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PROIECTUL “ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!”                         
           

 
            În perioada 1 martie 2011- 31 octombrie 2011 se va derula proiectul  “Împreună vom reuşi!”, 
finanŃat de FundaŃia Soros, prin Centrul EducaŃia 2000 +  şi implementat de echipa de proiect a Şcolii cu 
clasele I-VIII Mastacăn, formată din 16 cadre didactice. 

Proiectul îşi propune să dezvolte un model de implicare a şcolii în comunitate prin oferirea de 
servicii în afara orelor de curs pentru copii ce provin din familii aflate în dificultate: asistate social, 
şomeri, cu un membru sau ambii membri  plecaŃi în străinătate. 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăŃirea relaŃiilor părinte-elev-cadru didactic, 
dezvoltarea armonioasă a personalităŃii elevilor privaŃi de afecŃiunea părintească, crearea unor abilităŃi de 
socializare şi gestionare eficientă a timpului liber. 

Grupul-Ńintă este format din 30 de elevi din clasele I-VIII. În rândul elevilor selectaŃi s-au 
identificat uşoare devieri de comportament, deficit de atenŃie, utilizarea ineficientă a timpului liber, relaŃii 
tensionate elev –părinte/bunic, introversiune, lipsa de încredere în forŃele proprii precum şi sentimentul de 
singurătate şi nesiguranŃă.  

Pentru atingerea obiectivelor propuse în proiect, am planificat un număr de 5 activităŃi diverse, 
desfăşurate pe parcursul celor 8 luni:  
1.  MESERIA DE PĂRINTE- lansarea proiectului şi activităŃi de consiliere a părinŃilor; 
2.  CLUBUL “Inimă de copil”-activităŃi cultural artistice: quilling, teatru, cor, dans, ce se vor realiza 
periodic; 
3.  COPIL CA TINE SUNT ŞI EU- vizită  la Orfelinatul Mănăstirii Petru-Vodă; 
4. RODUL MUNCII NOASTRE- expoziŃii cu lucrările realizate în ateliere, spectacole şi concursuri 
menite să promoveze activităŃile proiectului propus spre derulare; 
5.  DISEMINAREA imaginilor şi informaŃiilor sugestive din cadrul proiectului. 
     În vederea realizării activităŃilor propuse se vor folosi metode moderne pentru dezvoltarea 
abilităŃilor de comunicare şi perfecŃionare a relaŃiilor inter şi intraumane. Se vor desfăşura diverse  
activităŃi atractive, luând în considerare atât vârsta copiilor, cât şi aptitudinile şi preferinŃele diferite ale 
acestora. 
           Toate aceste tipuri de activităŃi vor permite monitorizarea copiilor şi combaterea efectelor negative 
generate de lipsa părinŃilor- însingurarea, lipsa unei persoane cu care să discute, comportamentele 
deviante, scăderea performanŃelor şcolare, prin apropierea de şcoală şi creşterea importanŃei acordată 
şcolii de către copii. 
           Considerăm că acest proiect reprezintă şansa elevilor de a dobândi cunoştinŃe care să îi ajute să-şi 
îmbunătăŃească performanŃele şcolare, iar timpul petrecut în cadrul activităŃilor planificate va conduce la 
crearea unor relaŃii de prietenie, solidaritate şi coeziune în cadrul grupului. 

 
                                                                                                                    Prof. Sava Ana-Gabriela  
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TOAMNA 

 
    

 Toamna cea darnică a sosit. Ea a aprins torŃele aurii ale pădurii. Pe pământ s-a aşternut un covor foşnitor 
de foc. E forfotă peste tot, în grădini, livezi şi câmpuri. 
 În livezi, merele rumene zâmbesc pe ram. Vântul poartă miresmele îmbietoare şi dulci. În grădini, 
oamenii harnici adună rodul pământului. Legumele umplu până la refuz lădiŃele. 
 CântăreŃii pădurii se pregătesc de plecare. Ei se rotesc deasupra cuiburilor în semn de rămas bun. Vor 
reveni bucuroşi la primăvară. 
 Până atunci, toamna împarte cu dărnicie roadele bogate ale pământului. 
 
                                                                                                                        Olteanu Bogdan, clasa a IV-a 
 
                                                            
 
                                                                         MERELE DE AUR 
 
 Intru veselă în livada bunicilor bogată în fructe. Privesc în jur. Crengile pomilor aplecate de rod atârnă ca 
nişte braŃe neputincioase. 
Merele aurii, dulci şi roşii ca para focului strălucesc printre frunze. Parcă am fi în grădina lui Prâslea cel voinic 
cu merle de aur. Simt mireasma lor îmbietoare şi proaspătă. Răcoarea blândă a serii se împleteşte cu cântecul 
melodios al greierilor. 
 Cât de mulŃumiŃi sunt bunicii când îşi văd livada încărcată de rod ! 

 
                                                              Lupan Bianca, clasa a IV-a 
 

LACRIMILE TOAMNEI 

               Cu lacrimi neştiutoare, culoarea verde a verii este spălată încet de lacrimile toamnei, de vântul 
năprasnic şi frigul aspru. Toamna plânge din cauza păsărilor care pleacă şi o lasă singură, iar oamenii stau în 
casă, fără a merge afară pentru a se bucura de ea. Dar ea tace şi trece mai departe revărsându-şi lacrimile de 
cristal peste toată lumea. Ceva special se întâmplă toamna, ceva de basm. Copacii dansează, lăsându-şi plasa 
de frunze căzând. Vântul fură pe furiş frunzele şi le duce departe, pe văi prea adânci. Rândunelele îşi vestesc 
plecarea în stoluri pe cerul fumuriu, cântând cu multă melancolie. Puii de barză au învăŃat să zboare şi 
împreună cu părinŃii lor, pleacă, lăsând în urmă o lume complet moartă, cu un vânt nemilos, bătând pe uliŃele 
singuratice.  
            Toamna îşi plânge amarul, cu lacrimi reci şi mari, dar nu avem ce face, deoarece aceasta este 
rânduiala naturii.   

                                                                                                       Apetrei Ana-Maria, clasa a VI-a 

 
 
 

 
 
 
 
 



CONDEIUL MASTACĂNULUICONDEIUL MASTACĂNULUICONDEIUL MASTACĂNULUICONDEIUL MASTACĂNULUI 

4 
 

 
Vinovatul dovedit  

                                                   de Leon Magdan 

 
 Demult, trăia într-un sat un brutar renumit pentru pâinea sa. Dar, într-o zi, brutarului i se păru că sunt 
cam uşoare bucăŃile de unt pe care tocmai le cumpărase de la un Ńăran şi le aşeză pe cântar. Când colo, ce 
să vezi?! În loc de 1 kg, cât trebuia să aibă o bucată, fiecare cântărea doar 800 de grame. Supărat foc, omul 
s-a dus degrabă la judecătorie, spunând că Ńăranul înşală lumea şi cerând, bineînŃeles, pedepsirea 
acestuia.N-au trecut nici două ceasuri şi Ńăranul a fost adus în faŃa judecătorului, care l-a ameninŃat: 
 - Dacă este adevărat ce spune brutarul, că îi înşeli pe oameni la cântar, te bag imediat la închisoare. 
 -Să-mi fie iertat, zise Ńăranul, dar sunt nevinovat. 
 - Cum îndrăzneşti să minŃi? sări brutarul. Chiar astăzi am cumpărat aceste bucăŃi de unt de la tine. 
Domnule judecător, trebuie să-l închideŃi pe acest şarlatan, care a încercat să mă păcălească! 
 -Aşa este, omule? spuse atunci judecătorul. Este untul acesta al tău? 
 - Al meu este, însă, vedeŃi dumneavoastă, eu nu am prea mulŃi bani. Mi-am cumpărat un cântar, dar nu 
am mai avut bani şi pentru greutăŃi, aşa că pun unt pe un braŃ al cântarului, iar pe celălalt pun o pâine de-a 
brutarului, care, zice el, are 1 kg. Acum, dacă pâinea brutarului n-a avut 1kg,eu ce vină am? 
 Auzind una ca asta, judecătorul a cântărit imediat o pâine şi, într-adevăr, aceasta nu avea decât 800 de 
g. În locul Ńăranului, la închisoare a ajuns adevăratul vinovat, brutarul, care nu doar că înşela oamenii, dar 
mai dorea şi să fie aspru pedepsit cel care ar fi făcut exact ca el. 
Cel ce vrea să înşele, singur se înşală. Chiar dacă nu vede nici un om greşeala sa, Dumnezeu îi vede 
păcatul; iar atunci când îl mai descoperă şi oamenii, ruşinea este cu atât mai mare. 

 
† Cu nimic nu-L mânii pe Dumnezeu atât de mult ca atunci când nedreptăŃeşti pe cineva. 

                                                                                                                         (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
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 Niciun anotimp nu ne sperie mai mult ca iarna ! Şi totuşi , este anotimpul pe care îl iubim cel mai 
mult ! 
 Iarna înseamnă copilăria simŃurilor, anotimpul sufletelor, pentru că aşteptăm sărbătorile, încercând, de 
fiecare dată, să îi surprindem pe Moş Nicolae şi pe Moş Crăciun când pun cadourile în ghete sau în brad. 
 Când ninge, parcă se lasă o linişte de început de lume. Zăpada acoperă pământul, iar gerul aduce 
mirosul curăŃeniei în sufletele oamenilor. Este o altă stare de spirit în preajma sărbătorilor de iarnă, care ne 
amintesc de tradiŃii. În această perioadă, mai mult ca oricând, simŃim nevoia întoarcerii la origini, la acele 
lucruri apropiate de inima noastră. 
 Căutăm felicitări cu mesaje simbolistice cât mai deosebite, ne amintim si repetăm colindele străvechi, 
compunem câte o urătură pentru rude şi prieteni, pregătim podoabele pentru brad, începem să vibrăm de 
emoŃie în aşteptarea Crăciunului şi a Anului Nou, ne facem bilanŃul faptelor bune şi al păcatelor pentru anul 
care se încheie, ne curăŃăm sufletele de ură, invidie şi răutate. 
 Crăciunul este marea sărbătoare a iubirii şi a înnoirii. Parfumul bradului, luminile fermecate, vechile 
colinde cântate cu lacrimi de emoŃie în glas, deschiderea pachetelor cu daruri ne îmbracă sufletele în straie de 
sărbătoare şi ne purifică pentru a intra în Noul An mai buni, mai împăcaŃi, mai iertători, mai darnici şi cu mai 
multe speranŃe în realizarea visurilor neîmplinite în anul ce a trecut. 
 Bătrânii spun că, în preajma sărbătorilor religioase, îngerii lui Dumnezeu coboară pe pământ ca să ne 
pregătească inimile pentru miracolele ce vor urma. Să ne pregătim, aşadar, inimile pentru primirea 
colindătorilor şi a urătorilor. Să dăruim căldură sufletelor noastre, aproapelui nostru, să întâmpinăm 
sărbătorile cu dragoste pentru semenii noştri iar, din puŃinul nostru, să dăruim şi celor care ne trec pragul. 
 Fie ca iubirea, înŃelepciunea, încrederea şi generozitatea să ne călăuzească paşii în aceste zile de 
sărbătoare. Să lăsăm să intre în noi bucuria copilăriei, de a dărui şi de a primi daruri. 
 Doar este luna cadourilor ! 
 Fie ca în anul 2011 să avem parte doar de bucurii, atât în suflete cât şi în casele noastre. Să ne ocolească 
necazurile şi supărările, să fim sănătoşi şi frumoşi, să iubim şi să fim iubiŃi ! 
                                                                      LA MULłI ANI ! 
 
                                                    Înv. Vasile Maria 
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Rolul bibliotecii şcolare în formarea gustului pentru lectură la elevi 
 

 
“... nu e alta şi mai frumoasă şi mai de folos în viaŃa omului zăbavă decât cititul cărŃilor” 
                                                                                                                     Miron Costin 

 
 Cultivarea interesului pentru carte, pentru lectură, ar trebui să înceapă încă din familie, de la vârstă 

fragedă şi apoi să continue în şcoală. Copilul nu trebuie obligat să citească, deoarece va ajunge să creadă că 
lectura este o pedeapsă. El trebuie să vină singur spre carte, din propria lui iniŃiativă şi abia atunci vom 
putea spune că va fi interesat de lectură. 

 Citind, copilul îşi dezvoltă vocabularul, îşi defineşte aptitudinile, îşi îmbogăŃeşte cunoştinŃele şi îşi 
formează personalitatea. 

 În clipa de faŃă când tot mai mulŃi elevi îşi pierd interesul pentru cărŃi în favoarea Internetului, care le 
oferă informaŃii rapide, bibliotecii şcolare îi revine sarcina de a găsi modalităŃi de stimulare a interesului 
pentru lectură şi de atragere a elevilor către bibliotecă. 

 Accesul la carte constituie un prim pas spre lectură iar un loc de citit special creat, liniştit şi relaxant îi 
poate influenŃa pozitiv. Important este ca primele cărŃi cu care copilul intră în contact să fie adecvate 
vârstei, să fie frumos ilustrate, scrise cu litere mari pentru a uşura efortul la citit, cu texte scurte pentru a se 
înŃelege mesajul şi, în felul acesta lectura să fie o atracŃie pentru el. 

 Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă şi stăpâneşte cititul i se pot recomanda cărŃi de poveşti, mici 
enciclopedii cu imagini şi informaŃii despre lucrurile care îl pasionează şi pe care vrea să le cunoască. În 
momentul în care cititul nu mai este o problemă, bibliotecarul alături de profesorul de limba şi literatura 
română, pot recomanda elevilor diverse lecturi suplimentare dar şi acestea adecvate vârstei. 

 Dramatizarea şi jocul de rol, realizarea de desene după scene din poveşti, expoziŃii de carte, 
organizarea de concursuri şi şezători literare, înfiinŃarea de trupe de teatru sunt alte modalităŃi de stimulare 
a interesului pentru lectură, pe care bibliotecarul şcolar trebuie să le aibă în vedere. 

 ModalităŃi de stimulare a lecturii sunt extrem de multe dar totul depinde de imaginaŃia, pasiunea şi 
dăruirea fiecărui bibliotecar pentru această profesie. 

 
 
                                         Bibliotecar, Miron Daniela 
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                                          Sfaturi ecologice 
 

� EvitaŃi scurgerile de apă! Un robinet care picură ȋnseamnă aproximativ 12 litri pe zi. 
� Cȃnd fierbeŃi apă sau gătiŃi, acoperiŃi oala! 
� ÎnchideŃi complet aparatele electrice! 
� Nu uitaŃi să ȋnchideŃi lumina! 3 camere luminate inutil ȋn fiecare seară consumă cȃt un 

frigider. 
� CumpăraŃi produse vrac sau in cantităŃi mai mari (este mai ieftin) şi se economiseşte 

ambalajul. 
� FolosiŃi ambalaje biodegradabile (hȃrtie, carton, sticlă, metal) ȋn defavoarea celor de plastic. 
� CumpăraŃi produse din magazinele locale! Nu va fi nevoie de transport care consumă energie. 
� Cȃnd faceŃi cumpărături, folosiŃi sacoşe din material biodegradabil şi nu de plastic! 
� Cȃnd cumparaŃi un produs electronic să fie calitate pentru a evita reparaŃiile sau necesitatea 

cumpărării altuia nou! Un produs nou nu Ńine prea mult timp, astfel apar cheltuieli şi alte 
deşeuri. 

� OptaŃi pentru produse reȋncărcabile! 
� MergeŃi mai mulŃi colegi cu o maşină! PărinŃii vă pot duce la şcoală pe rȃnd. 
� AlegeŃi mijloacele de transport ȋn comun! Costă mai puŃin şi evitaŃi aglomeraŃia din trafic. 
� CultivaŃi speciile locale ȋn grădina voastră! Sunt mai bine adaptate la clima din regiune. 
� UdaŃi plantele dimineaŃa şi seara! Au nevoie de mai puŃină apă prin reducerea evaporării, se 

va evita şi risipa de apă. 
� PăstraŃi apa de ploaie pentru a uda gradina!Este mai ieftină şi mai bună.                                                                                                                                             
� FolosiŃi ȋngrăşământ natural: urzici, mazăre, alge! 
� Pe lȃngă flori plantaŃi şi arbori care să pastreze umiditatea şi răcoarea! Se evită evaporarea şi 

risipa de apa. 
� Pentru a curăŃa gradina de iarbă, folosiŃi sapa! Este mai eficientă  decȃt produsele chimice şi 

faceŃi şi un pic de mişcare. 
� În timpul plimbărilor prin pădure ,nu aruncaŃi nimic!Unui chiştoc de Ńigară ȋi trebuie 2 ani 

pentru a se descompune, unei gume de mestecat 5 ani, unui sac de plastic 450 de ani.Pe munŃi 
este mai rău căci frigul “conservă “ deşeurile. 

� Nu smulgeŃi florile din parcurile naŃionale! PuneŃi ȋn pericol spaŃiul respectiv, urmatorii 
“vizitatori” nu vor mai avea plăcerea de a vedea florile. 

� La munte mergeŃi pe cărare, pentru a nu antrena prăbuşirile! 
� Spală hainele cu apă rece şi nu folosi uscătorul vara! Apa calda foloseşte-o doar la nevoie, 

hainele nu se vor şifona şi nici decolora. 
� RenunŃa la apa ȋmbuteliată, foloseşte filtrarea apei! E mai economic la bani şi timp. 
� Opreşte şi scoate aparatele elctronice din priză pe care nu le foloseşti: ȋncarcatoare de telefon, 

imprimanta, calculator, televizor. 
� FolosiŃi bateriile reȋncărcabile, după folosire să le reciclăm! Sunt toxice si periculoase pentru 

sănătate. 
� Cȃnd ieşim ȋn natură ,să aducem gunoiul generat de noi acasă , 
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sau ȋn locuri speciale pentru gunoi!Nimeni nu doreşte să viziteze locuri naturale pline de 
reziduri. 

� Dacă vă place pescuitul şi prindeŃi o specie rară lasaŃi-l ȋn libertate pentru a nu dispărea! 
� Nu lasaŃi robinetul deschis ȋn timp ce periaŃi dinŃii! 
� Nu aprindeŃi aragazul ȋnainte de a aşeza oala pe el! 
� TineŃi uşa frigiderului cȃt mai puŃin deschisă! 
� FolosiŃi in casă becuri cu consum mai mic de energie! 
� ConsumaŃi fructe şi legume proaspete, se va evita consumul de energie pentru prepararea lor 

şi nu se pierd vitaminele! 
� PuneŃi vara apa in frigider la răcit şi nu aşteptaŃi la robinet pȃna vine mai rece! 
� FaceŃi mai bine un duş rapid decat o baie! Se face economie şi de apă şi de energie. 
� Nu aruncaŃi in toalete vată, tampoane, şerveŃele demachiante, puneŃi-le la coş! 
� Nu folosiŃi prea multe erbicide, insecticide, pesticide ȋn grădinile de legume, devin toxice! 
� TineŃi-vă cȃinele ȋn lesă cȃnd ieşiŃi la plimbare! Rupe plantele ȋn alergare. 
� Nu aruncaŃi deşeurile in orificiile de scurgere, in special grăsimile rămase de la prăjit!Se evită 

anumite reacŃii  şi ajungerea lui ȋn apă. 
� EvitaŃi să  aruncaŃi ȋn apă vopseaua nefolosită  şi diluanŃi !Poluează apa . 
� Nu cumparaŃi lemnul provenit din comerŃul ilegal! SalvaŃi pădurile. 
� AlegeŃi suvenirurile cu atenŃie, nu le luaŃi pe cele din lemn tropical, corali roşii sau ornamente 

cu blană sau pene!Pentru a le aduce acasă este nevoie de autorizaŃii şi nu participaŃi la 
distrugerea unor specii. 

� PuteŃi crea un areal de viaŃă sălbatică ȋn gradina dumneavoastră! Va oferi adăpost multor 
animale sălbatice.  

� LăsaŃi lemnul să putrezeasca acolo unde s-a uscat! Îngraşă pamȃntul şi adăposteşte o serie de 
nevertebrate şi ciuperci. 

� PlantaŃi vegetaŃia cu sisteme de rădăcini complementare, ele stabilizează solul! 
� AdmiraŃi de la distanŃă natura sălbatică! Mirosul pe care îl lăsaŃi prin atingere va îndepărta 

animalele de cuiburi şi pui. 
� LuaŃi parte la recensămintele de păsări şi alte animale rare din zona sau Ńara, veŃi petrece o zi 

,două plăcute  în natură! 
� UraŃi bun-venit unui nou-născut în familia dumneavoastră prin plantarea unui copac! 
� DescoperiŃi ȋn zona dumneavoastră flora şi fauna deosebită, rară! Este un mod excelent de 

relaxare. 
� Dacă doriŃi o vacanŃă insolită, oferiŃi-vă voluntari pentru o activitate de conservare a naturii! 
� CreşteŃi ȋn gradina dumneavoastră legume sau cȃteva jardiniere cu verdeŃuri proaspete şi 

aromate!     
� AjutaŃi la curăŃirea ȋmprejurărilor locuinŃei dumneavoastră !Cu ocazia diferitelor evenimente 

ecologice –Ziua Pamȃntului ,Ziua Mondială a Mediului etc,veti ajuta la ȋnfrumuseŃarea 
peisajului din cartierul dumneavoastră. 

� ŞerveŃelele şi hȃrtia se dau uneori gratuit, nu le risipiŃi! FiŃi rezonabili şi copacii vă vor 
“mulŃumi”! 
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� Daca luaŃi mȃncare la voi, cumpăraŃi o cutie specială pe care să o folosiŃi mai mult timp! Se 
reduce consumul de hȃrtie şi plastic. 

� LăsaŃi mȃncarea caldă să se răceasca ȋnainte de a o pune ȋn frigider! 
� Nu porniŃi o maşină de spălat dacă nu este plină! Consumă la fel de mult şi dacă este pe 

jumătate plina. 
� ÎndepărtaŃi depunerile de calcar cu ajutorul oŃetului! 
� CumpăraŃi detergent de vase ecologic! Este biodegradabil şi mai puŃin poulant. 
� Cȃnd cumpăraŃi o imprimantă luaŃi ȋn calcul una care să permită reumplerea cartuşelor cu 

cerneala.ReciclaŃi cartuşele uzate! 
� SpuneŃi nu produselor de unică folosinŃă! Costă mai mult pe termen lung şi consum mare de 

energie. 
� CumpăraŃi flori ȋn ghivece şi care provin din comerŃul echitabil sau produse prin metode 

ecologice! durează mai mult şi nu mai tăiem florile ȋnainte de a forma seminŃe. 
� CumparaŃi muzică ȋn format electronic online ca să poluaŃi mai puŃin! 
� CumpăraŃi ceea ce vă trebuie, nu ceea ce doriŃi! Nu cădeŃi ȋn capcana maniei consumului şi 

faceŃi o listă cu necesarul lucrurilor de care aveŃi nevoie, nu luaŃi lucruri inutile, veŃi 
economisi bani şi  timp.  

� EliminaŃi deşeurile medicale ȋn mod corespunzător! Nu le aruncaŃi ala canalele de scurgere, 
duceŃi-le la farmacist ȋnapoi. 

� AlegeŃi jucării de calitate superioară care au durată mai lungă de viaŃă şi pot fi folosite de mai 
multe generaŃii de copii! Le puteŃi vinde la o piaŃa de vechituri pe cele vechi şi vor ajunge la 
alŃi copii. 

� Nu uitaŃi să opriŃi căldura dacă plecaŃi ȋn vacanŃă! 
� ÎncercaŃi să răciŃi atmosfera camerei, fără aparatul de aer condiŃionat! FolosiŃi 

parasolarele,obloanele,jaluzelele şi răcoarea nopŃii. 
� EconomisiŃi hȃrtie setȃndu-vă imprimanta să tipărească faŃă-verso ȋn mod implicit! 
� Nu uitaŃi să reciclaŃi ce nu vă mai trebuie!                                      

                                                                                                               Înv. Diaconu Cristina 
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                                            EDUCAłIE ECOLOGICĂ 
 
 
 

                        EducaŃia ecologică trebuie să înceapă încă din primii ani ai copilului, atunci când mama sau alt 
membru al familiei îi arata o floare, o pasăre, un animal sau chiar un fir de iarbă. Mai târziu, acest rol îi revine 
şcolii. 
  Numai cunoscând bine natura, când  tot ceea ce este viu îl înconjoară,copilul vaînŃelege 
importanŃa acesteia în viaŃa sa, va şti cum s-o ocroteasca şi s-o îngrijească. 
  ÎnŃelegerea fenomenelor legate de evoluŃia societaŃii omeneşti în contextul protejării mediului 
este o parte a educaŃiei elementare a fiecărui cetăŃean. Zilnic societatea noastra se confruntă cu probleme de 
ecologie, iar fiecare individ are un rol cât de mic. EducaŃia copiilor in spiritul protecŃiei mediului,a atitudinii 
de respect si valorificare a tot ce oferă mediul in mod raŃional este o datorie a noastră, a dascălilor .Şcoala are 
la îndemână multiple posibilităŃi de realizare a unei temeinice pregătiri ecologice a copiilor, care să se 
materializeze în formarea unui comportament şi a unei culturi ecologice. Dacă reusim să le transmitem 
copiilor cunoştinŃele necesare, antrenâdu-i în acŃiuni simple le formăm deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 
mediului înconjurător, dacă acum la această vârstă, le trezim dragostea fată de natură, aceste reprezentări, vor 
ramâne vii tot restul vieŃii. 
  Ca obiective ecologice aş aminti următoarele : 
-copilul trebuie să cunoască, să ocrotească şi să protezeje natura ; 
-copilul trebuie să devină prieten al naturii, nu duşman al ei ; 
-să conştientizeze că de sănăatea mediului depind viaŃa, alimentaŃia şi chiar locuinŃa omului. 
EducaŃia ecologică este eficienta atunci când sensibilizezi interesul cognitiv al copilului si când  desfăşori cu 
copiii actiuni accesibile- cunoaşterea aspectelor naturii in toate anotimpurile, prin diferite modalităŃi : 
-acŃiuni prin care să protejăm natura( muncă la colŃul ecologic, în curtea şcolii, în parc) ; 
-acŃiuni prin care să formăm şi să educăm comportamentele lor ecologice(plantăm flori in ghivece în clasă, 
acasă, în curtea şcolii, pe ronduri special amenajate, îngrijim plantele, le udăm, le săpăm, le curăŃăm de frunze 
uscate…), nu aruncăm gunoaie pe jos la întâmplare, ci numai in locuri special amenajate, nu aruncăm resturi 
menajere in apele curgătoare, lacuri, bălti, căci poluăm apa si omorâm vieŃuitoarele, nu călcăm iarba, nu 
rupem florile,nu scrijelim scoarta copacilor, nu omorâm insectele. 
Prin poeziile cu caracter ecologic, cu care elevii sunt familiarizaŃi chiar din clasa întâi (“Fapte bune”, 
“Gândăcelul”, “CăŃeluşul şchiop”, “FetiŃa şi floarea”) şi alte creaŃii ecologice, se educa simŃul responsabilităŃii 
ecologice şi se urmăreşte ca obiectiv ecologic şi insuflarea dorinŃei de a ocriti insectele şi gâzele, cu care se 
întâlneşte la tot pasul. 
  Copiii trebuie sensibilizaŃi prin organizarea a cât mai multor plimbări, drumeŃii, popasuri şi 
excursii ecologice, pentru că ei mereu sunt dornici de a cunoaşte, de a şti, de a investiga, de a vedea cu ochii 
minŃii frumuseŃea naturii. 
  Plimbările şi excursiile ecologice îi pun pe copii în contact direct cu natura, le cultivă spiritul 
cognitiv, sentimentul de protejare şi ocrotire a mediului înconjurător.Ele constituie o modalitate preŃioasa de 
educaŃie ecologică, deoarece copilul vede plante şi animale în mediul lor de viaŃă, percepe natura în  toată 
varietatea ei.  
  Aş aminti şi alte modalităŃi şi mijloace folosite în activităŃile desfăşurate cu elevii, prin care s-au 
sădit germenii gândirii ecologice la şcolarul mic : 
  -convorbirile şi conversaŃiile euristice despre vieŃuitoare, despre plante, despre felul cum se 
comportă ele, despre elementele primare, apă, aer, lumină, caldură, despre « Prietenul nostru, Pământul », 
« SalvaŃi pădurea ! », « Nu aprindeŃi focul în pădure » ;  
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  -concursurile pe teme ecologice «  Cel mai frumos colŃ ecologic ». « Ce ne învată natura  », 
« Cine ştie mai multe despre… ». « Cea mai curata clasa ». 
  -activităŃi cu caracter practic : « Aranjamente şi expoziŃii florale », « Săptămâna micilor 
ecologişti ». 
  Trebuie să căutăm cele mai eficiente modalităti, prin care să modelăm sufletul şcolarului mic în 
spiritul ocrotirii şi protejării mediului ambiant, faŃa de planeta pe care trăim, căci mai târziu acest lucru nu se 
va mai putea realiza cu uşurinŃa şi succes. Rezultatele muncii noastre în acest domeniu se verifică în timp, 
deoarece copii, oamenii naturii de mâine, vor fructifica ceea ce au primit în copilărie de la noi, potrivit 
temperamentului şi sensibilităŃii sufleteşti a fiecăruia. 
  Pregătirea şcolarilor mici nu înseamnă numai dobândirea de cunoştinŃe, priceperi şi deprinderi, 
ci şi formarea unei conduite ecologice, care presupune acŃiuni practice, concrete pentru conservarea, 
gospodărirea şi protecŃia mediului înconjurător. 
  FrumuseŃea naturii sensibilizează copilul, îl apropie de plante şi vieŃuitoare,îl îndeamnă să 
iubească, să preŃuiască frumosul, să conştientizeze că   « Dacă nu vom gospodări cu înŃelepciune rezervele 
planetei şi nu vom ocroti natura, vom rămâne în cele din urmă singuri pe o planetă pustiită » (Acad. St. Milcu)                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                            
 
                                                                                                                               Înv.Vasile Maria 
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TEST DE INTELIGENłĂ 
I-IV 

 
InteligenŃa lingvistică 
 
Selectează explicaŃia pentru expresia” A dat cinstea pe ruşine”: 
a) a făcut un schinb avantajos; 
b) s-a făcut dreptate în sfârşit ; 
c) s-a făcut de râs; 
d) a făcut o alegere bună. 
 
 
Stabileşte legătura între primele două cuvinte subliniate şi găseşte corespondetul celui de-al treilea cuvânt 
subliniat: 
Ex. Şoseaua este pentru maşina aşa cum apa este pentru : tren, avion, biciclete, barca. (Răspuns : barca- care 
circulă pe apă aşa cum maşina circulă pe şosea) 
 
a) Casa este pentru om, aşa cum este colivia pentru : iepure, papagal, pisică, curcă. 
b) Cireşul este pentru cireşe, aşa cum caisul este pentru : nuci, lămâi, caise, mere. 
c) Mielul este pentru oaie, aşa cum iedul este pentru : gâscă, broască, capră, rată. 
 
InteligenŃa intrapersonală 
 Iubeşti dreptatea ? 
 Alege variantă care Ńi se potriveşte şi notează punctajul dintre paranteze : 
 Dreptatea este o calitate a omului cinstit ? 
a) întotdeauna (2pc.) 
b) uneori ( 1pc.) 
c) niciodată (0 pc.) 
Când ştii că ai dreptate şi nu Ńi se recunoaşte, te superi ? 
 A) uneori (1 pc.) 
 B) întotdeauna (2 pc.) 
 C) niciodată (0 pc.) 
AdmiŃi să fii pedepsit dacă ai greşit, pentru că aşa e drept ? 
 A) niciodată (0 pc.) 
 B) întotdeauna (2 pc.) 
 C) uneori (1 pc.) 
Când trebuie să judeci faptele colegilor, eşti drept, chiar dacă acest lucru duce la pedepsirea prietenilor cei 
mai buni ? 
 A) întotdeauna (2 pc.) 
 B) niciodată (0 pc.) 
 C) uneori (1 pc.) 
łii cu prietenii tăi, când aceştia nu au dreptate ? 
 A) uneori (1 pc.) 
 B) niciodată (2 pc.) 
 C) întotdeauna (0pc.) 
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Calcularea punctajului: 
 Adună toate punctele corespunzătoare raspunsuriloe alese, din paranteze, şi vei obŃine punctajul final, de 
la 0 la 10. 
 
Interpretarea rezultatelor : 
Dacă ai obŃinut între 0 şi 2 puncte, eşti un copil nedrept şi trebuie să te corectezi pentru a nu suferi şi tu de 
nedreptate . 
Dacă ai obŃinut 3 puncte, eşti un copil care ştie ce este dreptatea dar uneori mai cazi în greşeală. 
Dacă ai 4 sau 5 puncte, eşti un copil drept, apreciat de cei din jur. 
 
InteligenŃa interpersonală 
 
PoliteŃea este o calitate a ta ? 
Care dintre variantele de răspuns de mai jos Ńi se potrivesc ? 
 
Când plec de acasă îmi iau la revedere de la cei rămaşi ?   
a) întotdeauna (3 pc.) 
b) uneori (2 pc.) 
c) foarte rar (1 pc.) 
 
Când merg pe stradă salut pe cei cunoscuŃi ? 
 A) uneori (2 pc.) 
 B) întotdeauna (3 pc.) 
 C) foarte rar (1 pc.) 
 
După ce cumpăr ceva, mulŃumesc vânzătorului ? 
 A) foarte rar (1pc.) 
 B) uneori (2pc.) 
 C) întotdeauna (1pc.) 
 
În autobuz sau tren, ofer locul meu persoanelor mai în vârstă ? 
 A) uneori (2pc.) 
 B) foarte rar (1pc.) 
 C) întotdeauna (3pc.) 
Când am o treabă unde mai multe paesoane aşteaptă, stau la rând ? 
 A) întotdeauna (3pc.) 
 B) uneori (2pc.) 
 C) foarte rar (1pc.) 
Interpretarea rezultatelor: 
 
Dacă ai 14-15 puncte, eşti un copil politicos, apreciat de cei din jur. 
Între 8 şi 13 puncte, eşti un copil care ştie ce este politeŃea, dar trebuie să te comporŃi cu mai multă grijă faŃă de 
persoanele cu care te întâlneşti. 
Între 5 şi 7 puncte, eşti nepoliticos şi trebuie să-Ńi corectezi urgent compotramentul faŃă de persoanele cu care 
intri în contact. 
 
     

                                                                                                                 Înv. Vasile Maria 
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Mouse-ul de bibliotecă 
 
                                                          FETIłA CU CHIBRITURI 
 

  H.C.Andersen, scriitor danez ce a trăit între anii 1805-1875, a devenit celebru datorită 
basmelor şi poveştilor sale pline de un farmec deosebit. Apărute de sub tipar în perioada 1835-1872, ele 
se caracterizează prin sensibilitate şi fantezie. 
  În “FetiŃă cu chibrituri” autorul descrie povestea unei fetiŃe sărmane pe care ajunul Anului 
Nou o găseşte desculŃă, sumar îmbrăcată şi flamandă, incercad să vândă chibrituri. ÎnvineŃită de frig, ea 
încearcă să se adăpostească într-un colŃ dintre două case, neîndrăznind să se întoarcă acasă fără bani de 
frica tatălui. 
  Viscolul şi gerul o biruie şi ea încearcă să se refugieze într-o altă lume, una fantastică.. 
Ascunsă în colŃişorul ei, în timp ce din casele vecine răzbate mirosul de gâscă prăjită, copila îşi găseşte 
refugiul în imaginaŃie, aprinde pe rând chibriturile să se încălzească şi îşi imaginează o sobă uriaşă care 
dă o căldură copleşitoare, o masă cu o fată curată şi vase de porŃelan, un brad frumos împodobit şi în 
final bunica ei. 
  Dar vă las pe voi să descoperiŃi finalul acestei minunate poveşti. 
 
                                      Bârsan Diana cl a V-a 

 
 
 
         COCOŞATUL DE LA NOTRE-DAME 
                     de Victor Hugo 

 
  De ceva vreme, la recomandarea doamnei bibliotecare, am descoperit scrierile lui Victor 

Hugo şi m-am hotărât să citesc “Cocoşatul de la Notre-Dame”. Am fost impresionat de această poveste 
şi v-o recomand şi vouă, pasionaŃilor de lectură. 

  Cocoşatul, Ouasimodo, era clopotar în catredala Notre-Dame. În urmă cu douăzeci de ani, el 
fusese abandonat de părinŃi din cauza urâŃeniei sale iar arhidiaconul catredalei, Frollo, îl luase în grija 
lui. Acuzat că a vrut să o răpească pe Esmeralda, o frumoasă Ńiganca, Ouasimodo este condamnat să fie 
biciuit la Stâlpul Infamiei timp de două ore. 

   Dar deja am spus prea multe, vă las pe voi să descoperiŃi povestea mai departe. 
 
                   Olteanu Bogdan clasa a IV-a 
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                                            Despre matematică… altfel 

 
             În general,se spune că, matematica este o ştiinŃă "uscată", aridă, fără “culoare”, iar 

matematicienii sunt, de regula, oameni ursuzi, serioşi,fără imaginaŃie şi fără simŃul umorului. Prin ceea ce 
urmează, o să încerc a vă  aduce o serie de contraexemple si să vă  amintesc că  fiecare glumă conŃine o 
doză de adevăr.  
        Aşa că vă invit să râdeŃi cu poftă, bineînŃeles…gândind… 

                                                     
Umor matematic 

 
�    Un aspirant prea sâcâitor l-a adus pe conducătorul său ştiinŃific, David Hilbert, într-o 

stare, încât acesta să-i spună: "DuceŃi-vă şi elaboraŃi construirea unui poligon regulat cu 
65 537 (= 216+1) de laturi". 
    Aspirantul s-a retras, ca să revină după 20 de ani de activitate cu construcŃia în cauză 
(actualmente ea se păstrează în arhivele din Gottingen). 
 

�   Atunci când în anul 1884 studenŃii UniversităŃii din Petersburg i-au dăruit 
academicianului P. L. Cebâşev culegerea de lucrări, proaspăt ieşită de sub tipar a cercului 
de matematică condus de el, Pafnutii Lvovici le-a spus: 
– ScrieŃi, scrieŃi domnilor, dar nu uitaŃi, că în timpurile noastre este mai uşor să găseşti trei 
cărŃi decât un cititor. 
 

�   Carl Gauss se distingea încă din şcoală prin agerimea minŃii sale. Odată învăŃătorul său îi 
zise: 
– Carl, aş vrea să-Ńi dau două întrebări. Dacă la prima o să răspunzi corect, apoi la a doua 
poŃi să nu mai răspunzi. Aşadar, câte ace are bradul şcolii noastre, împodobit de Anul 
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Nou? 
– 65786 de ace, domnule învăŃător, – a răspuns imediat Gauss. 
– Bine, dar cum ai aflat acest lucru? – îl întrebă învăŃătorul. 
– Această întrebare de acum este cea de a doua, – remarcă cu promptitudine elevul. 

 
�      Lui Albert Einstein îi plăceau foarte mult filmele lui Charles Chaplin, nutrind o 

simpatie deosebită faŃă de personajele create de acest cineast. 
      Într-o scrisoare adresată lui Charles Chaplin citim: "Filmul dumneavoastră "Goana 
după aur" e pe înŃelesul tuturor. VeŃi ajunge numaidecât om mare. Einstein". 
     Răspunsul a fost dat cu promptitudine: "M-aŃi cucerit şi mai mult. "Teoria relativităŃii", 
pe care aŃi elaborat-o, nu o înŃelege nimeni, dar dumneavoastră aŃi devenit, totuşi, om 
mare. Chaplin". 

 
�     David Hilbert vorbind despre un elev al său spunea: "El a devenit poet. Pentru 

matematică avea puŃină imaginaŃie".                                                                                  

 
 
 

Zece  "legi" importante şi…. glumeŃe 
 

 

1. Există reguli pentru alegerea unei soluŃii, dar nu există reguli pentru alegerea acestor reguli. 
2. Dacă în problemă sunt implicate mai puŃin de trei variabile, aceasta nu este o problemă, iar 

dacă numărul lor este mai mare decât opt, atunci problema este irezolvabilă 
3. Pentru orice calitate sau proprietate, cărora aŃi dori să le daŃi apreciere, se vor găsi întotdeauna 

cel puŃin trei criterii contradictorii, ce se exclud reciproc. 
4. Numărul ipotezelor rezonabile, capabile să explice orice fenomen concret, este infinit. 
5. Prin definiŃie: când cercetaŃi necunoscutul, atunci nu se ştie ce veŃi descoperi. 
6. Nu poŃi spune nimic despre adâncimea unei băltoace, până nu …cazi în ea. 
7. Nu te angaja niciodată în discută cu un prost, căci oamenii ar putea să nu observe deosebirea 

dintre voi. 
8. Cine strigă mai tare, aceluia i se dă cuvântul. 
9. Dacă furăm de la unul, acesta se numeşte plagiat, dacă de la mai mulŃi – cercetare. 
10. Întrebările mărunte se rezolvă rapid, iar cele mai importante nu se rezolvă nicicând. 

                                    

 
 
                                                                                    Prof. Rotaru Mădălina 
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                        Chimie distractivă: compuşi chimici cu denumiri bizare 
 

 
 
         Lumea e ciudată... ştim oameni cu nume cel puŃin bizare... se pune întrebarea: De ce să aibă numai 
oamenii astfel de nume?! Compuşii chimici ce au? În rândurile ce urmează vă voi  prezenta câŃiva compuşi 
chimici cu denumiri cel puŃin bizare. 

Draculin (nu este vorba de nici un conte) este un compus cu proprietăŃi anticoagulante din saliva 
liliecilor vampiri. 

Irene este denumirea oficială a unui heterociclu şi nicidecum numele unei feŃe frumoase 

Megaphone (să nu ne gândim la muzică) este o cetonă izolată dintr-o amibă 

Miraculin este o glicoproteină izolată din fructul minune 

 Acidul mucic este produsul oxidării cu acid azotic al galactozei 

 Acidul  performic are formula HCOOOH (nu vă gândiŃi la performanata) 

Acidul periodic (nu e nimic periodic) este acidul ce conŃine iodul în cea mai înaltă treaptă de oxidare 
(per-iodic) 

 Acidul titanic (nu are nici o legătură cu vaporul) este forma hidratată a dioxidului de titan 

 Acidul traumatic este un acid dicarboxilic ce ajută la vindecarea Ńesuturilor vegetale 

O denumire bizară din chimie: acidul constipatic. Mai jos veŃi descoperi multe alte asemenea 
denumiri ciudate de substanŃe chimice. 

ŞtiaŃi că Cadaverine (Cadaverina) este numele unei diamine?  

sau... ca Cubane este o hidrocarbură?... 

 ŞtiaŃi că: Acidul constipatic este un produs izolat dintr-un lichen? DEAD (mort) este acronimul de la 
diethyl azodicarboxylate, produs extrem de periculos? 

În realitate aceste denumiri sunt mult mai multe, aşa că vă las pe voi, dragi elevi, să le decoperiŃi.                       
Mult succes!  

                                                                                                                     Prof. Roman Brînduşa  
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                                                Cerc cu specii de peşte autohton 

Scop: EvidenŃierea diverisităŃii animalelor prin consolidarea cunoştinŃelor despre speciile de peşti 

dulcicoli autohtoni 

Grup Ńintă: elevii din clasa a VI a şi a VIII a 

Număr elevi: 20 – 30  

Materiale necesare: fişa de lucru, flipchart, markere 

Timp de lucru: 20 – 30 minute 

EnunŃ: Literele aşezate în cerc ascund numele a cinci specii de peşte de apă dulce. Dacă porniŃi de la o 

anumită literă şi le veŃi citi din 4 în 4 veŃi găsi numele celor 5 specii de peşte. 

 

SoluŃia (scrisă răsturnat): păstrăv, crap, câră, clean, caras 

                                                          Descoperă cuvântul 

Scop: Consolidarea cunoştinŃelor despre denumirea speciilor de peşte autohton  

Grup Ńintă: elevi din clasa a VI a 

Nr. elevi: 20 – 30  

Materiale necesare: tablă, cretă, caiete, creioane 

Timp de lucru: 10 minute 

EnunŃ: În coloanele A şi B există silabe sau grupuri de silabe ale speciilor de peşte care trăiesc în 

râurile de munte şi submontane. UniŃi prin săgeŃi silabele. Care sunt aceste specii? 
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                                    A     B 

            boiş          ras 

           păs     nă 

           mrea     că 

          ca     tean 

           ştiu     ră 

           ca     trăv 

 
                                                                                                      Prof. Onea Alina 

 
 
 

  

                 Situat la peste 2400 de metri altitudine,în 
valea Urubamba din Peru,la aproximativ 70 de 
kilometri de fosta capiatală Cuzco, Machu Picchu, 

sau Orașul pierdut,este cel mai cunoscut simbol al 

Imperiului Incaș și cel mai important monument 

arheologic din întreaga Americă de Nord.                                                                                                                                                                                                              
              Abandonat de către locuitorii săi la 
mijlocul secolului al şaisprezecelea, în urma 
cuceririi acestor teritorii de către conchistadorii 
spanioli, peste oraş sau lasat patru secole de uitare... 
Vălul negru a fost ridicai abia în 1911, când 
arheologul american Hiram Bingham, însoŃit de 
câŃiva colegi, a dat întâmplător de această perlă a 
unei civilizaŃii demult apuse. A fost una din cele mai senzaŃionale descoperii ai secolului al douzecelea. Mii 
de turişti din lumea întreagă îşi doreau să vadă această minune în piatră, cu anii interesul faŃă de ea 
intensificându-se. Numai în anul 2006, pe aici au trecut peste 800 de persoane. În 1983, Machu Picchu a fost 
calificat drept unul din cele mai importante monumente ale civilizaŃiei umane şi a fost luat sub protecŃia 
UNESCO, iar în vara anului trecut a fost inclus printre cele şapte noi minuni ale lumii. 
În secolul al doisrezecelea, enigmatica populaŃie ce-şi spunea Inca,Fii Soarelui cucerea un vast teritoriu în 
nordul şi vestul Americii de Sud, venind de undeva din zona meridională a continentului –savanŃii nu pot 
spune nici astăzi cu precizie care este adevarata lor patrie. Erau la fel de războinici şi necruŃători precum 
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aztecii şi au spus cu uşurinŃă mai mult de 500 de alte etnii ameridiene. Nu s-au impus prin nivel înalt de 
cultură(se consideră ca nu avem nici scriere), ci printr-o temeinică, aproape spartană organizare social-
legislativă. Construiau însă ca nimeni alŃii drumuri pavate şi cetaŃi în locuri dintre cele mai neobişnuite,  
 
 
menite să reziste aproape veşnic în faŃa oricărui  inamic.Capitala icaşilor , oraşul Cuzoco, se asemana din 
punct de vedere al calitaŃii şi frumuseŃii construcŃiilor cu Roma Antică. Apogeul creaŃiei lor arhitectuale se 
consideră a fi totuşi cetatea Machu Picchu. 
  Oraşul a fost construit la mijlocul secolului al cinsprezecelea. Deşi există mai multe versiuni, 
menirea lui rămâne neclară până acum. Locul acesta era venerat cu mult înainte de sosirea aici a icaşilor, 
fiind numit Vechiul pisc.Pe un panou mic,numai de cinci mile patrate,icaşii au reuşit să construiască un oraş 
minune. În primul rând,el nu putea fi văzut de jos, nu existau spre el nici drumuri în tradiŃionalul sens al 
cuvântului. La 600 metri deasupra se afla gălăgiosul râu Urubamba, apele caruia, pulverizate în atmosferă 
formau un nor ce îl acoperea ca o umbrelă. Era înconjurat de terase agricole, suficiente pentru hrana 

populaŃiei, şi irigat de izvoare naturale. Unii susŃineau că acesta era un fel de oraş secret pe care incașii  îl 

utilizau pentru ceremonii. AlŃii însă cred că oraşul pierdut era ca un fel de staŃiune balneară pentru nobilimei 
incaşă. Cei mai mulŃi consideră că incaşii au întemeiat fortăreaŃa în această vale protejată de munŃi din  
raŃiuni strategice. Misiunea ei era de a controla grupurile de populaŃie ce ocupau această regiune sălbatică de 
capitala Cuzco şi de a evita incursiunile lor.  
 Aici existau numeroase temple şi palate, statui şi monumente dedicate zeităŃilor incaşe. O sută de 
scari şi numeroase străduŃe îngaduiau circulaŃia în cartierele etalate pe mai multe nivele. Majoritatea 
construcŃiilor săpate în granitul din vârful muntelui sunt adevarate minuni,atât arhitectuale cât şi estetice. 
Blocurile enorme de granit utilizate cântăresc peste 50 de tone. Se ştie că incaşii nu au folosit roata, aşa că 
transportarea lor a fost extrem de dificilă. Se presupune că ele au fost desprinse din muntele de granit printr-
o metdă foarte ingenioasă. Stabilind conturul blocului necesar, muncitorii montau la intervale egale pene de 
lemn umezite. Prin dilatare, lemnul făcea ca stânca să crape. Pietroaiele erau apoi aduse de pe şantier cu 
ajutorul unei sănii speciale. Aici erau prelucrate îmbinările fără mortar, care nu permiteau nici măcar unei 
lame de cuŃit să intre în el. 
 Oraşul era divizat în trei cartiere. Unul sacru unde pot fi văzute şi acum Templul Culorilor, 
Intihuatana sau cadranul solar şi camera cu Trei Ferestre, toate dedicate lui Inti, Zeul soarelui, care era şi 
zeitatea supremă la incaşi. Mai exista şi Mausoleu monumental, o statuie enormă, cioplită în piatră, goală în 
interior, folosită pentru ritualuri şi sacrificii. Nu departe era situat şi un neobişnuit observator astronomic, 
construit în forma de semicerc şi folosit pentru determinarea datelor importante ale calendarului. Cel de-al 
doilea cartier era la fel de luxos, căci aici locuiau aristrocraŃii şi preoŃii. Cea de-a treia parte a oraşului era 
mai simplă, aici traiau servitorii. În total, în cele mai aglomerate perioade, în oraş se aflau circa 1000 de  
persoane, care îngrijeau templele şi munceau pe terasele agricole, construite foarte iscusit de jur împrejur. În 
total aici erau circa 150 de construcŃii, extrem de bine păstrate şi până astăzi 

 
                                                                                
 
                                                                                               Purcariu Magdalena, clasa a VIII-a 
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