culcare. Ńi să stabiliŃi şi s menŃineŃi un orar regulat pentru cină şi pentru ora de culcare. Acest Acest Acest Acest 
lucru vă va ajuta copilul sălucru vă va ajuta copilul sălucru vă va ajuta copilul sălucru vă va ajuta copilul să----şi formeze un tipar acasă. Copiii cu un program regulat de somn se şi formeze un tipar acasă. Copiii cu un program regulat de somn se şi formeze un tipar acasă. Copiii cu un program regulat de somn se şi formeze un tipar acasă. Copiii cu un program regulat de somn se 
duc la şcoală mai odihniŃi. ÎncercaŃi să limitaŃi uitatul la televizoduc la şcoală mai odihniŃi. ÎncercaŃi să limitaŃi uitatul la televizoduc la şcoală mai odihniŃi. ÎncercaŃi să limitaŃi uitatul la televizoduc la şcoală mai odihniŃi. ÎncercaŃi să limitaŃi uitatul la televizor şi jocurile la calculator pentru r şi jocurile la calculator pentru r şi jocurile la calculator pentru r şi jocurile la calculator pentru 
perioade de timp specifice în timpul zilei.perioade de timp specifice în timpul zilei.perioade de timp specifice în timpul zilei.perioade de timp specifice în timpul zilei.    
    
8. 8. 8. 8. łineŃi un calendar administrativłineŃi un calendar administrativłineŃi un calendar administrativłineŃi un calendar administrativ    
            łineŃi un calendar de perete de mari dimensiuni pentru sarcinile gospodareşti, unde să fie puse łineŃi un calendar de perete de mari dimensiuni pentru sarcinile gospodareşti, unde să fie puse łineŃi un calendar de perete de mari dimensiuni pentru sarcinile gospodareşti, unde să fie puse łineŃi un calendar de perete de mari dimensiuni pentru sarcinile gospodareşti, unde să fie puse 
întrîntrîntrîntr----o listă angajamentele familiei, progo listă angajamentele familiei, progo listă angajamentele familiei, progo listă angajamentele familiei, programe pentru activităŃi extracuriculare, zilele libere de la rame pentru activităŃi extracuriculare, zilele libere de la rame pentru activităŃi extracuriculare, zilele libere de la rame pentru activităŃi extracuriculare, zilele libere de la 
şcoală şi evenimentele importante la şcoală sau acasă. şcoală şi evenimentele importante la şcoală sau acasă. şcoală şi evenimentele importante la şcoală sau acasă. şcoală şi evenimentele importante la şcoală sau acasă. NotaŃi datele când copilul are examene sau NotaŃi datele când copilul are examene sau NotaŃi datele când copilul are examene sau NotaŃi datele când copilul are examene sau 
trebuie să predea teme sau proiecte. Asta va ajuta membrii familiei să Ńină evidenŃa activităŃilortrebuie să predea teme sau proiecte. Asta va ajuta membrii familiei să Ńină evidenŃa activităŃilortrebuie să predea teme sau proiecte. Asta va ajuta membrii familiei să Ńină evidenŃa activităŃilortrebuie să predea teme sau proiecte. Asta va ajuta membrii familiei să Ńină evidenŃa activităŃilor    
celorlalŃi şi sş evite conflictele de planificare.celorlalŃi şi sş evite conflictele de planificare.celorlalŃi şi sş evite conflictele de planificare.celorlalŃi şi sş evite conflictele de planificare.    
    
9. 9. 9. 9. PregătiŃiPregătiŃiPregătiŃiPregătiŃi----vă pentru ziua următoarevă pentru ziua următoarevă pentru ziua următoarevă pentru ziua următoare    
                Înainte Înainte Înainte Înainte de a merge la culcare, copilul de a merge la culcare, copilul de a merge la culcare, copilul de a merge la culcare, copilul ar trebui săar trebui săar trebui săar trebui să----şi pună şi pună şi pună şi pună cărŃile şi caietele în ghiozdan. cărŃile şi caietele în ghiozdan. cărŃile şi caietele în ghiozdan. cărŃile şi caietele în ghiozdan. 
Hainele pentru a doua zi ar trebui să fie pregătite alături de pantoHainele pentru a doua zi ar trebui să fie pregătite alături de pantoHainele pentru a doua zi ar trebui să fie pregătite alături de pantoHainele pentru a doua zi ar trebui să fie pregătite alături de pantofi, sosete şi alte accesorii. fi, sosete şi alte accesorii. fi, sosete şi alte accesorii. fi, sosete şi alte accesorii. 
Acest lucru va elimina din confuzia de dimineaŃă şi va permite copilului săAcest lucru va elimina din confuzia de dimineaŃă şi va permite copilului săAcest lucru va elimina din confuzia de dimineaŃă şi va permite copilului săAcest lucru va elimina din confuzia de dimineaŃă şi va permite copilului să se pregă se pregă se pregă se pregătească mai tească mai tească mai tească mai 
repede pentru ziua ce urmează.repede pentru ziua ce urmează.repede pentru ziua ce urmează.repede pentru ziua ce urmează.    
    
10. 10. 10. 10. AsiguraŃi sprijin copilului care învaŃă să fie organizatAsiguraŃi sprijin copilului care învaŃă să fie organizatAsiguraŃi sprijin copilului care învaŃă să fie organizatAsiguraŃi sprijin copilului care învaŃă să fie organizat    
                    AjutaŃiAjutaŃiAjutaŃiAjutaŃi----vă copilul săvă copilul săvă copilul săvă copilul să----şi dezvolteşi dezvolteşi dezvolteşi dezvolte abilităŃi organizaŃionale copiind sau fotografiind lista şi  abilităŃi organizaŃionale copiind sau fotografiind lista şi  abilităŃi organizaŃionale copiind sau fotografiind lista şi  abilităŃi organizaŃionale copiind sau fotografiind lista şi 
orarul lui şi lipinduorarul lui şi lipinduorarul lui şi lipinduorarul lui şi lipindu----le pe frigider. AmintiŃile pe frigider. AmintiŃile pe frigider. AmintiŃile pe frigider. AmintiŃi----i cu grijă săi cu grijă săi cu grijă săi cu grijă să----şi completeze calendarul şi săşi completeze calendarul şi săşi completeze calendarul şi săşi completeze calendarul şi să----şi Ńină şi Ńină şi Ńină şi Ńină 
lecŃiile şi materialele organizate. lecŃiile şi materialele organizate. lecŃiile şi materialele organizate. lecŃiile şi materialele organizate.     
                                                                                                                        Cel mai important lucru, fiCel mai important lucru, fiCel mai important lucru, fiCel mai important lucru, fiŃi un bun exemplu!Ńi un bun exemplu!Ńi un bun exemplu!Ńi un bun exemplu!    
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                                                                                                                                                        Revista şcolii noastre Revista şcolii noastre Revista şcolii noastre Revista şcolii noastre     
    
                                                                                                                Dacă vreŃi să învăŃaŃiDacă vreŃi să învăŃaŃiDacă vreŃi să învăŃaŃiDacă vreŃi să învăŃaŃi    
                                                                                                                Lucruri noi şi minunateLucruri noi şi minunateLucruri noi şi minunateLucruri noi şi minunate    
                                                                CitiŃi, fraŃilor, revista                CitiŃi, fraŃilor, revista                CitiŃi, fraŃilor, revista                CitiŃi, fraŃilor, revista    
                            Şcolii noast                            Şcolii noast                            Şcolii noast                            Şcolii noastre admirate.re admirate.re admirate.re admirate.    
    
    
E revista şcolii,                                     Iar acum, la încheiere,E revista şcolii,                                     Iar acum, la încheiere,E revista şcolii,                                     Iar acum, la încheiere,E revista şcolii,                                     Iar acum, la încheiere,    
De noi, toŃi, De noi, toŃi, De noi, toŃi, De noi, toŃi, muncită    muncită    muncită    muncită                                                                                                        Un sfat practic eu vUn sfat practic eu vUn sfat practic eu vUn sfat practic eu v----aş daaş daaş daaş da    
Cu multă răbdare                                  Nu scăpaŃi următorul numărCu multă răbdare                                  Nu scăpaŃi următorul numărCu multă răbdare                                  Nu scăpaŃi următorul numărCu multă răbdare                                  Nu scăpaŃi următorul număr    
Trebuie cTrebuie cTrebuie cTrebuie citită.                                       Căci pierderea va fi grea.itită.                                       Căci pierderea va fi grea.itită.                                       Căci pierderea va fi grea.itită.                                       Căci pierderea va fi grea.    
    
                                                                                                                                                                            Spiridon Mădălina, clasa a VIISpiridon Mădălina, clasa a VIISpiridon Mădălina, clasa a VIISpiridon Mădălina, clasa a VII----aaaa    
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