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 În cadrul proiectului NE JUCĂM DE-A 
ȘCOALA , vom  desfășura activități  de socializare, de 
comunicare,  de învățare corectă a limbii române, de 
creștere a gradului de motivare școlară pentru elevii 
proveniți din familii dezavantajate social. 
 Acolo unde familia se dovedește a fi deficitară în a oferi 
condiții normale de formare a copilului, comunitatea 
este obligată să intervină prin pârghiile pe care le 
are pentru ameliorarea efectelor negative. Cea mai 
importantă pârghie pe care comunitatea o deține 

este școala prin misiunea pe care o are: aceea de a forma tânăra generație conform cerințelor 
societății. 
Pentru diminuarea diferențelor de competențe între copii dorim completarea formării și 
educării lor în cadrul ȘCOLII DE VARĂ.
     Vă așteptăm, dragi copii, în luna august! 

        Prof.înv.primar,Purcaru Maria-Simona
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 Domnia lui Constantin Brâncoveanul a marcat o perioadă înfloritoare în istoria Ţării 
Româneşti. Îndelungata să domnie s-a încheiat tragic pe 15 august 1714. Luptând pentru 
eliberarea ţării de sub jugul otoman, a fost prins şi decapitat de către turci, împreună cu cei 
patru fii ai săi şi sfetnicul Ianache Văcărescu. Martiriul lor constituie un exemplu de credinţă 
şi patriotism.
 Constantin a ajuns la domnie într-o perioadă agitată pentru istoria Ţării Româneşti, 
în timpul unui îndelungat război între turci şi austrieci. Înzestrat cu un simţ politic înnăscut, 
tânărul domn a reuşit, printr-o diplomaţie deosebită, să păstreze legături de prietenie cu 
toate Marile Puteri, pentru a feri țara de jafuri şi pustiiri. Rezistând eroic presiunilor interne 
şi externe, a reuşit să apere pacea şi independenta Ţării Româneşti şi să se impună, că egal, 
factorilor politici de decizie ai Europei - Imperiile Habsburgic, Rus şi Otoman. 
 În cei 26 de ani de domnie, Brâncoveanu s-a dovedit un gospodar desăvârşit şi bun 
administrator al avuţiilor ţării, instaurând o epocă de 
prosperitate şi de pace. A iniţiat o amplă activitate 
de construcţii religioase şi laice, îmbinând armonios 
în arhitectură, pictură murală şi sculptură tradiţia 
autohtonă, stilul neo-bizantin şi ideile novatoare ale 
renascentismului italian într-un stil autentic, ce a 
preluat numele său: stilul brâncovenesc. Şi-a asumat 
rolul de protector al tiparului şi şcolilor din Muntenia, 
dar şi din Transilvania, numele său fiind întâlnit 
între cele ale donatorilor de la şcoală românească din 
Scheii Brașovului.
 Constantin Brâncoveanu a fost unul dintre 
cei mai importanți ctitori de biserici și mănăstiri 
din țările române. Încă înainte de a ajunge domn, el 
a ridicat două biserici, una la Potlogi, Dâmbovița și 
alta la Mogoșoaia, lângă București.

4

Brâncovenii 
 Apărători ai credintei si ai patriei



CULTURAL 
EDUCATIV

5

 După ce s-a urcat pe tronul Țării Românești, Brâncoveanu a mai ctitorit tot în București 
încă trei biserici, pe locul unora mai vechi: biserica Sfântul Ioan cel Mare sau „Grecesc”, 
demolată în secolul trecut, biserica mănăstirii Sfântul Sava, demolată în secolul trecut și Biserica 
Sfântul Gheorghe Nou din București, existentă și azi în centrul capitalei, recent restaurată. 
În această din urmă biserică au fost depuse și osemintele ctitorului, în anul 1720, aduse în 
ascuns de la Constantinopol, de către soția sa, doamna Marica.   A mai zidit o biserică în satul 
Doicești, Dâmbovița, în 1706. Împreună cu unchiul său, spătarul Mihai Cantacuzino, a ridicat 
mănăstirea din Râmnicu Sărat, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, închinată mănăstirii 
Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai.   În vara anului 1690, Constantin Brâncoveanu a pus 
piatra de temelie a celei mai de seamă din ctitoriile sale, Mănăstirea Horezu (sau „Hurezi”), 
cu hramul Sfinții împărați Constantin și Elena.  Printre alte biserici și mănăstiri ctitorite sau 
refăcute de Brâncoveanu sunt Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Mănăstirea Surpatele, Mănăstirea 
Polovragi și Mănăstirea Turnu din Târgșoru Vechi.
 Pentru a echilibra scena politică dominată de turci şi austrieci, domnul muntean a 
încheiat o alianţă secretă cu ambiţiosul tar Petru I. Dar fiindcă pretenţiile acestuia creşteau 
mereu, a recurs la un joc dublu periculos, cum o va demonstra şi sfârşitul său tragic. Cerând 
ajutor otomanilor, întrucât războiul era iminent, a pus în ascuns la dispoziţia țarului călărimea 
ţării. Urmărind recuperarea Brăilei, a aşteptat să vadă de partea cui se înclina balanţa. A fost 
însă trădat de unii boieri, iar infidelitatea sa faţă de Poartă nu a fost iertată. Sfârşitul său a 
survenit mai târziu, în 1714, căci turcii urmăreau să intre în posesia averilor celui pe care 
îl numeau “Beiul de Aur”. În Săptămâna Patimilor, anul 1714, Constantin Brâncoveanu a 
fost arestat, împreună cu cei patru fii ai săi şi Ianache Văcărescu, ginerele şi sfetnicul sau de 
încredere, şi închis în Palatul celor 7 Turnuri (Yedikule) din Istanbul.
 Pe 15 august 1714, de Adormirea Maicii Domnului, când domnitorul a împlinit 60 de 
ani, a fost adus, împreună cu ceilalţi prizonieri, în Pavilionul Mării, Yali Köskü, şi i s-a cerut 
să renunţe la credinţa strămoşească. Erau prezenţi sultanul Ahmet al III-lea, marele vizir Gin 
Ali, reprezentanţi ai Franţei, Angliei, Rusiei şi Austro-Ungariei. Domnitorul şi-a încurajat fiii 
să fie statornici în credinţă, fiind singurul bun ce le-a mai rămas. Înfuriat, sultanul a poruncit 
să fie tăiate mai întâi capetele copiilor, apoi cel al sfetnicului, crezând că îl va înduioşa. Dar 
Brâncoveanu, îndurerat, şi-a făcut o cruce mare, spunând: “Doamne, fie voia Ta!”, şi a întins 
singur capul său călăului. Cele şase trupuri decapitate au fost aruncate în apele Bosforului, iar 
capurile purtate pe uliţele cetăţii. La rugăciunile doamnei Marica, aflată în închisoare, nişte 
pescari credincioşi au pescuit trupurile lor, înmormântându-le în Biserica Adormirii Maicii 
Domnului din insula Halki.



CULTURAL 
EDUCATIV

6

Moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu au rămas 
în biserică de pe insula Halki din Marea Marmara, 
până în vara anului 1720, când credincioasa doamnă 
Maria Brâncoveanu le-a strămutat în Valahia. Deşi 
mormântul din Mănăstirea Hurezi aştepta trupul 
voievodului, acesta a rămas gol, doamna Maria fiind 
convinsă că turcii vor căuta trupul voievodului în 
acel loc şi, de îl vor găsi, îl vor pângări. Astfel, ea l-a 
înmormântat în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, din 
Bucureşti, unde acestea se află şi astăzi.
În şedinţa Sfântului Sinod din 20 iunie 1992, s-a 
hotărât că “de acum înainte şi până la sfârşitul 
veacurilor, binecredinciosul voievod Constantin 
Brâncoveanul, împreună cu fiii săi Constantin, 
Ştefan, Radu şi Matei şi cu sfetnicul Ianache, să fie 
cinstiţi cu sfinţii, în ceata martirilor Ortodoxiei, 
pomenindu-i cu slujbe şi cântări de laudă în ziua 
de 16 august, fiind înscrişi în sinaxar, cărţile de cult, 

precum şi în calendarul Bisericii noastre”.
Gheorghe Șincai a descris martiriul voievodului în felul următor:
„Odată cu Brâncovanul au pierit cei patru feciori ai lui, cărora el le-a grăit astfel în ora morții: 
„Iată, toate avuțiile și orice am avut, am pierdut! Să nu ne pierdem încai sufletele... Stați 
tare și bărbătește, dragii mei! să nu băgați seamă de moarte. Priviți la Hristos, mântuitorul 
nostru, câte a răbdat pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit. Credeți tare întru aceasta 
și nu vă mișcați, nici vă clătiți din credința voastră pentru viața și lumea aceasta...”. Acestea 
zicând el, porunci împăratul de le tăiară capetele, întâi ale feciorilor, începând de la cel mai 
tânăr, și mai pe urmă a tăiat capul lui Constantin Brâncovanu, și aruncară trupurile în mare. 
Și creștinii, după aceea, aflându-le, le-au astrucat la Patriarhie.” 
                                  
(Gheorghe Șincai - Cronica românilor și a mai multor neamuri)

   Material realizat de către prof. înv. primar, Diaconu Cristina-Mariana
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 În fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Paşti, Biserica 
Ortodoxă sărbătoreşte praznicul Înălţării Domnului. Prin 
hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului 
a fost consacrată că Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională 
bisericească. Astfel, în toate bisericile, mănăstirile 
şi catedralele ortodoxe din ţară şi străinătate se face 
pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul 
veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credinţa, 
libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea 
neamului.
 Eroi au fost, eroi sunt încă… spun versurile unui 
renumit cântec patriotic închinat eroilor neamului. De 
câte ori avem răgazul să ne gândim la înaintaşii noştri care 
au stropit cu sângele lor acest pământ „plin de sfinţi şi de 

eroi” ? De câte ori ne amintim 
să-i rostim în rugăciunile 
noastre, să le cinstim memoria? 
Sunt sigură  că cei mai mulţi 
ar spune : de 1 Decembrie şi 
de Ziua Eroilor. De aceea se 
cuvine ca măcar în aceste zile să 
încercăm să ne cunoaştem mai 
bine eroii din toate locurile şi 
din toate timpurile, faptele lor 
de vitejie, martiriul lor pentru 
apărarea ţării şi a credinţei 
strămoşeşti. 

PAGINA MICULUI CRESTIN
26 aprilie - Înăltarea Domnului 

Ziua eroilor neamului 
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 Venind în contact cu 
faptele istorice ale înaintaşilor 
noştri, putem spune că ţara 
însemna pentru ei credinţa 
în Dumnezeu, dragoste faţă 
de glia strămoşească, omenie 
şi compasiune faţă de cel în 
nevoi, statornicie, dârzenie 
şi neînfricare în lupta pentru 
apărarea ei, chinuri, suferinţe 
şi nedreptăţi suferite în în-
chisori. Eroi sunt cei căzuţi 
pe fronturile de luptă, în 
războaie, dar şi cei din  lagăre 
şi închisori, asupriţi pentru 
credinţa lor.
   

   „Avem un rai de sfinţi în temniţi daţi la moarte
   Şi aruncaţi în groapă neştiuţi
   Dar astăzi dând pământul la o parte
   Ies moaşte sfinte-n zeghe grea de deţinuţi.”

 Biserica Ortodoxă Română cinsteşte eroii neamului, iar pentru martirii şi sfinţii 
români a stabilit date de cinstire în calendarul creştin-ortodox. Anul 2014 a fost  închinat de 
către Sinodul BOR Sf.Martiri Brâncoveni, pe data de 15 august 2014, împlinindu-se 300 de 
ani de la martiriul lor.
 Elevii şcolii noastre au adus un modest omagiu eroilor neamului şi Sf. Brâncoveni, 
prin prezentarea unui montaj literar – muzical şi a unei scenete istorice, la Biserica „Sf. 
Cuvioasă Parascheva” Mastacăn.

   Material realizat de către prof. înv. primar, Diaconu Cristina-Mariana
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Stiati că...?

Despre câini
 Nasul fiecărui câine are o amprentă unică, la fel ca degetele noastre?
 Indiferent de talie şi de rasă, toţi câinii au 42 de dinţi şi 321 de oase?
 Inima câinelui bate de 120 de ori pe minut, cu 50% mai repede ca a ta?
 În primele săptămâni de viaţă, puii de câine dorm 90% din timp?
 Câinii au nasul ud pentru a “prinde” mai uşor picăturile de substanţe mirositoare 
din aer?
 Un câine este la fel de inteligent ca un copil de 2-3 ani? Asta înseamnă că înţelege 
150-200 de cuvinte, inclusiv semnale şi mişcări asociate lor.
 Câinii au un simţ al mirosului de 1000 de ori mai puternic decât al omului?
 Greyhound-ul este cel mai rapid câine din lume – poate atinge viteze de peste 70 
km/h?
 Bassetii nu pot înota?
 Câinii nu au apendice?
 Cu cât un câine are nasul mai lung, cu atât se răcoreşte mai uşor?
 Câinii transpiră prin perniţele lăbuţelor?
 Singurii câini care n-au limba roz (ci neagră) sunt Shar Pei şi Chow Chow?
 Câinii pot localiza sursa unui sunet în 6 sutimi de secundă, folosindu-şi urechile 
asemănătoare unui radar?
 Culorile pe care le percep câinii sunt asemănătoare cu cele pe care le vedem noi la 
apus?
 Motivul pentru care câinii se învârt uneori în cerc înainte de a se aşeza este un in-
stinct de a transforma iarba înaltă în culcuş?
 Temperatura obişnuită a câinelui este de 38,5 grade Celsius?
 Pentru câini nu e niciodată linişte? Chiar în orele târzii ale nopţii, ei aud o mulţime 
de sunete şi vibraţii.
 La fel ca oamenii, câinii pot fi stângaci sau dreptaci.
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  Lăcrămioara sau mărgăritarul este o floare delicată de primăvară. Frunzele de 
lăcrămioară sunt folosite în tratamentul afecţiunilor cardiace,migrenelor,ajutând la 
înlăturarea durerilor de cap şi ameţelilor,iar florile tratamentul unor afecţiuni genitale.
Uleiul natural obţinut din flori de lăcrămioare are aplicaţii în aromaterapie.
 Urzica se întâlneşte în întreaga ţară din câmpie până la munte.În scopuri terapeutice se 
folosesc frunzele sub formă de ceai urzica este folosită în bronşite iar în stări de avitominoza,o 
cură de urzici revigorează organismul.Datorită substanţelor proteice şi vitaminelor este 
folosită şi ca aliment.
 Ceaiul de soc este unul dintre cele mai recomandate ceaiuri pentru slăbit în-
trucât elimină toxinele din organism,fiind diuretic şi într-o mică măsură laxativ.Pe lângă 
proprietăţile diuretice acesta este şi foarte aromat şi plăcut la gust.
 Ceaiul de mentă este o băutură răcoroasa care ajută la tăierea poftei de mâncare.Con-
sumat în exces,constipă.
 Sunătoarea numită şi pojarniţă creşte în regiunile de câmpie şi dealuri.Intern,are 
acţiune antiseptică,astringentă,cicatrizantă.Împiedică infiltrarea grasă a ficatului.Ceaiul din 
tulpini se ia contra tusei,răcelii,crampelor gastrice,în boli de ficat.Sub formă de băi şi cata-
plasme calmează durerile şi cicatrizează rănile folosindu-se,mai ales în arsuri.
 Muşeţelul numit şi romaniţă creşte pretutindeni,pe marginea drumurilor,ogoarelor,pe 
lângă casă. Este recomandat în tratamentul gastritelor,enerocolitelor,diareei,infecţiilor 
renale,astmului bronşic la copii şi în boli ale ficatului.Ceaiul de muşeţel provoacă transpiraţia 
ceea ce face să scadă febra.Calmează tenurile iritate şi înroşite.
 Gălbenelele cresc pe terenuri necultivate la marginea drumurilor pe lângă garduri de la 
câmpie până în zona montană.Se cultivă şi în grădini pentru florile lor galben-portocalii,fiind 
cunoscute ca filimica,călinica,ochi galbeni sau roşioară.Se administrează intern în ulcer şi 
enterocolite.Sub forme de băi cataplasme sau tinctură,florile se folosesc ca pansament pentru 
rănile care se vindecă greu ca ulceraţii,plăgi cu puroi,arsuri degerături,acnee eczeme.
 Nucul este un pom fructifer bine cunoscut. Intern se foloseşte în diabet zaharat,enterite 
acute,infecţii şi edeme renale.Uleiul din seminţe este recomandat în alimentaţia dietetică.
Sub formă de băi generale întăreşte organismul şi ajută la vindecarea diferitelor boli de piele 
ca:eczeme,ulceraţii,furunculoză.Sub formă de comprese se folosesc în băi de ochi.Din frunze 
de nuc se mai poate prepara o alifie care ajută la vindecarea rănilor.

CULTURAL 
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 În săptămâna 7-11 aprilie 2014 , în cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai 
bun!”, elevii claselor pregătitoare, a II-a, a III-a și a IV-a de la Școala Gimnazială Borlești 
- Structura ”Ștefan cel Mare” Mastacăn, coordonați de învățătorii: Drăgușanu Liliana, 
Diaconu Cristina-Mariana, Purcaru Maria-Simona și Constantin Anișoara, au participat la 
diverse activități extracurriculare și extrașcolare care au răspuns intereselor și preocupărilor 
lor, au  valorificat talente și capacități individuale ale acestora.
 În prima zi, pe 7 aprilie, elevii au participat la activitatea: ”BIBLIOTECA-O LUME 
A CĂRȚILOR”, în cadrul căreia elevii îndrumați de d-na bibliotecară, Miron Daniela, au 
observat modul de așezare a cărților într-o bibliotecă, au ascultat o poveste, au citit la rândul 
lor fragmente din povești, au recitat poezii învățate la școală, iar în final, au participat la 
jocul – concurs: ”Recunoaște personajul!”.  

 
 Marți, 8 aprilie, elevii au participat la Concursul de cultură generală”ISTEȚILĂ”, în 
cadrul căruia au avut posibilitatea de a-și pune în practică cunoștințele acumulate la orele 
de curs. În partea a doua a zilei au participat la activitatea în aer liber: ”MICII SPORTIVI-
AER, SOARE ȘI MIȘCARE”.

“SĂ STII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 
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 Miercuri, 9 aprilie elevii Școlii Mastacăn  au fost în drumeție la Nechit, însoțiți de 
d-nele învățătoare. Au observat copacii, pădurea, au cules flori, au jucat jocuri în aer liber 
iar în final au vizitat Fabrica de Cherestea NEWSTAR Borlești, unde au avut posibilitatea 
de a urmări pe rând toate etapele prin care bușteanul se transformă în mobilă. Elevii au fost 
foarte încântați, unii chiar manifestându-și  dorința de a deveni tâmplari cândva. 
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 Joi, 10 aprilie în fiecare sală de clasă s-au organizat ateliere de lucru pentru realizarea  mai 
multe felicitări și decorațiuni pentru Sf.Paști. Elevii au pictat ouă sau icoane, au confecționat 
tablouri și felicitări de Paște.
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 Tot joi, elevii au mers la Căminul Cultural Borlești, unde au vizionat piesa de  teatru  
interactivă: ” Dănilă Prepeleac”- dramatizare după povestea lui Ion Creangă.

 În ultima zi, elevii au mers, însoțiți de d-nele învățătoare, la biserica cu hramul”Sf. 
Cuvioasa Parascheva” din satul Mastacăn. Aici preotul paroh, Huștiu Adrian i-a întâmpinat 
și a purtat o conversație foarte plăcută și utilă acestor mici vlăstare care acum își modelează 
comportamentul și personalitatea. Tema conversației a fost: ”Rugăciunea” și  Închinarea 
în Sf.Biserică” Am considerat că  este important să acordăm puțin din timpul nostru și lui 
Dumnezeu, deoarece este important ca elevii, în condițiile
Elevii au participat cu mult interes la activitățile desfășurate, au colaborat, s-au împrietenit  
cu colegi de la alte clase, au interacționat în mod plăcut.

       Prof. înv.primar Diaconu Cristina-Mariana
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SCRIITORII PREFERATI

 O interesantă activitate desfăşurată la 
bibliotecă cu elevii clasei  a III-a l-a avut ca 
protagonist pe scriitorul Ioan Slavici, cel dintâi 
mare scriitor pe care Transilvania îl dăruiește 
literaturii române la sfârşitul secolului al XIX-
lea.
 Elevii, îndrumaţi de doamna învăţătoare 
Purcaru Simona au pătruns pas cu pas în opera 
scriitorului, descoperind minunatele sale 
basme.
 Ei au citit în prealabil basmul „Floriţa din 
codru” iar în timpul activităţii au întocmit o 

fişă de autor ce a cuprins date despre viaţa şi activitatea literară a scriitorului si fişa de 
lectură a basmului citit.
 O altă activitate desfăşurată cu elevii clasei a IV-a a avut-o în prim plan pe poeta 
Otilia Cazimir. Elevii clasei a IV-a 
sub îndrumarea doamnei învăţătoare 
Constantin Anişoara, au descoperit 
minunata lume a poeziei Otiliei Cazimir.
 În cadrul activităţii elevii au citit 
poezii, au realizat semne de carte cu 
imaginea poetei şi au întocmit o fişă de 
autor cu date despre viaţa şi activitatea 
literară a  Otiliei Cazimir.

  Bibliotecar, Miron Daniela

SCRIITORII PREFERATI
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“A fost odată ca niciodată.... de 1 Martie”

  Concursul Naţional  A FOST 
ODATĂ CA NICIODATĂ… DE 1 
MARTIE s-a desfăşurat în perioada 
februarie- aprilie 2014. Au participat un 
număr aproximativ de 100 de şcoli din 
ţară, şi peste 400 de elevi şi preşcolari. 

  La secţiunea a IV-a a concursului, 
„Creangă-izvor de dragoste şi veselie”, 
desfăşurată la Căminul Cultural Borleşti, 
pe data de 1 martie 2014 au participat cadre 

didactice şi preşcolari / elevi din comuna Borleşti. Toţi participanţii au primit diplome, iar cei 
mai talentaţi au fost răsplătiţi cu cărţi. A fost o atmosferă de sărbătoare, spectacolul îmbrăcând 
forma unei şezători populare care a reuşit să readucă în faţa spectatorilor  prin frumoasele 
costume populare, prin vorbele de duh şi zicătorile populare, satul ţărănesc de odinioară. În 
acest decor arhaic au pătruns pe rând musafiri deosebiţi care au dat viaţă personajelor din 
lumea operei lui Ion Creangă. Nu au lipsit voia bună, cântecul şi jocul popular. 
 De asemenea s-a reuşit organizarea unui târg de mărţişoare care a avut mult succes.
 Mulţumim tuturor participanţilor şi mai ales sponsorilor noştri.
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Concursul 
“Un măr delicios, un copil sănătos”

 
În perioada 14.02-28.03.2014, în școlile din județul Neamț s-a desfășurat  concursul județean 
”Un măr delicios, un copil sănătos”, concurs inițiat de Consiliul Județean Neamț în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț. 
 Tema concursului a fost  Importanța consumului de fructe și legume proaspete autohtone 
în formarea unui stil de viață sănătos.                                    
 Scopul concursului a fost educarea elevilor, dar și  sensibilizarea părinților pentru 
a susține și promova consumul de fructe autohtone și legume, în spiritul unui stil de viață 
sănătos. Elevii claselor I-IV au realizat desene, iar cei de la gimnaziu au realizat referate şi 
prezentări powerpoint pe această tematică. Juriul  şcolii noastre a selectat câte o lucrare pentru 
fiecare secţiune. Cele trei lucrări selectate au participat la etapa finală a concursului judeţean, 
desfăşurată la ISJ Neamţ. 
 Pe data de 1 iunie 2014 cadrele didactice implicate, prof. de biologie, Onea Alina şi 
prof. înv. primar, Diaconu Cristina, alături de copiii participanţi, au participat la premierea 
concursului, desfăşurată în sala mare a  Consiliului Judeţean  Neamţ.
 Acolo, într-o atmosferă de sărbătoare, copii din întreg judeţul, însoţiţi de părinţi şi cadre 
didactice, au fost primiţi cu colăcei, au fost premiaţi cu diplome, cu premii consistente, precum 
stick-uri memorie, atlase,  cărţi, coşuri cu mere. Premiile au fost înmânate de către d-l Culiţă 
Tărâţă, preşedintele CJ Neamţ, d-na Emilia Arcan, vicepreşedinta aceleiaşi instituţii şi de către 
d-l inspector şcolar de biologie, Bălan  Ion. Fiecare şcoală participantă a primit câte un microscop 
performant. Emoţiile pluteau în aer, copiii aşteptând cu sufletul la gură să fie strigaţi pentru a-şi 
primi recompensa pentru eforturile depuse. Toţi elevii participanţi au primit diplome şi s-au 
acordat 150 de cărţi ca premii. A fost o experienţă plăcută, mai ales că ne-am întors acasă cu 
premii care ne-au făcut să ne simţim mândri de şcoala şi elevii noştri.
Premiile obţinute de către elevii Şcolii Borleşti şi Mastacăn:
1. Secţiunea de referate :
Premiu special: Cojocaru Gabriela, clasa a VIII-a
2. Secţiunea prezentări-power:
Premiul III: Apostol Georgiana, clasa a VI-a
3. Secţiunea de desene:
Premiul I: Diaconu Anastasia, clasa a II-a
 Mulţumim organizatorilor, elevilor şi tuturor care s-au implicat în desfăşurarea bună a 
acestui concurs.



PROIECTE SI 
ACTIVITATI

19

Elevii claselor I-IV participanţi la etapa desfăşurată în şcoală

 

 Elevii  premiaţi cu premiul I la concursul de desene-etapa finală
 

 Lucrarea elevei şcolii noastre premiată cu locul I

   Material realizat de prof.înv.primar, Diaconu Cristina-Mariana
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CREATIILE 
ELEVILOR

                         Cățelușul meu
                                      
Am un cățeluș                Fuge prin ogradă,
Parcă e din pluș.                     Face și paradă.
E tare micuț,                           Mulțumit c-un os
Dar și voinicuț.                       El nu-i niciodată mofturos.

        Purcaru Ştefania, cl. a III-a
     Rechi

Rechi e cel mai bun câine                Atunci când este flămând
Are lăbuţele fine                                Vine la poartă plângând
Este tare frumuţel                             Eu îl iubesc mult de tot
Şi îmi place mult de el.                     Fiindcă e tare frumos.

        Purice Adrian,cl. a III-a

Cățelușa mea, Lissa
 Eu am o cățelușă pe nume Lissa. Ea are un 
an și este un Bichon Maltez. Are blană albă, ochi 
negri, dinți albi strălucitori și lăbuțe micuțe.
      Noi ne jucăm mereu ’’Caută cangurul,,. Eu 
ascund cangurul și ea trebuie să-l găsească, dar se 
mai joacă și cu jucăriile ei.
       Când vede o pisică, fuge până o prinde. Eu 
doresc să se înțeleagă bine cu ele, dar știm cu toții 
că pisicile și câinii sunt dușmani.
         Lissa este foarte jucăușă și drăguță. Îmi iubesc 
cățelușa foarte mult.

   Purcaru Ştefania,  cl. a III-a
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CARTE, DULCE CARTE

Cartea este o sursă de inspiraţie.                               Cartea este o   comoară.
Cartea este o cale către viitor.                                    Cartea este un ochi de speranţă.
Cartea este călăuza omului în viaţă.                         Cartea este un mare ajutor.
                       Harpa Bianca                                                              Purice Adrian

 Cartea este un izvor al cunoaşterii, al imaginaţiei, care de multe ori mă duce în lumea 
basmelor.
Cartea este învăţătorul care te ajută în primii paşi ai vieţii de şcolar.
                                                                                                       Boboc Radu
      
      Cartea este o prietenă importantă şi de nădejde. 
      Cartea este o comoară de înţelepciune.
      Cartea este cea mai mare avuţie.
                                           Purcaru Ştefania

Cartea deschide mintea elevilor.
Cartea este o bucurie pentru cei ce o citesc.
Cartea este bună mea prietenă.
  Ciupercă Letizia

 Păşind încet prin grădina înţelepciunii, copilul curios începe să adune roadele. Azi 
culege unul, apoi altul şi tot aşa până când coşul cunoaşterii nu mai este aşa de gol. Se aşază 
apoi pe o bancă, îngândurat, şi îşi dă seama că lumea nu mai este chiar aşa de necunoscută. 
Ştie despre stele, despre soare, despre oameni, plante şi animale.                                           
 Orice carte este o comoară de înţelepciune şi o mare avuţie pe care numai cei ce se 
hrănesc din “Pomul înţelepciunii” o au. După cum spune un vechi proverb, “Ai carte, ai 
parte!”, cartea ne hrăneşte sufletul şi în acelaşi timp pregăteşte un viitor strălucit celor care îi 
dau atenţia cuvenită.                                                                                                          
 Precum pomul are nevoie de apă şi hrană pentru a face roade, tot aşa, şi copilul are 
nevoie de cărţi pentru a înflori şi a rodi, pentru a ajunge un om vrednic.                          
        înv. Purcaru Maria –Simona
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CREATIILE 
ELEVILOR
DE-A V-AȚI ASCUNSELEA
     
M-ai învăţat cândva un joc
Spuneai că nu e prea ciudat
Că n-ar fi vorba numai de noroc
Şi că mulţi alţii l-ar mai fi jucat.

În jocul tău infam, ne ascundeam
Zburam spre cer tăcuţi, prin galaxii
Tu te-ascundeai subtil…eu căutam
Şi-apoi invers… ştii tu: ca doi copii. 

Şi ne-am jucat aşa un timp în doi
Uitaţi, pierduţi şi fără de noroc
Iar tu minţeai zâmbind, spunând că poţi
Opri, de vrei, tot universu-n loc.

Până-ntr-o zi, când neştiutul joc
Mi s-a părut absurd, chiar demodat
Şi n-am vrut să-l mai joc de-atunci deloc
“O dată” ai spus “şi-apoi îţi fac pe plac”.

Tu te-ai ascuns la fel ca în trecut
În nori, prin neştiutele unghere
Simţeam mirosul tău dulce, plăcut
Te căutam visând o mângâiere.

Dar m-ai minţit, de-atunci tu ai plecat
Şi-i frig, pustiu, şi toamna e târzie,
Şi oare unde nu te-am căutat…
Ce bine te-ai ascuns… copilărie…

   prof. Olteanu Dan

PRIMĂVARA

Primăvara a venit,
Câmpul iar a înverzit, 
Florile au răsărit
Și pomii au înflorit!

Păsările călătoare
La noi iarăși au sosit
Și zboară din floare în floare
Fluturașii ferici!

În poiană-i gălăgie,
Copii mulți s-au adunat
Să vestească primăvara-
Anotimpul preferat!

  de Diaconu Anastasia



EDITORIAL
OMAGIU MAMEI ...DE 8 MARTIE

  E greu să alegi din toate fiinţele ce te înconjoară,  pe 
cea mai dragă. Cu cât trec anii  cunoaştem mereu noi oameni 
care cuceresc prietenia sufletului nostru. Şi totuşi din zecile de 
chipuri care ne trec prin faţă, unul pare înconjurat de lumină 
şi căldura mai multă. E chipul MAMEI. Când mă gândesc mai 
mult la mama, parcă aud versurile simple auzite :

”Cel mai frumos mai scump cuvânt 
Ce-l zice omul pe pământ 
E MAMA!”

  ISTORICUL ZILEI DE 8 MARTIE-  ZI  INTERNAŢIONALĂ A FEMEII
 În 1908, 15.000 de femei au mărșăluit în New York cerând un program de lucru mai scurt, 
salarii mai bune și dreptul la vot, iar în 1909, conform unei declarații a Partidului Socialist din 
America, Ziua Internațională  a Femeii a fost stabilită pe 28 februarie. Un an mai târziu, în 
1910, în urma unei Conferințe a Muncitoarelor de la Copenhaga, unde au participat peste 100 
de femei din 17 țări, s-a hotărât ca Ziua Femeii să fie sărbătorită în aceiași zi peste tot în lume, 
data de 8 martie fiind aleasă însă abia în 1913. 
 În anul 1977, Adunarea Generală a ONU a proclamat printr-o rezoluție Ziua Națiunilor 
Unite pentru Drepturile Femeilor și Pace Internațională. O sărbătoare a femeilor, recunoscută 
internațional, dar fără a se preciza o zi anume, a fost hotărâtă 
încă din 1910, de Internațională Socialistă reunită la Copenhaga. După Primul Război Mondial 
s-a fixat data de 8 martie ca Ziua Internațională a Femeii, dar procesul de emanciparea femeii 
nu a fost încheiat. Femeile au continuat să demonstreze pentru drepturi egale și în principal 
pentru drept de vot. Următoarea etapă în instituirea unei zile dedicate femeii l-a constituit 
proclamarea, în 1975, de către ONU, a Anului Internațional al Femeilor și declararea perioadei 
1976–1985 ca Deceniul ONU pentru condiția femeii.
 Astăzi, în data de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită (în unele țări 
fiind declarată prin lege zi liberă) în următoarele state: Albania, Algeria, Angola, Armenia, 
Azerbaidjan, Bangladesh, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, 
Cambodgia, Camerun, Chile, Columbia, Croația, Cuba, Cipru, Danemarca, Eritreea, Finlanda, 
Georgia, Grecia, Guineea-Bissau, Islanda, India, Italia, Israel, Laos, Letonia, Kazahstan, 
Kosovo, Kirghizstan, Macedonia, Madagascar, Malta, Mexic, Republica Moldova, Mongolia, 
Muntenegru, Nepal, Palestina, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Suedia, 
Siria, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan, Vietnam, Zambia. În 
China, femeile au după-amiaza liberă de 8 martie. 
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EDITORIAL
Programul zilnic al elevului

 
 Şcoala este o instituţie importantă în viaţa 
copilului şi a familiei. 
 Acesta păşeşte pragul şcolii aflându-se deodată în 
faţa unor responsabilităţi izvorâte din angajarea sa în 
prima mare activitate socială: învăţătura. Ea reflectă 
măsura în care copilul reuşeşte să răspundă cerinţelor 
noului program. Este important ca fiecare elev să se 
acomodeze uşor şi rapid noilor cerinţe.
 Statutul de şcolar al copilului impune o nouă 
distribuire a timpului său. Se va restrânge astfel timpul 
de joacă şi se vor introduce unele obligaţii de natură 
intelectuală. 
 Organizarea raţională a timpului permite 
instalarea unui regim de viaţă şi muncă sănătos. 
Controlarea eficientă a timpului va constitui un stil de 
viaţă. 

 Un regim de muncă şi odihnă este necesar:
	 •în	organizarea	şi	desfăşurarea	procesului	de	învăţământ;	
	 •pentru	realizarea	cu	uşurinţă	a	sarcinilor	şcolare;
	 •	pentru	ocrotirea	sănătăţii	micului	şcolar.
 Activitatea elevului trebuie riguros organizată, supravegheată şi controlată. Copilul care 
nu are în familie un astfel de program şi desfăşoară activitatea la întâmplare, nu-şi pregăteşte 
temele la timp, nu-şi formează deprinderi de muncă ordonată şi sistematică. Din aceste cauze 
el întâmpină tot mai mari greutăţi în îndeplinirea sarcinilor şcolare, pe care caută să le evite.
 Colaborarea familiei cu şcoala este necesară pentru realizarea cu succes a cerinţelor 
impuse de unitatea de învăţământ. Unele familii nu ţin legătura cu şcoala şi neglijează complet 
oportunitatea unui program care trebuie să jaloneze munca şi odihna copilului. Respectarea 
restricţiilor de curăţenie şi igienă, întocmirea şi respectarea programului de executare a 
îndatoririlor şcolare trebuie urmărită cu fermitate de către părinţi.
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EDITORIAL
  Eficientizarea colaborării şcoală-familie se concretizează în abordarea de către 
învăţător sau diriginte a acestei teme în cadrul şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii. Prezentarea 
unui posibil program zilnic al elevului este necesară mai ales în şcolile din mediul rural pentru 
educarea ,,mentalităţii” părinţilor.
 1.Deşteptarea la ora 700;
 2.Înviorarea, igiena corporală;
 3.Îmbrăcatul şi revizuirea ghiozdanului;
 4.Servirea micului dejun;
 5.Traseul către şcoală;
 6.Programul şcolar: 4-5 ore de cursuri;
 7.Traseul către casă;
 8.Spălatul pe mâini, schimbarea vestimentaţiei, servirea mesei de prânz; 
 9.Program de odihnă - 2 ore;
 10. Pregătirea lecţiilor - până la ora 1700;
 11. Activităţi la alegere (lectură, vizionare de programe TV, joc în aer liber);
 12. Servirea cinei – ora 1900;
 13. Pregătirea ghiozdanului;
 14. Igiena corporală de seară;
 15. Lectura – cel puţin un sfert de oră;
 16. Odihna de noapte, începând cu ora 2100.
 Scopul primordial al şcolii este acela de a forma tipuri de elevi, care să răspundă nevoilor 
comunităţii şi să dea acestei persoane competențe pentru viaţa privată, profesională şi publică.
„Orice copil are dreptul de a-şi exprima opiniile în toate chestiunile 
care îl privesc.” ( art.12-15 Convenienţa Naţiunilor Unite cu privire 
la Drepturile Copilului -1989). Pe lângă dreptul de a i se asigura 
asistenţa de sănătate, copilul are dreptul de a se juca în voie, de a-şi 
satisface anumite dorinţe in timpul liber. Prin timp liber înţelegem 
acea unitate de timp folosită după voia şi priceperea fiecăruia. La 
vârsta şcolara mică copilul trebuie dirijat în folosirea timpului liber 
către activităţi utile, plăcute, care să-i formeze trăsături pozitive de 
caracter.
  Timpul liber poate avea mai multe funcţii: educativă, de 
odihnă, sau de delectare.
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EDITORIAL
 
 Putem vorbi de timp liber zilnic, timp liber la sfârşit de săptămână sau timp liber în 
vacanţe. Considerăm timp liber al unei zile, timpul rămas după efectuarea unor activităţi cum 
ar fi: orele de curs, activităţi extraşcolare, trebuinţele personale, activităţile gospodăreşti şi 
activităţile neprevăzute.
  Acest timp diferă de la individ la individ în funcţie de vârstă, ritm de muncă, familie.
Exemplu: 
 Unui copil de clasa a-IV-a, cu un ritm lent de muncă intelectuală, dar sârguincios, care 
nu este susţinut de familie şi este obligat să presteze activităţi gospodăreşti nu îi mai rămâne 
timp liber zilnic, poate doar la sfârşit de săptămână.
 Dimpotrivă, unui copil care posedă un ritm alert de muncă intelectuală, este susţinut de 
familie şi nu prestează activităţi gospodăreşti, îi rămâne mult timp liber.
 O altă categorie este aceea a copiilor care „omoară” timpul.
 Dacă timpul liber zilnic se rezumă la 2-3 ore, cel de la sfârşitul săptămânii este mult mai 
extins;	atunci	copilul	îşi	poate	planifica	activităţi	multiple.	Acum	se	impune	dirijarea	elevului	
către o dozare eficientă a timpului, din partea şcolii, prin educator şi din partea familiei prin 
implicarea copilului în diverse activităţi cu caracter educativ dar şi relaxant (activităţi sportive, 
muzicale, artistice, etc) .
 Orice activitate din timpul liber trebuie să aducă un beneficiu pentru minte şi trup, să fie 
diversificată, recreativă, fără aglomerare, respectând deviza: „timpul liber nu trebuie omorât”.
 Ce poate face un copil la sfârşitul unei săptămâni? La început trebuie să se întrebe:
„Ce-mi este mai folositor?”                    „ Să mă plimb?”
„ Să vizionez programe TV?                 „ Să merg la un spectacol?” 
„ Să ascult muzică?”                             „ Să mă joc pe calculator?”
„ Să-mi vizitez bunicii?   „ Să mă întâlnesc cu prietenii?” sau „ Să ies in curte la joacă?”
 Dacă rolul educatorului a fost îndeplinit, copilul va şti să aleagă pentru a fi mulţumit 
deplin.
 Lectura va fi bună dacă educatorul a făcut selecţia lecturilor, oferindu-i criterii de 
apreciere valorică, trezindu-i interesul prin comentarii la adresa unor personaje literare.
 Spre deosebire de lectură, care face posibilă diferenţierea dintre oameni, ca nivel de cultură, 
televizorul uniformizează culturile individuale, privându-le de originalitatea şi personalitatea 
atât de necesare. Emisiunile TV vizionate trebuie selectate şi totodată, respectate condiţiile de 
igienă a vizionării pentru evitarea consecinţelor nedorite.
         
         Prof.înv.primar,   Diaconu Cristina
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