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                         „Scrie, ca să nu pierzi florile gândului tău, pe care altfel le ia vântul.” 

                                                                                                      Nicolae Iorga 
 

                                                           NOTA REDACłIEI 
                                             După patru ani… 

 
            
ApariŃia primului număr al revistei şcolii, intitulată “Condeiul Mastacănului”,  în 

ianuarie, 2006, a fost un eveniment deosebit, deoarece nu au mai existat astfel de încercări 
finalizate.  

Această iniŃiativă a reprezentat o şansă în plus de a dialoga cu elevii, cei pe care îi 
educăm, îi instruim, dar şi cu părinŃii acestora . A fost un  început modest, dar, orice drum, 
oricât de lung ar fi, începe tot cu un pas. De atunci am făcut câŃiva paşi împreună  şi am 
ajuns să obŃinem codul  ISSN de la Biblioteca NaŃională a României, pentru o apariŃie 
semestrială a revistei.  

În paginile revistei încercăm să   ,,oglindim” o parte din viaŃa şcolii noastre, acesta 
fiind un mijloc de a ne pune in valoare talentul, de a ne cunoaşte şi autocunoaşte mai bine, 
de a ne  completa cunoştintele, de a ne distra împreună, de a intra în competiŃie şi de a 
câştiga, de a deveni mai buni, mai cooperanŃi, mai toleranŃi, de a ne folosi în mod util 
timpul liber, fără a lăsa mintea în relaxare şi de a face să crească în noi licărirea inspiraŃiei şi 
a talentului  creator. 

Fiind o revistă de creaŃie şi cultură a elevilor, dorim să valorificăm activitatea 
copiilor în domenii diverse, pentru a-i stimula pe cei cu potenŃial artistic sau pe cei care 
iubesc ştiinŃele exacte. 

Dorim să mulŃumim celor care ne-au sprijinit de-a lungul timpului şi ca, de la 
număr la număr, paginile revistei să fie mai interesante, mai atractive, iar cei ce scriu 
articole să fie cât mai mulŃi.  

Să colaborăm pentru  a crea o revistă modernă şi de calitate! 
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                   Prof. Ana-Gabriela Socia 
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RELAłIA   CADRU  DIDACTIC  –  ELEVI 
ÎN   CADRUL   ACTIVITĂłILOR   EXTRACURRICULARE 

 

EducaŃia poate fi considerată un proces organizatoric de socializare şi 

individualizare a fiinŃei umane în drumul său spre umanitate. 

 
În pragul secolului al XXI-lea, şcoala se deschide spre mediul comunitar şi spre osmoza 

şcoală-comunitate. EducaŃia este, prin definiŃie, anticipativă, tinzând să preceadă nivelul 
dezvoltării economice, propunându-şi pregătirea omului pentru tipuri de societăŃi care încă nu 
există. Baza acestei pregătiri o constituie trunchiul comun de pregătire generală, care este un 
rezultat al educaŃiei obligatorii (educaŃia formală, organizată, în principal, în şcoală). 

Alături de educaŃia formală (care conduce la achiziŃii sistematice, presupune planuri, 
programe şi manuale şcolare, se desfăşoară în funcŃie de orare precise şi implică evaluări 
periodice şi relativ riguroase), există forme de educaŃie nonformală şi informală. EducaŃia 
nonformală se realizează tot organizat şi sistematic, dar în afara şcolii, în instituŃii extraşcolare 
(educaŃie perişcolară, paraşcolară), în cluburi, teatre, muzee, biblioteci şi alte instituŃii culturale, 
cinematografe, mass-media în general. EducaŃia informală presupune, în schimb, forme 
spontane, incidentale, difuze de educaŃie, rezultatele fiind greu de controlat. 

În cadrul educaŃiei nonformale, rolul profesorului va muta accentul de pe funcŃia de 
informaŃie pe cea de ghid, mentor, iar serviciile educaŃionale îşi vor amplifica ,,clientela” la nivel 
social. Atât în şcoală, cât şi în clasă se instituie reŃele complexe şi dinamice de relaŃii 
multidimensionale, cu o pronunŃată încărcătură psihologică, sociologică şi pedagogică. Pe un plan 
mai larg, aceste relaŃii presupun alegeri importante privind un anumit raport între autoritate şi 
libertate şi opŃiuni valorice cu implicaŃii semnificative la nivelul oricărui act didactic sau 
educativ. 

EficienŃa activităŃii didactice este influenŃată hotărâtor de toate aceste relaŃii, de conturarea 
în clasă şi în şcoală, la nivel de organizaŃie, a unui autentic ,,spaŃiu de securitate educaŃională”, 
lipsit de tensiuni şi conflicte, un spaŃiu cât mai bine structurat şi dominat de norme transparente, 
de reguli de comportament acceptate de către toŃi cei implicaŃi în actul educaŃional, în şcoală şi în 
afara ei.Din întregul ansamblul de relaŃii menŃionate mai sus, relaŃiile profesor-elev au 
căpătatimportanŃă maximă, cu atât mai mult cu cât în ultima vreme sfera rolului profesorului în 
raport cu şcolarii s-a extins cu mult dincolo de nucleul său didactic iniŃial, incluzând funcŃii cum 
sunt acelea de înlocuitor al părinŃilor, prieten şi confident, consilier, sfătuitor, exponent al 
societăŃii adulŃilor, transmiŃător al valorilor aprobate de societate şi facilitator al dezvoltării 
personalităŃii. RelaŃiile profesor-elev sunt şi relaŃii de intercunoaştere, de atribuire reciprocă de 
sensuri şi semnificaŃii pentru manifestările de conduită. 

Revenind la educaŃia nonformală, de cele mai multe ori se realizează pornind de la 
interesele manifestate de beneficiari, iar oferta educaŃională este multiplă, continuă şi negociată; 
este implicat exerciŃiul sistematic al alegerii. ActivităŃile extracurriculare sunt complementare 
cu educaŃia formală, îndeplinind roluri educative şi formative pe care educaŃia şcolară le 
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abordează numai parŃial. ActivităŃile extraşcolare (nonformale) sunt organizate sau sprijinite de 
asociaŃii ale părinŃilor sau copiilor (tineretului), instituŃii şi asociaŃii culturale, sportive, 
ştiinŃifice, de factorii de decizie la nivelul comunităŃii locale, de presă, radio-TV. La acestea se 
adaugă organizaŃiile religioase şi activităŃile organizate de diferite culte, instituŃii de binefacere 
etc. 

Olimpiadele, concursurile, dezbaterile, activităŃile de cerc (ştiinŃific, de literatură, tehnic 
etc.), excursiile, vizitele sunt numai câteva dintre formele de manifestare ale educaŃiei 
nonformale. La acest nivel, profesorul joacă rolul de animator, moderator, consultant. Libertatea 
de iniŃiativă şi participare, munca în echipă, relaŃiile interpersonale, cooperarea sunt tot atâtea 
câştiguri ale celor ce se educă. Cu excepŃia olimpiadelor şi a concursurilor, în general, 
evaluările nu iau forma notelor sau a calificativelor. ActivităŃile au un caracter interdisciplinar şi 
impactul lor asupra randamentului şcolar este uşor de sesizat. Copiii şi tinerii sunt mai creativi, 
mai încrezători în propriile forŃe, au un simŃ civic mai pronunŃat, ştiu mai multe. Profesorul va 
avea grijă să aleagă cele mai potrivite activităŃi pentru elevi, coroborate cu preferinŃele lor şi 
adaptate celor mai accesibile condiŃii de participare. Desfăşurarea acestor activităŃi trebuie bine 
planificată, iar implicarea profesorului îndrumător- bine delimitată. 

 
 

 
                                                Prof. CONSTANTIN  CRISTINEL 
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                                                        EDUCAłIA ÎN FAMILIE 

 
 

Familia a fost, este şi va fi prima colectivitate umană caracteristică omului şi absolut 
necesară naturii umane, deoarece îi asigură acea atmosferă de intimitate în care se poate 
reculege după ce s-a dispersat în multiplele solicitari ale existenŃei. 

Sociologia modernă ne-o prezintă ca pe unul dintre sistemele cele mai supuse 
tulburărilor, ca sistem care-şi caută continuu echilibrul. Familia este o adevărată şcoală de 
formare a personalităŃii. Nu este de mirare că investigaŃia familiei a devenit centrul de atracŃie al 
cercetărilor sociologice, psihologice şi pedagogice. Schimbările survenite în structurile şi 
funcŃiile familiei româneşti nu pot fi înŃelese decât pe fondul transformărilor din planul general 
al vieŃii noastre, deoarece Ńara a trecut într-un timp extrem de scurt prin transformări radicale, 
care afectează din plin viaŃa de familie. 

Educatorul- cel de profesie, sau educatorul -părintele- trebuie să fie conştient că are 
răspunderea formării tinerilor. El trebuie să fie conştient că de amplitudinea şi armonia 
personalităŃii pe care o creează depinde calitatea omului nou şi eficienŃa integrării lui. 

În familia unită prin afecŃiune şi respect se creează o ambianŃă specifică de mulŃumire, 
care asigură echilibrul moral al membrilor ei şi le reface forŃa de muncă. Lipsa de stimă şi 
respect reciproc, viciile, imoralitatea, brutalitatea sau alte manifestări reprobabile ale unuia 
dintre părinŃi constituie cel mai nociv exemplu pentru copii. Lipsa de coeziune a familiei 
provoacă traumatisme psihice copilului, ele duc deseori la deviaŃii de comportament care cu 
greu pot fi corectate. 

De aceea, familia trebuie să fie cea dintâi şcoală în care copiii să înveŃe regulile de 
comportare în viaŃă şi societate, preŃuirea muncii, devotamentul. 

 
 
 
                                         Înv. Maria Vasile 
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IEPURAŞI, COŞULEłE – DE PAŞTI 

 
 Utilizând unele materiale, refolosibile, încercăm să realizăm lucruri drăduŃe şi utile în acelaşi timp, ca 

de exemplu: suporturi şi coşuleŃe pentru ouă vopsite, de Paşti. 
 
 Materiale:  carton, provenit din role de hârtie igienică şi cutii de la brânza topită, hârie şi carton color, 

acuarele, lipici.  
 IEPURAŞI 
 
         
  
 
 
 
 
Etapele de lucru: - tubul de carton de la hîrtia igienică, îl tăiem 

longitudinal, pâna la 1,5 - 2 cm de bază, iar apoi orizontal (oblic), spre stânga şi 
spre dreapta, în mod egal, lăsând în spate aproximativ 3 cm netăiat, pentru susŃinere (partea de jos poate fi 
tăiată drept sau în zig-zag, sugerând iarba) (fig. 1);                                    Fig. 1 

- îndreptăm (desfăşurăm) partea de sus, conturăm modelul după care decupăm (fig. 2);  
- colorăm modelul în culori adecvate, inelul-suport putându-l orna cu floricele.                                                                                            

Fig. COŞULEłE                                                               
         

 
  
 
 
 
 
Etapele de lucru: - pe cele două părti ale cutiei, se conturează, iar apoi se decupează, modelele (pe 

faŃă, doar în partea de jos un zig-zag pentru „iarbă”, pe spate, modelul dorit). Exteriorul coşuleŃului, 
reprezentând mânerul se taie, circular, cu caterul pe lîngă prima curbură a cutiei (Fig. 3); 

 - în partea de jos a coşuleŃului se aplică un dreptunghi de carton de aproximativ 3 / 10 cm. pentru a 
distanŃa cele două părŃi, ca oul să încapă lejer; 

 - se colorează interiorul, se lipesc cele două părŃi (faŃă – spate), după care se colorează şi exteriorul. 
    Pentru modelul cu floricică şi fluturaş, şabloanele se găsesc în modelul „Tablou de primăvară”, iar 

pentru celelalte figurine, alăturat. 
IATĂ MICA EXPOZIłIE DE LUCRARI!  

 
 MULT SUCCES !  

                                                                             
 
                                                                                   
 

                                                                                 Prof. înv. primar 
                                                                                   Ani Constantin 
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2010 – ANUL INTERNAłIONAL AL BIODIVERSITĂłII 
        

Biodiversitatea reprezintă varietate speciilor şi a ecosistemelor de pe planetă şi relaŃiile reciproce 
dintre acestea. Pământul este populat de aproximativ 500000 de specii de plante şi 1500000 specii de animale 
.Datorită activităŃii umane , în prezent se înregistrează un ritm alarmant al pierderilor în rândul speciilor şi al 
habitatelor : în fiecare oră dispar 3 specii iar într-un an 20000 de specii de plante şi animale .Un sfert din 
numărul de specii de mamifere sunt pe cale de dispariŃie iar la jumătate dintre ele s-a redus efectivul 
populaŃiilor .Numărul speciilor cunoscute a scăzut cu 40% faŃă de 1970. Scăderea biodiversităŃii afectează 
direct resursele naturale ale planetei şi pune în pericol viitorul nostru . De exemplu – producŃia agricolă ar 
putea scădea semnificativ dacă anumite bacterii responsabile pentru fertilizarea solului şi descompunerea 
materiilor organice, ar dispărea. Insectele şi păsările asigură polenizarea plantelor. Ce s-ar întâmpla dacă si 
numărul acestora se va reduce ? 
  Obiectivele Anului InternaŃional al BiodiversităŃii: 
-creşterea importanŃei conservării biodiversităŃii pentru bunăstarea populaŃiei şi promovarea înŃelegerii valorii 
economice a biodiversităŃii: 
-sporirea recunoaşterii publice a ameninŃărilor biodiversităŃii şi mijloacele de conservare a acesteia; 
-încurajarea organizaŃiilor să ia atitudine cu privire la conservarea biodiversităŃii. 
  Evenimentele organizate de-a lungul Anului InternaŃional al BiodiversităŃii vor fi  monitorizate de 
Secretariatul ConvenŃiei de Diversitate Biologică (CBD). 

Comisia Europeană a dezvoltat o campanie cu scopul de a contribui la creşterea responsabilizării faŃă 
de biodiversitate, prin educarea publicului şi generarea unui angajament comun din partea cetăŃenilor UE. 
“Mesajul principal al campaniei este interdependenŃa biodiversităŃii exprimată în termeni foarte simpli: Noi 
depindem de albină, care depinde de floare, care depinde de furnici, care depinde de copac, care depinde de 
gândac, care depinde de vrabie.” 
      Campania se va desfăşura în două etape: o prima etapă în care va fi evidenŃiat faptul că biodiversitatea 
este în pericol şi modul în care noi, oamenii, depindem de biodiversitate, iar cea de-a doua etapă va evidenŃia 
modul în care fiecare poate contribui la protejarea acesteia. 
     Campania va fi lansată în 6 Ńări europene, astfel: Spania, Italia, Olanda, România, Bulgaria şi Polonia. 
În fiecare Ńară, vor fi organizate evenimente publice, cu acŃiuni publice, în colaborare cu artişti, autorităŃi 
locale, celebrităŃi naŃionale şi reprezentanŃi ai Uniunii Europene. 
     Pe web site-ul dedicat campaniei www.contamuniipealtii.eu, cetăŃenii vor afla informaŃii despre 
biodiversitate, care sunt beneficiile şi ameninŃările acesteia şi vor găsi sfaturi despre ce poate fi făcut pentru a 
o proteja. Pentru început, fiecare trebuie să-şi informeze familia şi prietenii referitor la biodiversitate. De 
asemenea, campania va include şi o pagină de Facebook, unde utilizatorii pot deveni simbolic parte a naturii, 
prin aplicaŃia ‘Biodiversify me’ şi pot comunica prietenilor susŃinerea biodiversităŃii. 
     Pe tot parcursul acestui an, în întreaga lume vor fi organizate iniŃiative pentru informarea populaŃiei, 
promovarea mijloacelor prin care putem proteja biodiversitatea şi acŃiuni în care ne putem implica personal 
pentru a proteja biodiversitatea. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                                            Prof. Lăcrămioara-Alina Onea 
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CODUL BUNELOR MANIERE 

(continuare din numărul anterior) 
                                             În mijloacele de transport în comun 

 
          ViaŃa de zi cu zi ne supune unui examen permanent. Ne putem numi oameni civilizaŃi dacă 

respectăm anumite reguli în mod natural, fără a ne simŃi constrânşi. Să ştim cum şi când să salutăm, să ne 
îmbrăcăm corect în orice împrejurare, să putem susŃine o conversaŃie în orice cerc pe care-l frecventăm, 
să ştim să ne descurcăm la cea mai sofisticată reuniune sau în cel mai elegant restaurant - sunt pietre de 
încercare pentru a ne defini în societate ca oameni ajunşi la un nivel superior de civilizaŃie. De multe ori, 
nici în familie şi nici printre cunoştinŃe, unele greşeli de comportament  nu vor fi tolerate. Mai devreme 
sau mai târziu ele vor fi sancŃionate fără milă,  iar cercul de prieteni se va restrânge. 
           PoliteŃea nu trebuie să ne părăsească, nici dacă uneori aşteptăm în staŃie cam mult şi nici dacă este   
mare aglomeraŃie în mijloacele de transport. 
            În mijloacele de transport în comun, comportamentul nostru trebuie să se supună următoarelor 
reguli de politeŃe, care ne vor face călătoria mai uşoară: 
☼La urcare, vom acorda prioritate doamnelor, persoanelor mai în vârstă, femeilor cu copii în braŃe, 
infirmilor. Dacă este aglomeraŃie, ne vom pregăti din timp să coborâm, spunându-le celor din faŃă: "Îmi 
permiteŃi ?" sau "CoborâŃi la prima staŃie ?", pe un ton civilizat şi fără a ne face loc cu coatele. În nici un 
caz, nu vom pune mâna pe nimeni. Dacă, din greşeală, am lovit pe cineva, trebuie să-i cerem scuze. 
Urcarea şi coborârea se fac prin locurile indicate. Dacă printr-o singură uşă unii coboară iar alŃii urcă, se 
acordă întâietate celor care coboară. Atât la urcare, cât şi la coborâre, nu ne facem loc cu coatele şi nu-i 
împingem pe ceilalŃi. 
☼ Dacă există locuri libere nu ne repezim să punem stăpânire pe ele, ci dăm întâietate persoanelor mai în 
vârstă, persoanelor cu copii în braŃe, infirmilor şi femeilor. Dacă suntem aşezaŃi pe scaun, ne ridicăm şi 
le oferim locul nostru. Persoana căreia i s-a cedat locul nu trebuie să se poarte ca şi când acest lucru i s-ar 
cuveni, ci să mulŃumească  pentru gestul politicos. 
☼ Suntem atenŃi să nu-i deranjăm pe ceilalŃi prin gesturi sau vorbe. Dacă totuşi o facem, ne cerem scuze 
imediat. 
☼Dacă suntem însoŃiŃi, nu vorbim tare şi nu vorbim despre problemele personale sau familiale. Nu vom 
discuta peste capetele oamenilor, ridicând glasul pentru a fi auziŃi.  
☼Evident, trebuie să ne abŃinem de la orice comentariu neplăcut la adresa celorlalŃi călători şi să nu 
intervenim în discuŃiile dintre aceştia. 
☼Păstrăm curăŃenia, nu aruncăm nimic pe jos, chiar dacă nu ne vede nimeni. 
☼Nu-i călcăm pe ceilalŃi pasageri pe  picioare şi nu-i incomodăm cu pachetele noastre.  
☼Avem grijă ca geanta pe care o purtăm pe umăr să nu-i deranjeze pe cei care stau jos.  
☼Vom folosi, întotdeauna, pronumele personal de politeŃe "dumneavoastră", în loc de "mata", 
"dumneata"sau "tu", chiar dacă ne adresăm unui călător mai modest îmbrăcat. 
           Din păcate, la noi, o călătorie cu mijloacele de transport în comun este o adevărată „aventură”, 
tocmai din cauza lipsei de maniere a călătorilor. Însuşirea regulilor de bună purtare pe care le-am amintit, 
ar elimina întâmplările şi discuŃiile neplăcute la care asistăm zilnic, fără voia noastră. 

      Dacă ne-am imagina că o cameră invizibilă de luat vederi ne surprinde când suntem tentaŃi să 
greşim, ne-am controla cuvintele şi gesturile. Am scăpa astfel de multe întâmplări neplăcute de care ne 
lovim foarte des şi care, ne fac viaŃa imposibilă.                                            Prof. Ana Socia 
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ALFABETUL  LATIN ÎN PROVERBE 
 
 
 
Acta non verba. (Fapte, nu vorbe!) 
Bona fama ingens gloria est. (O faimă bună este o glorie imensă.) 
Carpe diem! (Trăieşte-Ńi clipa!) 
Docendo discimus. (ÎnvăŃînd pe alŃii, învăŃăm.) 
Edere debes ut vivas, non vivere ut edas. (Trebuie să mănânci ca să trăieşti, nu să trăieşti ca să 
mănânci.) 
Filius stultus ira patris et dolor matris est. (Un fiu neghiob  este mânia tatălui şi durerea 
mamei.) 
Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo. (Stropul face o gaură în piatră, nu prin forŃă, 
ci prin cădere repetată .) 
Homines quo plura habent, eo ampliora cupiunt . (Omul, cu cât are mai mult, cu atât îşi 
doreşte şi mai mult.) 
Iracundiam qui vincit, hostem superat maximum . (Cel ce-şi stăpâneşte mânia, învinge pe cel 
mai mare duşman.) 
Litterarum radices amarae, sed fructus dulces sunt. (Rădăcinile culturii sunt amare, dar 
fructele sunt dulci.) 
Magna cum laude. (Cu deosebită laudă.) 
Non scholae, sed vitae discimus. (Nu învăŃăm pentru şcoală, ci pentru viaŃă.) 
Omnium rerum homo mesura est. (Omul este măsura tuturor lucrurilor.) 
Praevenire melius est quam curare. (A preveni e mai uşor decât a trata.) 
Quidquid discis, tibi discis. (Orice ai învăŃa, învaŃă pentru tine.) 
Repetitio mater studiorum est. (RepetiŃia este mama învăŃării.) 
Sapientia ars vitae est. (ÎnŃelepciunea este arta vieŃii.) 
Tempus omnia revelat. (Timpul le dezvăluie pe toate.) 
Una hirundo non facit ver. (Cu o rândunică nu se face primăvară.) 
Verba docent, exempla trahunt. (Vorbele te învaŃă, exemplele te călăuzesc.) 

 
 
 
                                                                                             Prof. Ana Socia 
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Diseminarea cursului de formare Comenius 

 

Programul Sectorial Comenius, Mobilități individuale şi Formare continuă pentru personalul 

implicat în educaŃia şcolară, se adresează cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar şi are ca 
scop îmbunătăŃirea calităŃii educaŃiei şcolare prin participarea acestora la stagii de formare continuă. 
Aceste stagii trebuie să se desfăsoare în altă Ńară europeană decât aceea în care participantul îşi 
desfăşoară activitatea profesională. Astfel, participantul este încurajat să-şi îmbunătăŃească cunoştinŃele 
şi competenŃele de predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează educaŃia şcolară în 
Europa. 

În runda din 15 ianuarie 2010 am obŃinut finantarea pentru un curs de  formare Comenius, la 
Roma, în Italia. Cursul s-a desfăşurat în perioada 10-15 mai 2010, la Universitatea“La Sapienza” 
Roma, a doua ca mărime din lume, după Universitatea din Mexic . Titlul cursului a fost 
“Eurodidaweb pedagogical use of internet and multimedia tools” (Eurodidaweb, metode 
didactice de utilizare a internetului şi a instrumentelor multimedia). 
Pentru a obŃine finanŃarea, a fost necesară informarea, în prealabil, cu privire la demersurile de 
accesare a fondurilor europene, procedură ce se regăseşte pe site-ul AgenŃiei NaŃionale care se ocupă 
de Programe Comunitare pentru Formare Profesională în domeniul educaŃiei.  

Înainte de plecarea la curs am avut în vedere:  
☼ Studierea bibliografiei indicate de organizatori ; 
☼ Dezvoltarea competenŃelor de comunicare orală şi scrisă în limba engleză ; 
☼ Dezvoltarea competenŃelor de utilizare a calculatorului ; 
☼ Pregătirea unor materiale de prezentare a experienŃei profesionale în domeniu.  
        M-am documentat asupra obiectivelor turistice, pentru a mă familiariza cu locaŃia, obiceiurile şi 
cultura lor, documentaŃie obŃinută de pe internet. 
Am primit o bibliografie, şi programul cursului pe zile, cu specificarea şcolilor  pe care urma să le 
vizităm.  
        Pentru prima zi de curs, când urma să facem cunoştinŃă cu organizatorii cursului şi cu colegii, 
am pregătit o prezentare Power Point cu imagini reprezentative din Ńara noastră şi din şcoala 
Mastacăn.  Am creat pliante traduse în limba engleză, pe care le-am oferit celorlalŃi participanŃi la 
curs. Astfel, am avut ocazia să fac o scurtă prezentare a Ńării, a obiceiurilor şi a valorilor noastre, şi 
totodată, am încercat să promovez o imagine cât mai frumoasă a României. 
        Am intrat în contact cu colegi cursanti din diverse zone ale României, din Turcia şi Estonia, 
totalizând un număr de 15 cursanti. Cursul a totalizat un număr de 40 de ore.  
         Activitatea de formare a constat într-o îmbinare de ore de curs şi studiu individual. Utilizarea 
videoproiectorului, a prezentărilor PowerPoint şi a computerului a constituit un punct forte în 
sistematizarea informaŃiilor prezentate pe parcursul întregii activităŃi de predare. De asemenea, am 
participat la activităŃile socio-culturale pregătite de instituŃia organizatoare. 
          Cursul a fost foarte bine structurat si organizat, facilitându-ne oportunitatea de a reflecta la 
modul cum vom aplica noile metode şi instrumente în contextul actual dar şi la eventualitatea iniŃierii 
unor parteneriate şcolare între şcolile participante. 
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Recomand cu căldură participarea la acest gen de cursuri! 
Mult succes!                                                            
                                                                                                  Prof. Ana Socia              
 

 
Povestea vietii mele 

 
         …Lumea este formată din contrarii: soarele şi luna, lumina şi întunericul, zgomot şi 
linişte, iubire şi ură. La fel şi viaŃa, nu este alceva decât o spirală continuă a atragerii şi 
respingerii contrariilor, a luptei dintre bine şi rău, deşi niciodată nu putem spune cu 
siguranŃă care este binele şi care este răul… 
            La fel a fost şi este şi copilăria mea: 
             M-am născut la începutul mileniului al doilea , într-o lume  de frământări sociale 
şi politice, o lume a schimbărilor din toate domeniile. Chiar şi părinŃii mei provin din 
două lumi diferite: tatal meu provine dintr-o familie mai necăjită, a urmat o şcoală 
profesională  ca să-şi croiască un drum în viaŃă, iar mama, dimpotrivă, provine dintr-o 
familie de intelectuali. Bunicul ei, în a cărui casă locuim acum, a fost preot. PărinŃii ei, 
adică bunicii mei, au  terminat liceul “Petru Rareş” şi “Ştefan cel Mare”, unde a învăŃat 
şi mama. Apoi , mama a mai urmat institutul de ştiinŃe-economice şi alte cursuri de 
specializare şi a publicat diferite articole în reviste precum: “Convorbiri Literare”(din 
Iaşi), “Tribuna Transilvaniei” (Cluj) şi “Arta” (din Sibiu). 
          Deşi  la început am fost o familie obişnuită, când aveam 3 ani şi dupa ce mama a 
născut-o pe sora mea mai mică, Nicoleta, părinŃii mei s-au despărŃit, iar mama, împreună 
cu mine şi cele două surori ale mele ne-am mutat în casa bunicilor mamei mele. 
          Satul în care îmi petrec copilăria  se numeste Mastacăn  şi este un sat răzeşesc, 
datând  tocmai din anii domniei lui Ştefan cel Mare. Bunicul mamei, ca istoric, a strâns  
numeroase  mărturii în acest sens. Şi a făcut numeroase drumuri la Bucureşti pentru 
declararea Mastacănului comună. A fost  profesor şi a înzestrat şcoala cu unele mărturii 
istorice. Tot el a construit biserica ce se înalŃă astăzi în valea satului  şi care  a fost  
pictată  de marele artist, Ion Irimescu. 
   Valea satului este străbătută de un pârâu repede, cu apă limpede şi rece, în care  
trăiesc peştişori iuŃi. Pe apă plutesc gălăgioase  cârduri de raŃe şi gâşte. Pe dealul satului, 
în timpul iernii, se adună grupuri de copii ce se dau cu săniile sau schiurile. De câteva ori, 
dându-mă  cu sania, m-am oprit în mijlocul pârâului ce curge la capătul dealului, udă şi 
silită să merg acasă, unde eram pedepsită de mama pentru neatenŃia mea. 
         Aici am urmat  doi ani  de grădiniŃă, într-o  clădire veche, cu temelie înaltă, vopsită 
în alb, acoperită cu Ńiglă, cu trei camere, în două funcŃiona grădiniŃa, iar a treia fusese şi 
este  încă sală de sport. Apoi  am urmat patru ani la şcoală, o clădire fără etaj, cu câteva 
săli de clasă  alăturate. În ultimii ani, şcoala a fost renovată. Acum s-au adaugat:  
centrala, un laborator de informatică, o bibliotecă mare, geamuri din termopan, mobilier 
nou, iar gradiniŃa s-a mutat în această clădirea. Iar la intrare sunt aşezate, faŃă în faŃă, 
două vitrine cu mărturii istorice care atestă vechimea satului. Aici, sub îndrumarea 
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ochilor blânzi ai doamnelor învăŃătoare şi educatoare, îndrumată de glasurile lor, am  
aflat primele noŃiuni  şcolare, primele poezii şi cântece, am învăŃat să citesc, să scriu şi să 
socotesc. Căldura sufletelor lor mi-au învăluit copilăria. M-am înŃeles bine cu doamnele 
învăŃătoare şi am învăŃat binişor. Dar am şi  simŃit asprimea mamei, care, în timp ce 
ceilalŃi  colegi ai mei se jucau, mă punea să învăŃ la diferite obiecte şi să fac exerciŃii  
suplimentare faŃă de cele cerute la şcoală. Câteodată îi invidiam pe ceilalŃi copii, care se 
jucau, în timp ce eu învăŃam.  Şi, deşi înŃelegeam că este spre binele meu, mi se părea că 
mama este  prea aspră  cu mine. Îmi doream  să mă joc mai mult, dar cred că s-ar fi 
despicat  pământul de sub mine şi aş fi căzut în fundul pământului dacă aş fi mers  la 
şcoală cu lecŃiile nefăcute, iar dacă ar fi aflat şi mama, ar fi fost un dezastru. 
         Cu totul  altfel  stăteau lucrurile în vacanŃa de vară. Atunci mergeam la tatăl meu. 
El, având o copilărie nefericită, îşi dorea ca măcar copiii lui să aibă ce–şi doresc, şi, de 
aceea,  încerca să ne împlinească  dorinŃele, cumpărându-ne, de multe ori, lucruri  
nefolositoare sau lăsându-ne să privim cât vrem la desene animate, la televizor  sau să ne 
jucăm la calculator ore întregi. Şi eu, bineînŃeles că profitam de asta, făcând tot ce-mi 
trecea prin cap, mancand dulciuri până mă durea burta, culcându-mă târziu şi trezindu-
mă pe la amiază, aruncând  mâncarea la câine, când tata nu era acasă, uitând  de şcoală 
şi altele. Tata  se certa cu mama din  cauza programului meu total nesănătos, şi pentru că 
el cheltuia banii  pe lucruri  nefolositoare, în loc să-mi ia cele necesare, cum spunea 
mama. Iar tata încerca  s-o  împace, ca să  mai stau  câteva zile la el. Iar eu eram fericită, 
fiindcă făceam ce-mi  doream. 
    Dar cele  mai apropiate  suflete ale  copilăriei  mele, sunt cele ale surorilor mele cu 
care mă jucam, mă hârjoneam, dar mai ales mama, care m-a mustrat, dar m-a şi iubit, 
m-a îngrijit şi m-a educat, învăŃându-mă să  înŃeleg  şi să respect  personalitatea  tuturor  
celor din jurul meu spunându-mi că totul trebuie judecat, în primul rând, cu inima, apoi 
cu mintea, şi că trebuie să punem pasiune şi iubire în tot ceea ce facem. Am înŃeles de la 
ea, că atunci când îŃi doreşti  ceva cu adevărat, trebuie să lupŃi  din toate puterile, şi  
atunci îŃi vei putea atinge  visul,iar pentru a fi în viaŃă  un învingător, trebuie să te 
învingi, în primul rând, pe tine însuŃi.    
 
 
                                                                      
                                                                                                Diana Bârsan, clasa a IV-a 
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RĂMAS BUN, DOAMNA ÎNVĂłĂTOARE! 
 
 

 Soarele străluceşte tot mai puternic pe cerul azuriu, iar florile din grădină îşi dăruiesc lumii, generoase 
miresme îmbietoare. Se apropie cea mai caldă fiică a anului, şi odată cu ea vine şi vacanŃa mare. Ar fi o 
vacanŃă absolut normală pentru noi, elevii clasei a patra, dacă nu ar fi acoperită de norii trişti ai despărŃirii de 
doamna învăŃătoare, cea care ne-a condus paşii primilor patru ani de şcoală. 
 Îmi amintesc cu drag de prima zi de şcoală, când, de mână cu mama, am intrat, sfioasă şi temătoare, în 
curtea şcolii. Era plină de copii, mai mici sau mai mari, împreună cu părinŃii lor. Cei mai mari râdeau, 
vorbeau, dar noi cei din clasa întâi, tremuram de teama de necunoscut pe care această impunătoare clădire 
avea să-l aducă în viaŃa noastră; mii de întrebări la care nu ştiam răspunsul ne bântuiau. Cum va fi doamna 
învăŃătoare? Va fi bună şi ne va înŃelege sau va fi aspră? Oare cum vom putea să ne descurcăm în următorii 
ani? Vom putea învăŃa bine sau ne va fi greu? Ştiam că, oricum, va trebui să ne străduim şi să muncim pentru 
a răspunde aşteptărilor părinŃilor.  
 Îmi amintesc, de asemenea, chipul zâmbitor, bun şi iubitor al doamnei învăŃătoare şi am simŃit în inimă 
cum o linişte caldă începe să mă învăluie: alături de ea, poate că voi reuşi mai uşor să înving balaurul 
neştiinŃei.  
 Al doilea val de teamă m-a învăluit când, în clasă, am răsfoit primele manuale. Le-am găsit pe bancă, 
aşezate frumos, cu o floare deasupra. Când am văzut literele de diferite forme şi mărimi, mirosind încă a tuş, 
ale Abecedarului, m-am întrebat cu groază dacă le voi putea învăŃa pe toate şi cât timp îmi va lua. Oricum, 
eram sigură că nu le voi putea învăŃa numai într-un an. Cât despre cartea de Aritmetică, ce să mai spun? 
Semnele din ea păreau fără de înŃeles pentru eleva care eram atunci.  
 Dar încet-încet, timpul a trecut şi, călăuzită de surâsul cald şi vorba plină de iubire a doamnei 
învăŃătoare, literele şi cifrele mi-au devenit prieteni dragi. Sprijinită de blândeŃea ochilor plini de tainice 
înŃelesuri, am învăŃat să citesc, să socotesc, să compun probleme. În minte a răsărit dorinŃa de a afla mai 
multe, de a împărtăşi ceea ce ştiu şi colegilor mei, de a-i ajuta.  
 Nu pot spune că în cei patru ani nu am cunoscut şi cealaltă voce a doamnei, cea cu care ne certa atunci 
când, voit sau nu, mai făceam câte o greşeală. Şi nici căutătura întrebătoare şi supărată a ochilor ei din acele 
momente. Fiind o fire mai timidă, uneori, privirea severă mă speria, dar imediat, se ivea dulceaŃa ochilor plini 
de înŃelegere şi momentul dificil era uitat.  
 Împreună cu doamna învăŃătoare am învăŃat să povestim, înmulŃirea şi împărŃirea. Şi tot ea ne-a predat 
primele noŃiuni de geografie şi istorie.  Ne-a povestit despre marii eroi ai neamului şi ne-a arătat de ce trebuie 
să ne iubim Ńara, şi de ce trebuie să fim mândri că suntem români. Ne-a învăŃat primele noŃiuni de igienă, să 
fim curaŃi şi sănătoşi la minte şi la trup. 

Îndemnată de doamna învăŃătoare, am participat la primele concursuri şcolare.  
M-a ajutat să caut subiecte mai dificile pentru concursuri, să realizez, împreună cu ceilalŃi colegi, teme 

pentru diferite proiecte. Cu prilejul sărbătorilor şcolare ne-a învăŃat cântece şi poezii, dar şi primii paşi în arta 
dramatică, prin realizarea unor scene cu mare încărcătură emoŃională. Atunci când au apărut primele rezultate 
foarte bune, primele premii, dumneaei s-a bucurat, alături de mine. M-a învăŃat să muncesc cu sârg şi dragoste 
permanent, să nu dau înapoi de la ceea ce pare a fi mai greu. Şi atunci, vor apărea şi rezultate bune.  

Pentru toate acestea, şi mai multe altele pe care nu le-am amintit, vă mulŃumesc din tot sufletul meu de 
copil. Vă doresc să fiŃi sănătoasă şi învăŃaŃi şi alte generaŃii de copii cu aceeaşi dăruire pasiune şi iubire cu 
care aŃi călăuzit elevii din clasa noastră. Iar lumina blândă ai ochilor dumneavoastră să se reverse generoasă 
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asupra altor copii care vor avea bucuria se le fiŃi învăŃătoare. Cu ochii în lacrimi, vă urez un „Rămas bun, 
doamna învăŃătoare!”  

 
Diana Bârsan, clasa a IV-a 

 
 

                                                                   ÎNDEMN 
 
 
 

Când norii tristeŃii se adună, 
Pe cerul senin al copilăriei 
Şi vânturi sălbatice sună 

Din codrul verde al gingăşiei, 
 

Când inimi plăpânde se-nfioară 
În zbuciumul tumultuos al omenirii 

Care fuge năvalnic spre-o ziuă 
Ce se zbate-n braŃele sărăciei, 

 
Când iubirea dispare din inimă 

Lăsând locul unor crude himere, 
Tu, copile, nu-Ńi pierde speranŃa 

Şi te-ndreaptă spre-o putere. 
 

Ea Ńi-e veşnic la îndemână 
Şi te duce în lumi nebănuite 

Să fii om, ea te îndeamnă 
Să fii dârz, cu iubire de carte. 

 
Şcoala te-nvaŃă, ca o mamă, 

Cum să lupŃi pentru ziua de mâine 
Cum să faci aerul să treacă 
Şi să faci doar ce e bine. 

 
 

Diana Bârsan, clasa a IV-a 
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Aventura trăsnită 

(compunere) 
 
Era o zi de toamnă. Cu unul dintre colegii mei, Alex, am plecat la ziua de naştere a 

prietenei noastre, Ana. Când am ajuns acolo mai erau Maria şi Alexandru. Nici nu am mai stat 
mult pe gânduri şi am plecat la joacă. Alexandru a spus: 
- Propun să mergem cu sacul pe deal. 
- Dar nu este iarnă! a zis Ana. 
- VeŃi vedea ce vom face... 

Ne-am dus la casa bunicilor lui Alexandru , care nici nu ne-au observat că le-am luat 
sacii. Dar Alexandru, ca sa ne sperie, a imitat-o pe bunica lui şi arunca cu ouă pe pereŃii 
atelierului.ToŃi ne-am speriat şi am fugit pe deal. Acolo, Maria şi Alex au luat 2 saci şi şi-au 
dat drumul din vârful dealului, Ńipând de bucurie. Au urmat Alexandru şi Ana, dar mie imi era 
cam frică. Îndemnată de prieteni am coborât şi eu Ńipând de bucurie. CâŃiva s-au dat iarăşi. 
Când Alexandru şi Ana erau pe la jumătatea "partiei", iar eu urmam, s-a auzit un Ńipăt. 
Un om era în vârful dealului şi era furios că îi călcam iarba care era pe teritoriul său. 
-Ce căutaŃi aici, împieliŃaŃilor? 
Nu ştiam  că omul voia să ne bată şi eu am răspuns: 
-Ne jucam. 
-Aha, lasă că vă dau eu jucat!!! Nu au părinŃii voştri pământuri unde să le stricaŃi iarba şi v-au 
trimis pe ale mele? Lasă că vă arăt eu cum se va juca băŃul meu pe spinările voastre!!!! 

SperiaŃi, am luat sacii şi am fugit, fără să mai coborâm pe ele. Norocul a fost de partea 
celorlalŃi, căci erau deja la pod, pe când eu eram în vârful dealului.Văzând că moşul nu se 
lasă, am alunecat pe un muşuroi şi am căzut, ajungând chiar în vale. Nu mi-a plăcut această 
coborâre bruscă, deoarece m-am oprit lângă un tufiş plin cu spini. Mă durea spatele îngrozitor, 
dar nu mai aveam timp de durere, căci omul ajunsese aproape lângă mine. M-am ridicat, parcă 
eram "Superman" şi am fugit până când mi-am ajuns colegii, din urmă. Moşul a luat şi el un 
muşuroi înainte şi a căzut mormăind.  M-am despărŃit de Alexandru, Maria şi Ana când am 
ajuns în faŃa casei lor, iar bunicul a venit cu maşina după mine. Am plecat cu maşina, iar pe 
drum ... ce să vezi? Moşul trecea cu o vacă lângă el. 

Aventura se terminase.Cred că pe drum şi în gând ne mai afurisea moşul. M-am speriat 
foarte tare când l-am văzut. 
 
                                                                               Magdalena Purcariu, clasa a VII-a 
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IUBEŞTE PRIMĂVARA!  
 
 

Motto: “ A cunoaşte, a iubi 
înc-o dată, iar şi iară 

a cunoaşte-nseamnă iarnă 
a iubi e primăvară…” 

(Lucian Blaga) 
 

  Care este cel mai frumos anotimp? Evident, nu poate fi decât un singur răspuns valabil, totul 
este relativ şi Ńine de preferinŃele fiecăruia dintre noi. Dacă este totuşi, să analizăm, anotimpul cu cele mai 
profunde semnificaŃii, este primăvara. Acum, totul renaşte, de la primul fir de iarbă până la speranŃele şi 
sentimentele noastre.  
  Primăvara ne aduce de fiecare dată exuberanŃa şi pofta de viaŃă, sentimente ce au cam hibernat 
în sezonul rece. Poate nu întâmplător, Ziua Femeii, cea care ne dă viaŃă, se sărbătoreşte tot primăvara. De 
aceea, trebuie să renaşti odată cu natura şi să fii în formă oricând. Trebuie să faci ordine în viaŃa ta şi să alungi 
tot ce-Ńi face rău. 
  Deschide-Ńi braŃele şi primeşte lucrurile bune, bucură-te de soare şi verdele ce înfrunzeşte 
în jurul tău ! 
 
     Sosirea primăverii 
 
 
   Primăvară, primăvară, 
   Noi cu drag te-am aşteptat 
   Ca să vii iarăşi în Ńară. 
   De iarnă ne-am săturat. 
 
   Să scoŃi soarele pe cer  Primavară cea frumoasă, 
   Să se bucure şi el.   Scoate-i pe copii din casă 
   Copacii să-nmugureşti  Zâmbet pe buze le pune 
   Ghioceii să-nfloreşti.   Mult noroc şi toate bune! 
   Ca să-i strâng într-un pahar 
   Să îi dau mamei în dar 
   Să se bucure şi ea  
   De sosirea ta. 
 
   Păsările călătoare  
   Să le-ntorci la cuibul lor! 
   Şi prin razele de soare  
   Să se bucure în zbor.                                    Înv. Maria Vasile 
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ZÂNA     PRIMĂVARĂ 
 

 
 
  Pe deal, iarna o ia la goană şi îi ia locul cu pasu-i uşor, primăvara, cu alaiul ei de ghiocei, 
brânduşe şi toporaşi. La fiecare casă, ferestrele amorŃite se deschid şi raza soarelui intră în odăi. 
Bucuroasă şi vioaie, frumoasă şi tânără, împrăştie flori şi vrajă peste Ńinutul nostru. 
  Văzând un zarzăr mic, vântul îl acoperă şi-l răcoreşte, alinându-i florile. Apoi, se înalŃă în 
văzduh, pe cerul albastru, ca o petală uşoară, şi toate fiinŃele joacă-n hora craiului Ghiocel. A creat un 
adevarat rai,  nevăzut de noi, pământenii. Pui şi copii, râd de bucurie, iar gândacii Domnului aplaudă şi 
se veselesc pe limba lor necunoscută. Susurul apelor cristaline se aude ca o orchestră de greieri în 
crângul bogat de verdeaŃă. 
  Oriunde te uiŃi, dai cu ochii de fete ce culeg viorele şi urzici, din lumea nesfârşită.Pe 
camp, agricultorii pun sămânŃa în pământul abia zvântat, să facă rod peste timpul care vine. 
  Câtă mişcare, veselie şi frumuseŃe peste tot locul! 
      
       Bogdan Olteanu, clasa a III-a 
 
 
             Primăvara 
 
  Crângul s-a umplut de floare    
  Primăvara-i pe vâlcea 
  Sub albastru cer, de soare 
  Străluceşte campia. 
 
  Toate, parcă, au prins viaŃă 
  Gâze, fluturi prin verdeaŃă 
  Chiar şi păsările mici 
  Au ieşit toate în grabă 
  Să adune iarăşi hrană. 
 
  Ghioceii din gradină 
  Se ridică la lumină. 
  Soarele i-a încălzit 
  Primăvara a sosit. 
 
  Hai, s-o-ntâmpinăm cu bine, 
  Frumuşel, cum se cuvine!                            Bianca Lupan, clasa a III-a 
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DIN LUMEA FLORILOR 
 
 
                  Motto: “Veselia omului e ca mirosul florilor: ea nu se        înalŃă din suflete 
veştede.” 
                           “Florii i se cere parfum, iar omului, politeŃe.” 
   
 
 
                                     JOCURI: 
          1.Citind cuvintele de mai jos de la dreapta la stânga, vei descoperi câteva nume de flori: 
ALAC                    RAFUN 
CAM         NIRC 
AZOR         ELEROZ 
SIRI         ENOMENA 
NI         ROJUB 
ESICRAN        AREDEI 
SUCIF         
2. Scriind iniŃiala omisă din fiecare cuvânt scris pe orizontală, vei obŃine nume de fete,  iar pe verticala 

A-B va rezulta un nume de fată, omonim cu o floare. 

 
A 
     A R I A 
              N A  

 

 A M O N A  
 I N A  
 N D R A 

 

 O D I C A 
 L E N A  
 E O D O R A 
     M A L I A 
B 
 
 
 
          3. Alcătuieşte şi tu un careu asemănător astfel încât pe verticală să obŃii numele 
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“ GAROFITA”( nume de fata si de floare) 
Înv. Maria Vasile 
 
              
                                                          
 

Joc de isteŃime 
  
OrdonaŃi corect literele astfel încât să aflaŃi numele câtorva păsări care trăiesc în România. 
 
     U,L,C,U,C=>………………. 
     T,U,S,R,T=>……………….. 
     R,I,E,V,A,B=>…………….. 
     M,U,R,O,P,B,E,L=>………. 
 
 
                                                                               Cosmina łurcanu, clasa a VI-a 
         
 
                                    
 

NORII 
 

Norii sunt produse ale condensării vaporilor de apă. Ei pot fi alcătuiŃi din picături de apă şi 
cristale de gheaŃă.  

Se clasifică în funcŃie de diferite criterii.  
După criteriul morfologic norii pot fi: 
-în formă de grămezi izolate: CUMULUS 
-cu aspectul unei pânze continui sau a unui strat : STRATUS 
-în formă de grămezi compacte, sudate: STRATOCUMULUS 
-în formă de filamente: CIRRUS 
-grămezi izolate la altitudine: ALTOCUMULUS 
După criteriul genetic: 
-nori de radiaŃie, nori de convecŃie, nori frontali, nori orografici 
După criteriul structural: 
-alcătuiŃi din picături de apă 
- alcătuiŃi din cristale de gheaŃă 
- cu structură mixtă (picături de apă şi cristale de gheaŃă) 
După criteriul altitudinal: 
- superiori, cu baza situată la altitudini mai mari de 6 km 
- mijlocii, cu baza situată între 2 şi 6 km 
-inferiori, cu baza situată sub 2 km 
 
Etajul superior 
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CIRRUS (Ci) – nori separaŃi, în formă de filamente albe şi subŃiri sau de benzi înguste, în 

cea mai mare parte albe. Aceşti nori au un aspect fibros sau o strălucire mătăsoasă sau ambele.  
 
CIRROCUMULUS (Cc) – pânză sau strat subŃire de nori albi, fără umbră proprie, compuşi 

din elemente foarte mici, sub formă de granule, riduri, onduleuri etc., sudaŃi sau nu şi dispuşi 
mai mult sau mai puŃin regulat. 

Sunt alcătuiŃi aproape excusiv din cristale de gheaŃă; picături suprarăcite pot fi prezente în 
primele stadii de evoluŃie, dar ele lasă rapid locul cristalelor. Aceşti nori sunt întotdeauna 
suficient de transparenŃi pentru a lăsa să se vadă poziŃia soarelui sau a lunii şi adesea se pot 
observa irizaŃii sau o coroană. 

 
CIRROSTRATUS (Cs) – pânză (voal) noros transparent şi alburiu, cu aspect fibros 

(pletos), sau neted, acoperind cerul în întregime sau parŃial, detrminând apariŃia halourilor. 
Aceşti nori sunt constituiŃi din cristale de gheaŃă. Grosimea “pânzei” este întotdeauna 

insuficientă pentru a suprima umbrele obiectelor de pe sol. Uneori stratul de nori este atât de 
subŃire încât haloul este singurul indiciu al prezenŃei lor. 

 
 
ETAJUL MIJLOCIU 
 
 
 
 
 

 
ALTOCUMULUS (Ac) – pânză sau strat de nori albi sau gri, sau şi albi şi gri, avand în 

general umbre proprii pe pământ, compuşi din lamele, rulouri etc., cu aspect uneori parŃial 
fibros sau difuz, aceste elemente componente putând fi sudate sau nu. Aceşti nori sunt compuşi 
în cea mai mare parte din picături de apă, având uneori în partea superioară şi cristale de gheaŃă.  

ALTOSTRATUS (As) – pânză sau strat noros gri sau albăstrui, cu aspect striat, fibros sau 
uniform, acoperind cerul în întregime sau parŃial şi având zone suficient de subŃiri pentru a 
permite perceperea vagă a soarelui (ca printr-o sticlă mată), dar fără să determine apariŃia 
fenomenelor de halou. 

Sunt constituiŃi din picături de apă şi cristale de gheaŃă, conŃinând de asemenea şi fulgi de 
zăpadă. Aceşti nori dau naştere precipitaŃiilor care pot fi observate sub formă de dâre sub baza 
norilor. 

 
ETAJUL INFERIOR 
NIMBOSTRATUS (Ns) – strat noros gri, adesea închis la culoare al cărui aspect este făcut 

neclar de căderile mai mult sau mai puŃin continue de ploaie sau zăpadă care în cea mai mare 
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parte din cazuri ajung pe pământ. Grosimea stratului noros este peste tot suficientă pentru a 
masca complet soarele. Adesea, sub stratul noros există alŃi nori joşi, destrămaŃi, sudaŃi sau nu 
cu stratul de deasupra. 

STRATOCUMULUS (Sc) – pânză sau strat de nori gri sau alburii sau si gri şi alburii 
avaând aproape întotdeauna zone închise la culoare, compuse din dale, rulouri etc., cără aspect 
fibros, sudate sau nu. Cea mai mare parte a elementelor componente dispuse regulat au o lăŃime 
mai mare decât în cazul elementelor componente ale norilor altocumulus. Determină uneori 
apariŃia unor precipitaŃii slabe, sub formă de ploaie sau ninsoare. 

STRATUS (St) – strat gri în general, putând să determine burniŃă, ploaie, ninsoare sau 
măzăriche. Când soarele este vizibil prin stratul de nori, conturul său este net, uşor de distins. 
Uneori norii stratus se prezintă sub formă de bancuri cu conturul zdrenŃuit. 

 
                                                  
                                           NORI CU EXTINDERE VERTICALĂ 
 

 
        CUMULUS (Cu) – grămezi separate, în general dense, cu conturul bine delimitat, 

dezvoltaŃi pe verticală sub formă de turnuri, domuri sau coline a căror regiune superioară 
“înflorită” seamănă adesea cu o conopidă. Zonele luminate de soare sunt de un alb strălucitor. 
Baza lor, relativ întunecată, este orizontală. Uneori, aceştia se prezintă sub forma unor nori 
mici, foarte fragmentaŃi, al căror contur se modifică permanent şi foarte rapid. 

Un cumulus tipic este cel care apare pe timp senin, şi îşi datorează existenŃa mişcărilor 
convective de la amiază. Ei apar dimineaŃa, ajung la dezvoltarea maximă la prânz şi se “resorb” 
după amiaza. 

Nori cumulus cu extindere verticală redusă, sunt adesea dispuşi în şiruri paralele pe direcŃia 
vântului (formând “străzi” de nori). Norii cumulus cu mare extindere verticală pot da naştere 
averselor de ploaie. 

CUMULONIMBUS (Cb) – nori foarte denşi, cu extensie verticală considerabilă, în formă 
de munŃi sau turnuri enorme. Cel puŃin o parte din regiunea lor superioară este în general 
netedă, fibroasă sau striată şi aproape întotdeauna aplatizată. Această parte se etalează adesea în 
formă de nicovală sau de panaş. Sub bază, există nori mici, fragmentaŃi, sudaŃi sau nu cu norii 
de deasupra şi precipitaŃii uneori sub formă de dâre, care nu ating solul. Când norii 
cumulonimbus acoperă o mare parte din cer, ei pot fi confundaŃi cu cei nimbostratus, mai ales 
datorită aspectului suprafeŃei inferioare. Totuşi, prezenŃa averselor, fulgerelor, zăpezii sau 
grindinei indică întotdeauna un cumulonimbus.     

                                                                                            Cosmina łurcanu, clasa a VI-a 
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CuriozităŃi şi recorduri din lumea peştilor 
 

 
 
  * Primul spital pentru peşti a luat fiinŃă în statul Oregon din SUA, pe lângă o staŃiune de 
incubaŃie a salmonidelor. Are doua secŃii: de diagnostic şi de tratament. 
  * In 1865, a fost capturat, în Oceanul Atlantic, un specimen de peşte care avea un diametru de 
2,15 m şi o lungime de 7m! 
  * Cel mai longeviv crap a trăit 228 de ani, la Hihashi Shirakawa, în Japonia. Crapul făcea parte 
din specia Cyprinus carpio. 
  * Cel mai subŃire peşte marin, denumit acul-de-mare, este de grosimea unui creion şi măsoară 
34-45 cm. Corpul este învelit în plăci osoase, inelare. Înotătoarele abdominale lipsesc, iar coada are forma 
unui evantai. Trăieşte în mările Mediterană, Adriatică, Neagră şi Azov. 
  * łiparul este unicul peşte cu două inimi. 
  * În apele Oceanului Pacific există Mixina, un peşte cu patru inimi, cu funcŃii separate: una 
pentru partea superioară a corpului şi celelalte trei pentru organele digestive, muşchi şi coadă. Ciudatul peşte 
poate trăi mai multe luni fără hrană şi se apără de duşmani secretând substanŃe “fumigene”. 
  * În Dunăre, lângă Voievodina (Iugoslavia), a fost pescuit un peşte cu patru ochi: doi de 
mărimea ochiului de viŃel, şi alŃi doi, mai mici, pe partea superioară a capului. 
  * În Alaska şi Ciukotka, unde apa îngheaŃă până la fund, trăieşte peştele Dalia. Acesta se 
congelează, iar când gheaŃa se topeşte, revine la viaŃă. 
  * Somnul Indian, adus în Florida din regiunile tropicale ale Asiei, posedă o uimitoare însuşire: 
se deplasează pe uscat, unduind din coadă, pentru a-şi împinge corpul înainte sau “păşind”, sprijinindu-se în 
aripioarele pectorale; porŃiunea posterioară a branhiilor este adaptată la respiraŃie în atmosferă. 
 

Glume 
 

 Doi peşti micuŃi şi roşii se plimbau într-un acvariu. Întâi o porneau spre stânga, apoi spre dreapta. La un 
moment dat, unul se opri şi-l intrebă pe celălalt :  
 - Ce traseu Ńi-ai stabilit pentru week-end? 

 
 

- Unchiule, cum se face un năvod de pescuit ? 
- Foarte simplu, puişor. Se iau câteva găuri şi se leagă împreună. 
 
- Nu ştiai, întrebă paznicul, că în acest lac pescuitul este interzis? 
- Păi, cine pescuieşte? Eu învăŃam râma asta să înoate… 

 
     Robert Căpitanu, clasa a IV-a 
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Proverbe şi zicători despre învăŃătură 
 

 
   Ai carte, ai parte. 
   Cine ştie carte are patru ochi. 
   Decât a fi un sac de carte şi o mână de minte, mai bine o mână de carte şi 
un sac de minte. 
   Cine nu învaŃă la tinereŃe,  va plânge la bătrâneŃe. 
   Ce n-a învăŃat Ionică, nu mai învaŃă Ion. 
   Omul neînvăŃat e ca un lemn neîndreptat. 
   Mâna care nu ştie  să scrie, dă vina pe condei. 
 
 
       Chelaru Daiana, clasa a III-a 
 
 
   Din secretele succesului la învăŃătură 
 
  . Să-Ńi înveŃi lecŃiile şi  să-Ńi faci temele zilnic! 
  . Să încerci să rezolvi singur temele, fără ajutorul altcuiva! 
  . Să-Ńi repeŃi lecŃiile din urmă, la interval de 10-14 zile, ca să nu le uiŃi! 
  . Să te străduieşti să înŃelegi ceea ce înveŃi şi să nu înveŃi pe de rost! 
  .Să citeşti cât mai mult! 
  . Să descoperi în fiecare obiect de învăŃământ o parte frumoasă, care să te atragă! 
  . Să perseverezi, chiar dacă la început este greu, fiindcă până la urmă, vei reuşi! 
  . Să te odihneşti o oră dupa masă şi apoi să-Ńi faci temele! 
  . Să te culci cel mai târziu la ora 22, pentru ca a doua zi să fii odihnit! 
 
 
 
                                    
Alexandru Chiriac, clasa a III- a 
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ION   CREANGĂ 
“ Sunt născut la 1 Martie 1837, în satul Humuleşti, judeŃul NeamŃului , Plasa de Sus, din părinŃi 

români: Ştefan a lui Petrea Ciubotariul din Humuleşti şi soŃia sa, Smaranda, născută David 
Creangă, din satul Pipirig,  judeŃul NeamŃ…”, scria, la un moment dat, Creangă. 

În familia lui Ştefan şi a Smarandei se nasc 8 copii:  Ion,  Zahei, Maria, Ecaterina , Ileana , 
Teodor, Vasile şi Petre . Ultimii trei băieŃi mor de copii. IsteŃ şi neastâmpărat, cum se        
autodescrie mai apoi în “Amintiri din copilărie” , Nică urmează şcoala de pe lângă biserică, 
avându-l dascăl pe  “bădiŃa Vasile” , cel luat cu arcanul la oaste. Şcoala era într-o chilie făcută de 
săteni, la îndemnul parohului Ion Humulescu.  Apoi,  mama il dă în primire tatălui ei,  David 
Creangă. Acesta îl duce, împreună cu fiul său mai mic, Dumitru,  tocmai pe Valea BistriŃei, la 
Broşteni, unde învaŃă cu un profesorul  N. Nanu, pănă la episodul hazliu cu râia şi caprele Irinucăi. 

Mai târziu este înscris la Şcoala Domnească de la Târgu NeamŃ , unde-l are ca profesor pe 
părintele Isaia Teodoreanu ( eroul din Popa Duhu ). Nică este înscris  la şcoală cu numele 
Ştefănescu Ion. Dorind să-l facă preot, mama îl înscrie în toamna anului1854 la şcoala catihetică 
din Fălticeni . Aici nu mai este Nică a lui Ştefan a Petrei, ci Ion Creangă , nume păstrat toată viaŃa 
. 

Ajunge elev la Seminarul Teologic “Veniamin Costachi” ,de la Socola. Se căsătoreşte mai 
târziu cu Ileana, fata preotului Ioan Grigoriu, de la biserica 40 de SfinŃi din Iaş,iar  în 1860, se 
naşte unicul său fiu , Constantin. Timp de 12 ani e slujitor al altarului ( dascăl, diacon, la diferite 
biserici din Iaşi ), şi 25 de ani, slujeşte şcoala, fiind un excelent pedagog . Este autorul unui număr 
de 4 manuale şcolare, scoase în colaborare cu alŃi institutori . 

În 1875 îl cunoaşte pe Eminescu, devenind prieteni pentru totdeauna , legându-se între ei una 
din cele mai frumoase prietenii din istoria literaturii române . Eminescu îl determină să scrie şi-l 
introduce în cenaclul Junimii. Publică în Convorbiri Literare : PunguŃa cu doi bani , Soacra cu 

trei nurori , Dănilă Prepeleac , Povestea porcului , Moş Nichifor CoŃcarul , Fata babei şi fata 
moşneagului , Amintiri din copilărie ( primele trei părŃi, a patra fiind postumă ) , Popa Duhu , 

Cinci pâni ,etc. 
Destinul a făcut ca în 1883 şi Creangă şi Eminescu să se îmbolnăvească şi să nu mai scrie 

nimic important, după acest an. În iunie 1889 moare Eminescu, iar Creangă plânge ca un copil şi 
murmură tremurând  de suspine : “ Badie Mihai !” 

In noaptea  de 31 decembrie, 1889, el îşi dă duhul.  În aceeaşi zi a fost văzut prin sat împreună 
cu profesorul Drăghici. Au băut împreună câte un coniac, apoi profesorul l-a condus până aproape 
de bojdeucă. Şi-au urat “La mulŃi ani! ”, apoi a primit colindători. Şi, la scurt timp, a murit. Aflând 
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vestea , prietenii l-au pus în sicriu. Când să-l scoată din casă, parcă bojdeuca nu-l lăsa să plece la 
cimitir.  Coşciugul -prea mare- ; uşile -prea strâmte. Cum să iasă ? Amicii au stricat zidul de lut, şi 
prin spărtură, au scos sicriul şi l-au dus la Eternitatea, unde a fost înmormântat pe 2 ianuarie 1889 
. 

                                                                                                      Bibliotecar, Daniela Miron 
 
                                                        Să punem la încercare cultura generală… 

 
01. Cămila poate trăi câteva zile fără apă. CâŃi litri de apă pot bea cămilele pentru a-şi reface rezerva de apă? 
 A. 50 de litri 
 B. 100 de litri 
 C. 180 de litri 
________________________________________ 
02. Cel mai mare pui de mamifer este al balenei albastre. Puii nou născuŃi au o lungime de:  
 A. 5 metri 
 B. 7 metri 
 C. 11 metri 
_____________________________________ 
03. Cel mai mare cangur este cel roşu. Când aleargă, el poate face salturi de până la: 
 A. 10 metri 
 B. 8 metri 
 C. 12 metri 
________________________________________ 
04. Omizilor le  lipsesc plămânii, organe necesare pentru respiraŃie. Ele respiră prin: 
 A. porii pielii 
 B. odată cu hrana, prin aparatul digestiv 
 C. prin trahee 
________________________________________ 
05. Girafa are un gât foarte lung care o ajută să-şi procure hrana mai uşor. Gâtul ei are: 
 A. 7 vertebre 
 B. 9 vertebre 
 C. 12 vertebre 
________________________________________ 
06. Hienele trăiesc în haite/grupuri. Acestea sunt conduse de: 
 A. un mascul şi o femelă 
 B. o femelă 
 C. un mascul 
________________________________________ 
07. Există peste 300 de specii de rechini, cel mai mare având până la 18 metri lungime. Ce lungime are cel mai 
mic rechin?  
 A. 20 de centimetri 
 B. 80 de centimetri 
 C. 1 metru 
________________________________________ 
08. Labele ursului sunt formate din:  
 A. 1 deget cu copită 
 B. 5 degete cu gheare 
 C. 4 degete cu gheare 
________________________________________ 
09. Dacă unei stele de mare i se rupe unul din cele 5 braŃe, ce se întâmplă? 
 A. moare 
 B. îi creşte alt braŃ în loc 
 C. continuă să trăiască şi fără acel braŃ 
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________________________________________ 
10. Gorilele se bat cu pumnii în piept, ca să: 
 A. îşi sperie rivalii 
 B. comunice cu ceilalŃi 
 C. este un ritual de împerechere 

Răspunsuri: 1-C. 2-B. 3-C. 4-C. 5-A. 6-A.7-A. 8-B. 9-B. 10-A                                                       Elena Olteanu, clasa a VIII-a 

 
FLORI  ŞI  COPII 

1 IUNIE- ZIUA COPILULUI 
 

 
                                Florile şi copiii sunt primăvara naturii şi a vieŃii 
 
 
 
 Florile şi copiii -aceste vlăstare de viaŃă nouă- ne însoŃesc pretutindeni cu frumuseŃea şi 
nevinovăŃia lor. Copiii sunt muguraşii de viaŃă nouă ai oamenilor. Ca şi florile, ei sunt frumoşi şi mai 
ales, vioi totdeauna, veşnic curioşi şi neastâmpăraŃi, ca apa izvoarelor de munte. 
 Cu ochii albaştri, ca florile de “nu-mă-uita” ori negri şi strălucitori ca murele, căprui ca 
migdalele sau verzi ca unda mării în amurg, privirea lor ne înseninează, iar atunci când sunt înrouraŃi 
cu boabe de lacrimi, ne înduioşează profund. Prietenoşi cu cei ce le zâmbesc, se uită întrebători şi trişti 
la cei posomorâŃi. Iubesc florile şi îndeosebi puii de păsări şi de animale. Când abia se pot Ńine copăcel, 
ar sta iarna toată ziua cu săniuŃa la derdeluş ori pe costişă şi s-ar tăvăli prin zăpadă ca nişte pui de urs 
polar. 
 Cu mult înainte de a putea să citească Amintiri din copilărie, de Ion Creangă, fac adesea 
năzdrăvănii mai deocheate decât cele descrise de marele povestitor. Cântecul mamei  nani, nani, puişor 
!”, îi duce repede în lumea viselor fericite, iar poveştile spuse de bunici le mângâie grozav sufletul. 
Mărişori fiind, copiii sunt cei mai dornici şi plăcuŃi tovarăşi ai părinŃilor şi bunicilor, mai ales că ultimii 
au răbdare să le răspundă la toate cele o mie şi una de întrebări puse de ei la tot pasul. 
 Bunicii sunt mult iubiŃi de nepoŃi fiindcă au bunătatea să-i înŃeleagă şi să le repare mereu toate 
jucăriile, au mai mult timp să-i însoŃească până la gradiniŃe şi şcoli. Şi nu-i nimeni mai grijuliu cu 
dânşii ca bunicuŃele, care se fac luntre şi punte să le gătească masa cea mai gustoasă şi pătucul cel mai 
moale, mai curat şi mai călduŃ. Sociabili cu cei de vârsta lor, îşi transmit din generaŃie în generaŃie 
jocuri şi cântece numai de ei ştiute şi înŃelese. 
 Dar anii trec pe nesimŃite şi copiii cresc, intrând în vâltoarea vieŃii, unde se întâlnesc cu alte 
bucurii, dar şi cu unele necazuri. ToŃi rămân însă în suflet cu amintirea întâmplărilor “ vârstei de aur”, 
fără griji şi necazuri, cu privirea blajină a mamei, cu atenŃia tatei şi cu dragostea caldă de totdeauna a 
bunicilor. 
 Din foştii copii, aceştia devin prieteni ai copiilor, bucurându-se de fericirea acestora şi de marea 
lor sinceritate în vorbe, în priviri şi fapte. 
 De ziua voastră vă dorim să fiŃi fericiŃi şi iubiŃi! 
 
                                     Înv.  Maria Vasile 
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                          VĂ DORIM VACANłĂ PLĂCUTĂ ! 
 
 
                              “ Cu cireŞe la urechi 
                RoŞii Şi perechi-perechi 
         Vara vine 
                La oricine. 
 
         SunĂ clopołelul tare 
                C-a sosit vacanła mare! 
         Şcoala nu se bucurĂ, 
                Doar rĂmÂne singurĂ…” 
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