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Pagina micului creştin
 De câțiva ani, a devenit o tradiție a școlii 
noastre, ca de Sf. Cuvioasa Parascheva, pe 
data de 14 octombrie, când Biserica Mastacăn 
cinstește pe Sf. Parascheva ocrotitoarea parohiei, 
elevii, însoțiți de cadrele didactice, să participe 
la această mare sărbătoare, cinstind pe sfinți 
așa cum știu ei mai bine – prin cântece și poezii 
religioase. Deși timpul întotdeauna este scurt, 
programul școlar zilnic fiind destul de încărcat 
atât pentru elevii mici, cât și pentru cei mari, 
aceștia sunt încântați mereu să participe la 
activitățile extrașcolare  desfășurate la biserică. 

 De asemenea, pe data de 6 decembrie, elevii școlii noastre au prezentat un frumos 
program cu cântece și poezii religioase, la Biserica cu hramul ”Sf. Nicolae”, din Mastacăn. 
 Nu știm  cât de reușite au fost aceste activități desfășurate la biserică, cât de corect 
sau expresiv au recitat copiii, cât de frumos au cântat, însă sunt sigură că atât ei, cât și noi, 
cadrele didactice ne-am îmbogățit sufletește, am trăit momente deosebit de emoționante, 
ne-am bucurat și am mulțumit 
Domnului pentru toate câte ne-a dat.
 Mulțumim preoților parohi, pr. Fotea 
Neculai și pr. Huștiu Adrian pentru buna 
colaborare pe care o păstrează cu școala, pentru 
cuvintele folositoare de învățătură și mai ales 
pentru interesul manifestat față de educația 
moral - religioasă a elevilor școlii noastre.
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Ecoul vieţii

      de Leon Magdan

  Aflându-se în excursie pe munte, o tânără familie a 
poposit într-o cabană de la marginea  unei văi. Băiatul cel 
mic, supărat pe fratele său, s-a dus în spatele cabanei şi a 
strigat de ciudă: “Te urăsc!” Dar, imediat, un glas puternic i-a 
răspuns: “Te urăsc, te urăsc ...!”.
  Speriat, copilul a alergat în casă şi i-a povestit tatălui 
toată păţania,spunându-i că, afară, cineva strigă la el că-l 
urăşte. Au mers împreună la locul cu pricina, unde tatăl i-a 
spus fiului său:

- Aici erai când ai auzit că cineva te urăşte?
- Da!
- Ia spune-i că-l iubeşti!
- Te iubesc! - a strigat copilul şi, de îndată, văile i-au răspuns: ‘Te iubesc, te iubesc! ...”
- Ţine minte, i-a mai zis tatăl, aşa este şi în viaţă: dacă eşti om rău, numai răutate vei întâlni, 
dar dacă eşti om bun şi te porţi frumos cu ceilalţi, atunci doar dragoste vei găsi, la tot pasul. 
Şi, chiar dacă nu vei fi iubit totdeauna de către oameni, în schimb dragostea Domnului va fi 
mereu cu tine. Să nu uiţi asta!”
“Când un străin bate, caritatea îi deschide uşa ospitalităţii; odată intrat, îl întâmpină bucuria; 
odată primit, îl găzduieşte omenia. Pe cel flămând, îl hrăneşte bunătatea; pe cel deznădăjduit, 
îl călăuzeşte credinţa, iar pe cel tulburat, dragostea.”(Sfântul Ambrozie) 

     
      înv. Diaconu Cristina-Mariana
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MEDALION LITERAR- 5 noiembrie 2013

  Elevii clasei  a III-a au participat la o activitate dedicată marelui 
scriitor Mihail Sadoveanu. Ei  au citit “ Dumbrava minunată”, apoi au 
vizionat ecranizarea. Au întâlnit-o pe Lizuca, fată orfană, care dorea să 
scape de tirania mamei sale vitrege 
şi s-a refugiat într-o dumbravă. Aici 
a  descoperit „împărăţia minunată 
a dumbravei”, alături de căţelul ei 

Patrocle. 
     Ea nu este un copil needucat, cum adeseori o 
numeşte mămica ei, ci mai degrabă, un copil care are 
nevoie de afecţiunea şi dragostea părintească. Deşi 
zburdalnică, ea este aproape matură, atunci cand 
rătăceşte drumul ştie să privească spre cer şi îşi dă seama 
că Dumnezeu este cel care aprinde luminile.    
Din poveştile spuse de bunici, sau pe care 
le-a ascultat de la mama ei, pe când încă aceasta trăia, ea ştie că pentru a marca drumul trebuie 
să presare cenuşă, mai ştie că furnicile au o împărăteasă, de la care cel care o ajută în caz de 
primejdie primeşte un pai; când cel care o ajută pe împărăteasă este în primejdie este suficient 

să privească paiul, că împărăteasa vine cu toate furnicile ei 
şi o ajută. Toate dialogurile imaginare (cu Sora Soarelui, 
cu Patrocle, cu mierloiul, cu Sfanta Miercuri) denotă 
imaginaţia, dorinţa de afecţiune, curajul, sensibilitatea, dar 
şi suferinţa pe care copila o simte până în adâncul inimii, 
datorită pierderii mamei sale („Mama mea a murit, Sora 
Soarelui”).
       Fetiţa, până la urmă, se rătăceşte în pădure, dar  este  
găsită de bunicul ei, care a  simţit că trebuie să o caute 
pe fetiţă. In final, elevii au aflat că personajele negative    
(mama vitregă şi servitoarea) au fost  pedepsite.

      Prin această activitate s-a dorit îmbogățirea cunoștințelor elevilor și stimularea capacității 
de a analiza si a gândi critic.  
         Înv. Purcaru Maria- Simona
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 În perioada 18- 22 noiembrie 2013, elevii 
Şcolii Gimnaziale” Ştefan cel Mare” Mastacăn au 
parcurs o săptămână plină cu activităţi educative, 
realizate în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale. 
Tema din acest an” Adoptă un  stil de viaţă dura-
bil”, a dus la realizarea unor activităţi reunite sub 
denumirea  „Împreună pentru o viaţă mai bună” 

, care se vor 
desfăşura până la sfârşitul anului şcolar.
 În cadrul activităţilor” Alimentaţia sănătoasă”, 
„Salvaţi pădurea reciclând hârtia”, „Apa- motorul vieţii”, 
„Cititul menţine creierul activ”, „Hrana spirituală”, el-
evii au obţinut informaţii noi,   au relaţionat,  au reali-
zat desene, şi-au exprimat opinii, încercând să devină 
membri activi şi responsabil ai comunităţii în care 
trăiesc.

Bibliotecar Miron Daniela
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Datini si obiceiuri
   Pentru noi toți, iarna nu este numai anotimpul 
zăpezii și al frigului, ci și acela al bucuriilor prilejuite de 
datini și obiceiuri:
•	 Moșii	si	babele	sunt	îmbrăcați	în	costume	populare	
specifice zonei noastre iar  măștile sunt confectionate din 
bucăți de pânză de bumbac, blănuri de oaie sau de iepure; 
•	 Jocul	 caprei	 se	 derulează	 pe	 un	 fundal	 muzical.	
Capra este constituită dintr-un cap de capră, sculptat în 
lemn, având maxilarul inferior mobil pentru a fi tras cu 
o sfoară și a clămpăni în timpul dansului. Capul este încadrat de două cornițe împodobite 

cu  panglici multicolore, flori, canafi. Persoana care joacă 
capra este acoperită cu o țesătură (covertură) peste care 
sunt cusute  panglici . 
•	 Jocul	 ursului	 este	 spectaculos.	 Ursul	 dansează	 după	
muzică. Persoana este îmbrăcată în piele de urs  iar la 
urechi sunt  pusi canafi roșii.
•	 Jocul	 cerbului	 este	 structurat	 dupa	 modelul	 caprei.	
Cerbul este 
înconjurat de 
“moşnegi si babe”.

•Jocul	 caiutilor	 se	 detașează	 în	 primul	 rând	 prin	
frumusețea,  originalitatea și gustul pentru frumos. 
Dansatorii de căiuți sunt echipați cu capete de 
cal, lucrate din lemn ,la care se adaugă  elemente 
ornamentale (oglinzi, peteală, canafi,  panglici). Pentru 
a putea fi purtat în timpul jocului, capul de cal este fixat 
într-un suport de lemn  care se acoperă cu un macat sau covertură . Peste aceste țesături se cos 
elemente decorative (batiste, ștergare, panglici ).        
       Înv. Purcaru Simona
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 Zăpada reflectă peste 90% dintre 
razele	UV	înapoi	în	atmosferă?	Din	acest	
motiv, persoanele expuse o perioadă 
indelungată la lumina reflectată de 
zapadă manifesta un disconfort la nivelul 
ochilor (mâncărimi, lăcrimare intensă 
etc) denumit oftalmie (orbirea zăpezii).

 Zăpada este foarte benefică în agricultură? Stratul de omăt 
protejează culturile de temperaturile scăzute ale iernii iar topirea 
acestuia la începutul primăverii asigură un nivel optim de apă.

 Cel mai mare Palat de Gheață 
din lume este construit anual în 
Kemi, Finlanda? Acesta are un 
hotel, o capelă, restaurant precum 
și spații de joacă pentru copii.

 Uneori	zapada	poate	fi	roșie,	portocalie	sau	galbenă?	Aceste	
fenomene sunt foarte rare si sunt cauzate de contaminarea zăpezii 
cu praf, nisip sau alte reziduuri. In 2007, in Siberia, din cauza unei 
furtuni de nisip în Kazahstan, s-au observat precipitații importante 
de zăpadă portocalie.

Inv. Purcaru Simona
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Do you know that...?

 English Language contains 
over 600,000 words?

 English Language is dominant 
in : science, business, entertainment, 
radio, diplomacy or  Internet?

 London is the biggest 
financial centre in the 
world?

 French was England’s 
official language from 1066 
to 1362?

 More than 300 different 
languages are spoken in England

 England has the 
highest obesity rate in all of 
Europe.

 England is the largest country 
in	 the	 United	 Kingdom	 (which	
also includes Wales, Scotland and 
Northern Ireland) and over 80% 
of	 the	 UK	 population	 lives	 in	 this	
country.

 A flock of small birds 
landed on the minute hand 
of the clock of Big Ben, 
and set it back by five full 
minutes.

 Big Ben is not the name of the 
clock tower next to the Houses of 
Parliament but of the bell inside it.

During medieval times, 
animals could be tried and 
convicted in court. The fines 
were payable by the animal’s 
owner

Prof. Lupu Roxana
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Gândeşte!
 O cărămidă costă 1 leu şi o jumătate de cărămidă. Cât costă o cărămidă?

 Ca să bată ora 5 un orologiu are nevoie de 5 secunde. De câte secunde va avea nevoie 
pentru a bate ora 9?

	 Un	cioban	fiind	întrebat	câte	oi	are	în	turma	sa	răspunde	că	nu	cunoaşte	numărul	lor	
exact, dar dacă le numără câte 2, câte 3, câte 4, câte 5 sau câte 6 îi rămâne întotdeauna o oaie 
de prisos. Însă dacă numără câte 7, nu-i rămâne niciuna. Câte oi are ciobanul în turma sa?

 Andrei, Barbu şi Costică primesc trei mere de mărimi diferite. Mărul lui Andrei este 
pe jumătate faţă de mărul lui Costică, iar mărul lui Barbu pe trei sferturi faţă de mărul lui 
Costică. Cum poate obţine fiecare copil o parte egală,tăind numai unul din mere

 Doi oameni care au călătorit împreună şi din care unul avea două pâini asupra sa, 
iar altul 3 pâini, au întâlnit pe un al treilea călător flămând. După ce toţi trei s-au ospătat 
împreună în mod egal, al treilea călător, odată cu mulţumirile sale, dădu primilor doi cinci 
lei şi şi-a văzut apoi de drum. Cum au trebuit să-şi împartă primii doicălători această sumă?

 În 6 mingi albe se află 6 mingi albastre. Fiecareminge albastră conţine câte 6 mingi 
roşii, iar în fiecare minge roşie se află câte 6 mingiverzi. Câte mingi sunt în total?

	 Un	melc	vrând	să	iasă	din	fundul	unui	puţ	adânc	de	10	metri,urcă	în	fiecare	zi	câte	2	
metri, iar în fiecare noapte coboară câte 1 metru. Cât timp îi vatrebui melcului pentru a-şi 
atinge scopul?

 Desenaţi pe o foaie de hârtie nouă puncte, aşezate ladistanţe egale, ca să formeze un 
pătrat. Fără să ridicaţi creionul de pe hârtie, trageţi 4linii drepte în aşa fel încât să treceţi prin 
toate punctel

Inv. Purcaru Simona
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	 Vineri	 29.11.2013	 la	 Şcoala	
Gimnazială Ştefan cel Mare Mastacăn 
s-au desfăşurat activităţi dedicate 
Zilei Naţionale a României în cadrul 
proiectului educaţional „Nu uita că 
esti român!”

Bibliotecar Miron Daniela
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EMINESCU – POETUL NATIONAL
  „Eminescu va dăinui cât va suna pe lume dulcea 
limbă românească.”

 „Eminescu era om de o vigoare trupească extraordinară, 
fiu adevărat al tatălui său, care era munte de om, şi ca fire, 
grădină de frumuseţe. El era însă lipsit cu desăvârşire 
de ceea ce în viaţa de toate zilele se numeşte egoism, nu 
trăia prin sine şi pentru sine, ci pentru lumea în care-
şi petrecea viaţa şi pentru ea. Trebuinţele, suferinţele 
şi durerile, întocmai ca şi mulţumirile lui individuale, 
erau pentru dânsul lucruri nebăgate-n seamă. Ceea 
ce-l atingea pe el erau trebuinţele, suferinţele, durerile 
şi totdeauna rarele bucurii ale altora. De aceea, zicea el, 
că sunt multe dureri şi puţine plăceri – nu pentru el, ci 
pentru lumea oglindită-n sufletul lui.
    El niciodată nu s-a plâns de neajunsurile propriei 

sale vieţi şi niciodată nu a dat pe faţă bucuria izvorâtă din propriile sale mulţumiri. Flămând, 
zdrenţuit, lipsit de adăpost şi răbdând în ger, el era acelaşi om senin şi veşnic voios, pe care-l 
ating numai mizeriile mai mici ale altora. Întreaga lui purtare de grijă era deci numai pentru 
alţii, care, după părerea lui, nu puteau să găsească în sine înşişi mângâierea pe care o găsea el 
pierzându-se în privirea lumii ce-să nu vezi cu ochii tăi, să ştii puţine, să înţelegi rău, să judeci 
strâmb, să umbli orbecăind prin o lume pentru tine pustie şi să fii nevoit a căuta afară din tine 
compensaţiuni pentru munca grea a vieţuiri.”(portret realizat de Ioan Slavici)
 La 164 de ani de la naştere, elevii scolii noastre îndrumaţi de cadrele didactice, i-au 
dedicat marelui poet o săptămână întreagă de activităţi reunite sub titlul „ Eminescu- poetul 
naţional”. In cadrul acestor activităţi elevii au recitat poezii, au lecturat fragmente din proza 
eminesciană , au realizat desene inspirate din poezii, au audiat cântece iar la final au organizat 
o expoziţie de desene şi de carte eminesciană. 
  Fiind antrenaţi în activităţi diverse printre care şi cunoaşterea vieţii si activităţii 
literare a poetului, elevii au pătruns mai adânc in universul eminescian, au fost mai aproape de 
creaţia lui, înţelegând şi apreciind mai bine inestimabila valoare a poetului.
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 In acelaşi timp elevii noştri au fost implicaţi şi într-un parteneriat cu C.C.D. Neamţ, 
desfăşurat în perioada 15-31 decembrie, intitulat „ Copilăria lui Eminescu”,  ce a avut ca scop 
atragerea elevilor către lectură,  stimularea creativităţii şi a lucrului în echipă, activitate  în 
cadrul căreia elevii s- au prezentat cu  desene inspirate din poezia eminesciană.
 
 DESENE INSPIRATE DIN POEZIA EMINESCIANĂ

Savin Mihai cl. aIII-a     Luca	Ana	cl.	aVIII-a

Nica Rares cl.a II-a Amihaesei	Rares	V-a

Purcaru Stefania cl. a III-a Armanu Denisa cl.aII-a

Bibliotecar Miron Daniela
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 În data de 24 Ianuarie 2014 
elevii de la învăţământul primar si 
gimnazial de la Şcoala Gimnazială 
Ştefan cel Mare Mastacăn au participat 
la proiectul educaţional “Luptători 
pentru unire”

Prof. inv. primar Constantin Anisoara
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A fost odată ca niciodată…de 1 Martie

 Aşa începe povestea noastră. Demult, 
pe plaiurile nemţene, mai precis la 
Humuleşti, avea să se nască  la 1 martie 
1837, întâiul copil al lui Ștefan a Petrei 
Ciubotariul şi al Smarandei Creangă,  Ion 
Creangă. Copilăria şi tinereţea viitorului 
scriitor o cunoaştem din lucrarea sa de 
o incontestabilă valoare – Amintiri din 
copilărie.
 Opera lui Ion Creangă este un îndemn 
pentru copii la a-şi trăi copilăria, la a 

amâna maturizarea lor  prea devreme,  la a poposi în lumea fermecată a poveştilor, la a visa 
la o lume plină de personaje de basm şi nu numai, unele  chiar haioase (precum Păsări-Lăţi-
Lungilă, Setilă, Ochilă, Gerilă ş.a), altele amintind de țăranul român. 
 Pătrunzând în opera scriitorului, povestitorului Ion Creangă suntem înconjuraţi de 
personaje şi oameni cu calităţile sau cu defectele lor, de întâmplări pline de învăţăminte: 
întâlnim o capră grijulie, dar şi nişte iezi neascultători, o fată harnică, modestă  şi bună, dar 
şi o alta slută, lacomă şi leneşă, un cocoş isteţ şi năzdrăvan, un urs păcălit de către o vulpe 
vicleană, un Dănilă Prepeleac neisprăvit şi multe alte personaje care construiesc împreună 
un univers mirific al satului românesc. 
 George Călinescu spunea despre Ion Creangă că este expresia monumentală a naturii 
umane în ipostaza ei istorică, ce se numeşte poporul român.” 
Ion Creangă  a fost şi pedagog, şi autor de manuale, activitatea sa didactică  şi pedagogică 
având un rol important în evoluţia învăţământului românesc.
La data de 1 martie 2014 se împlinesc 177 de ani de la naşterea povestitorului. 
 De asemenea, la data de 1 Martie a fiecărui an, românii sărbătoresc Ziua Mărţişorului, 
oferind celor dragi mărţişoare, simboluri  ale bucuriei, ale dragostei de viață, simboluri prin 
care noi, oamenii salutăm renașterea naturii odată cu venirea primăverii. Preşcolarii şi elevii 
îndrăgesc mult această perioadă deoarece confecţionează în cadrul activităţilor practice 
mărţişoare, din diverse materiale şi utilizând diferite tehnici de lucru, sub îndrumarea atentă 
a cadrelor didactice. Astfel se perpetuează o tradiţie veche specifică poporului român.
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 Am considerat că ambele evenimente care se sărbătoresc în fiecare an, la data de 1 
martie au o importanţă deosebită pentru noi, românii, şi de ce nu, şi o legătură, întrucât Ion 
Creangă a acordat un rol deosebit obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti, folclorului românesc. 
Sunt două evenimente dragi sufletului românesc, care aduc raze de căldură, voioşie, bucurie 
şi bună dispoziţie tuturor celor care le preţuiesc.
 Proiectul se doreşte a fi pentru preşcolari şi şcolari un prilej de a-şi manifesta interesul 
şi curiozitatea faţă de universul fermecat al poveştilor, povestirilor şi amintirilor lui Ion 
Creangă, o oportunitate de a face cunoscute creaţii literare proprii, păşind astfel pe urmele 
unicului povestitor humuleştean, o ocazie de a oglindi în creaţiile plastice, dar şi în cele 
practice deprinderi şi priceperi deosebite, originalitate şi creativitate.
În cadrul proiectului “A fost odată ca niciodată… de 1 Martie”, ne-am propus să organizăm un 
concurs naţional, cu patru secţiuni: 
I.	 Creaţie	literară	(destinată	elevilor	din	clasele	II-VIII)
Tema : „A fost odată ca niciodată…”- pot fi amintiri sau poveşti create de către elevi
II. Creaţii artistico- plastice (desen, pictură): „Să povestim prin desene”(secțiune destinată 
preşcolarilor	şi	elevilor	din	clasele	I-VIII);	-	tema	
desenelor sau a picturilor o reprezintă poveştile, 
povestirile sau amintirile lui Ion Creangă
III. Creații practice: ”Mărțișoare, mărțișoare…
”(secțiune destinată preşcolarilor şi elevilor din 
clasele	I-VIII);
             În cadrul celei de-a patra secţiuni a 
concursului, care se va desfăşura la nivel local, 
Concurs de interpretare artistică-”Creangă – izvor de dragoste şi veselie” –  sunt invitate să 
participe  toate cadrele didactice din comună cu  mici dramatizări ale amintirilor, poveștilor 
sau povestirilor lui Ion Creangă.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Vă	 invităm	în	 lumea	minunată	 	a	 	copilăriei	și	a	poveștilor	 lui	 Ion	Creangă,	unde	
bunătatea biruie răutatea, modestia alungă vanitatea, înţelepciunea învinge prostia, lenea este 
pedepsită, iar copilăria domneşte pentru totdeauna în împărăţia sufletului omenesc. Alături 
de toate acestea vă vor însoţi speranţa, bucuria, iubirea, prietenia care se împletesc frumos cu 
alb şi roşu în mărţişorul suav al Primăverii.
		Vă	aşteptăm	cu	drag,	profesori	şi	copii,	să	ni	vă	alăturaţi	în	povestea	frumoasă	şi	lungă	pe	
care vrem să o scriem de….1 Martie. Să nu uitaţi să aveţi alături de voi bucuria şi bunătatea, 
prietenia şi voioşia, hărnicia şi cinstea, seninătatea şi speranţa, căci vrem să conturăm o lume 
mai bună, mai frumoasă, mai plină de speranţă, mai bogată spiritual, alături de valori şi tradiţii 
preţioase ce ne definesc neamul românesc.                          înv. Diaconu Cristina-Mariana



17

CREATIILE 
ELEVILOR

  Copil sunt şi eu
 Sunt atâtea gânduri pe care nu le-am 
rostit niciodată,atâtea cuvinte pe care nu 
le-am spus când trebuia să vorbesc, atâtea 
sentimente pe care nu le-am lăsat să crească 
pentru că nu era momentul  sau locul sau 
omul potrivit. Atâtea trăiri înăbuşite, care 
m-au făcut să cred că e greşit să fii copil, 
atâţia oameni , al căror glas îmi inundă 
mintea spunându-mi” maturizează-te, nu 
te mai comporta ca un copil”. De fapt nu! 
Nu e aşa, a fi copil e cel mai frumos lucru, 
copilăria trebuie trăită la timp, cu siguranţă 

fiecare om tânjeşte după această perioadă.Se întâmplă uneori să îţi pui încrederea în 
oameni de nimic, oameni care stiu să plece, să îţi întoarcă spatele, deşi poate ţi-au făcut 
promisiuni, deşi poate te-au făcut să crezi că vor fi mereu acolo. Şi doare! Se întâmplă 
uneori să crezi din nou în poveşti, să crezi în finaluri fericite şi poate în acel “binele învinge 
răul “pentru ca apoi să fii aruncat la pământ de o realitate în care cei răi obţin întotdeauna 
ce îşi doresc. Se întâmplă, să îţi aduni puterile, să îţi spui singur” va fi bine acum” , cu atâta 
hotărâre încât ajungi să o crezi, pentru ca mai apoi să vezi că nu e bine. Se întâmplă uneori 
să îţi oferi sufletul unor personae care mor de nerăbdare să ţi-l calce în picioare, să ţi-l 
spargă în mii de bucăţi, pentru ca mai apoi să te privească cum te chinui, cum te zbaţi să 
te aduni, să îţi revii, să fii din nou întreg. Există momente în viaţă când îmi doresc să fiu 
singură cu gândurile mele, cu tristeţile , cu bucuriile mele. Pentru că doar atunci înţeleg 
că s-a încheiat un nou capitol din viaţa mea. Mi s-a spus că sunt o greşeală, că nu am ce 
căuta aici, că nu sunt ca ei, că doar ca prin minune sunt aici. Şi atunci mi-am închis ochii 
şi mi-am spus că va fi bine, dar nu acum! Nu atâta timp cât continui să fiu o piesă în plus 
pentru ceilalţi. Sau atâta timp cât sunt motivul criticilor şi glumelor altora. Şi se întâmplă 
, ca uneori să ne simţim atât de singuri, atât de descurajaţi de tot ce se întâmplă în jur.  
 Doar analizând emoţiile oamenilor din jurul meu am înţeles că lumea e creată din 
fericire, tristeţe, ură, iubire, bunătate şi răutate. Iar oamenii, oamenii pe cât par de diferiţi 
pe atât sunt de identici.   
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 Toţi au o poveste de viaţă, toţi greşesc, toţi candidează la fericire şi ce e mai grav 
toţi suferă, absolut toţi au zile cu soare şi zile ploioase. De aceea lumea nu se va opri 
niciodată în loc la durerea mea, a ta sau a altuia. Puterea de a depăşi, un anumit obstacol 
se află la noi, e nevoie doar s-o descoperim şi s-o aplicăm. Şi dacă toată lumea va reuşi 
atunci înseamnă că se poate. Privind în urmă nu regret nimic, nici întâlnirea cu oamenii 
care m-au îngenuncheat în faţa destinului, nici lacrimile care le-am vărsat, nici zâmbetele 
pe care le-am oferit, nici măcar bunătatea cu care am încercat să colorez viaţa celor care 
n-au însemnat în viaţa mea decât răutate. Nu regret nimic, cu excepţia timpului, timpului 
pe care l-am pierdut în zadar cu oameni ce n-au meritat nici o secundă atenţia mea. Sunt 
conştientă că pe zi ce trece îmi rămâne mai puţin, din ce în ce mai puţin.
 Port singurătatea în suflet, cu siguranţă e un gest de autoapărare. Da, mă apăr de 
lume, de mulţimea de oameni care se strecoară pe furiş în inima mea, care-şi găsesc un 
loc cât mai confortabil, şi după o perioadă dispar, pleacă fără a privi în urmă, fără să le 
pese	că	au	lăsat	răni,	cicatrici	şi	amprente.	Vine	o	vreme	când	viaţa	ne	oferă	oportunitatea	
să privim în ochi oamenii în faţa cărora ne-am dezgolit involuntar sufletul până la răni, 
oamenii care me-au simţit şi înţeles durerea de la mii de kilometri distanţă.
 Nimeni, niciodată nu va putea să înţeleagă şi să simtă ce e în sufletul unui timid, 
nimeni!
       Lupan Bianca clasa a VII-a
  Toamna

 Frunzele au ruginit,
	 Vremea	este	răcoroasă
 Florile s-au vestejit.

 Ploi mărunte încep să cadă
 Dealurile sunt pustii,
 S-au sfârşit şi în ogradă
	 Jocurile	de	copii.

 În crâng fluturi nu mai sunt
 Păsările nu mai cântă
 Plutesc neguri pe pământ
	 Vântul	se	frământă.
        Olteanu Luciana cl. a VIII-a
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  Pirogravură
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EDITORIAL

Vocaţia de dascăl – cea mai frumoasa 
meserie

  În condiţiile marilor transformări 
care au loc în societatea noastră cresc 
exigenţele faţă de activitatea şi conduita 
oamenilor  în toate împrejurările, în 
societate şi în profesie. Învăţătorul este 
persoana care realizează o misiune 
de importanţă majoră, de formare 
şi dezvoltare a personalităţii tinerei 
generaţii
  Toate celelalte profesii depind 
de activitatea învăţătorului, fiindcă el 
crează acele însuşiri în substanţa cea mai 
delicată şi mai nobilă – omul, de care 

acesta are nevoie. Devine un imperativ al 
şcolii de a angaja nu doar învăţători, ci învăţători de vocaţie. Nu doar munca coştiincioasă 
şi sistematică, mobilizarea voinţei şi sentimentelor, ingeniozitatea, creativitatea, calitatea 
gândirii, pregătirea ştiinţifică constituie cheia succesului în activitatea pedagogului, ci 
vocaţia lui pentru ceea ce face. Menirea muncii invatatorului este să construiască o bază 
solidă pentru construcţia ce va dura toată viaţa pentru fiecare individ în parte. Formarea 
individului presupune nu numai însuşirea unor cunoştinţe, ci şi învăţarea acestuia să înveţe 
de-a lungul vieţii, să gândească liber şi critic. 
 Tactul pedagogic se înscrie ca o componentă esenţială şi specifică a aptitudinii 
pedagogice, o abilitate de a înţelege elevii, de a fi omenos, de a aprecia şi a nota corect, 
de a da dovadă de exigenţă şi severitate moderata, de a sprijini şi îndruma elevul, de a-i 
ierta greşelile minore, de a fi drept în acordarea recompensei şi a pedepsei, de a pedepsi 
fapta, nu persoana, de a nu-l persecuta, de a nu-i aminti mereu o greşeală. Tactul pedagogic 
solicită inteligenţă, ingeniozitate şi afectivitate în sensul de a acţiona adecvat, suplu şi 
creator în vederea reuşitei depline a actului educaţional. Elevii apreciază omenia, însuşirea 
de bun psiholog, înţelegerea problemelor personale, ignorarea micilor abateri, renunţarea 
la pedeapsă când elevul şi-a recunoscut vina, discreţia, evaluarea obiectivă, imparţialitatea, 
corectitudinea, simţul umorului etc. 
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 Aptitudinile organizatorice întregesc structura aptitudinii pedagogice. Ele includ 
capacitatea de organizare şi ordonare a materiei, abilitatea de a organiza, îndruma şi 
conduce activitatea clasei de elevi ca grup psihosocial. O altă componentă importantă a 
aptitudinii pedagogice este capacitatea de a comunica cu clasa. Acest act comunicaţional 
priveşte mai întâi abilitatea învăţătorului de a transmite pe cale verbală sistemul de 
cunoştinţe şi priceperi astfel ca actul comunicării să fie viu, activ, dinamic, expresiv. 
Dar învăţătorul nu transmite elevilor doar informaţii. El stabileşte cu clasa un contact 
psihologic, realizează cu elevii o comunicare cognitivă şi una afectivă. Dacă stăpâneşte 
temeinic materialul de predat, pe parcursul lecţiei el urmărete îndeaproape modul cum 
sunt recepţionate informaţiile, cum reacţionează elevii, observându-le privirea, mimica 
şi gesturile. Are mereu un feed-back al activităţii instructiv- educative pentru a păstra 
permanent sub control bunul mers al acesteia. Cunoaşte psihologia elevului, structurile lui 
cognitive, metodele şi procedeele potrivite vârstei elevilor şi particularităţilor individuale. 
Calitatea de învăţător nu este înnăscută. Ea se câştigă şi se formează în liceul pedagogic, 
în	 universitate	 şi	 se	 perfecţionează	 în	 procesul	 instructiv-educativ.	 Un	 învăţător	 se	
perfecţionează şi se formează continuu. Susţine astfel ideea de a învăţa mereu, indiferent 
de vârstă sau de profesie. 
 Învăţătorul nu uită niciodată că trebuie să zâmbească, să lase la uşa clasei toate 
problemele personale şi să fie mentor şi prieten pentru elevii săi. Dacă zâmbeşte, zâmbetul 
se va întoarce aproape mereu. Zâmbetul şi râsul întăresc sistemul imunitar, apără de boli, 
inspiră idei, atrag prietenii şi înfrumuseţează viaţa. Am învăţat în ani de activitate la catedră 
generaţii după generaţii că unde e mintea, acolo e şi comoara. Ceea ce  facem pentru noi 
înşine moare odată cu noi. Ceea ce  facem pentru alţii şi pentru lumea întreagă rămâne şi 
este nemuritor! Rămâneţi implicati! Modelaţi personalităţi şi suflete, îndrumaţi copiii pe 
drumul cel bun al vieţii şi veţi rămâne nemuritori! A trăi în lume fără a deveni conştient 
de sensul ei este ca şi când  rătăceşti într-o bibliotecă fără a atinge nicio carte! 
 Călătorie plăcută prin viaţa de învăţător, aţi făcut cea mai bună alegere! Şi nu uitaţi 
să zâmbiţi!
                                                                              
            Invatator,
                                                                            LILIANA  DRAGUSANU
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE

 Activităţile extraşcolare contribuie 
la dezvoltarea personalităţii 
armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor acestora de la cea 
mai fragedă vârstă, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului liber.
Este de prim ordin rolul pe care-l are 
interesul şi talentul învăţătorului de 
a atrage micii şcolari în asemenea 
activităţi şi au menirea să amplifice 

efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale.
 Activităţile extraşcolare au cel 
mai larg caracter interdisciplinar, oferă 
cele mai eficiente modalităţi de formare 
a caracterului copiilor încă din clasele 
primare, deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor 
acestora.
  Activităţile extraşcolare au o mare 
contribuţie în dezvoltarea personalităţii 
copilului, deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa.
Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor.
Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală 
este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 
          înv. Diaconu Cristina-Mariana

22



EDITORIAL

 De aceea și ei, elevii 
clasei a II-a, ca și ceilalți 
școlari și preșcolari de la 
școala noastră, participă 
cu drag la  activitățile 
extrașcolare organizate cu 
diverse prilejuri, precum 
ar fi:  sărbătorile religioase,  
”Săptămâna Educației 
Globale”, ” Carnavalul 
Toamnei”, ”Ziua Națională 
a României, ”Crăciunul”, 
”Eminescu- poetul 

național”, ”24 Ianuarie 1859 - 
Unirea	 Principatelor	 Române”	 și	
la celelalte care vor urma de acum 
încolo. 
  Întregul lanţ de manifestări 
organizate de şcoală şi în afara ei, 
sub atenta şi priceputa îndrumare 
a dascălului, aduc o importantă 
contribuţie în formarea şi educarea 
copiilor, în modelarea sufletelor 

acestora şi are profunde implicaţii 
în viaţa spirituală a comunităţii, 
restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii 
ei.

înv. Diaconu Cristina-Mariana
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Activităţi practice pentru a întări relaţia 
părinţi-copii

 Pentru a întări relaţia părinţi-copii, iubirea este răspunsul cheie. Ataşamentul, 
legătura invizibilă care ne leagă de copiii noştri, e construit din elemente care nu s-au putut 
crea în laborator: dragoste, timp, interactivitate, apropiere, înţelegere. Şi acestea sunt doar 
câteva exemple.
 O relaţie părinţi-copii sănătoasă, pozitivă, puternică, se traduce printr-un copil 
calm, cooperant, fericit şi sănătos care, la rândul său, are relaţii puternice, pozitive cu 
ceilalţi	(rude,	prieteni,	vecini	etc.).	Unele	legături	de	acest	gen	se	nasc,	altele	se	construi-
esc. Durează mai mult, pot da bătăi mari de cap, dar nu sunt imposibil de realizat. Într-o 
relaţie, în special într-o relaţie părinţi-copii, este întotdeauna loc de mai bine. Trebuie 
depuse eforturi constant, ca la o maşină care are nevoie de mentenanţă sau reparaţii. Însă 
răsplata e nepreţuită: o relaţie părinţi-copii stabilă, puternică şi de durată.
 Iată câteva activităţi practice care te vor ajuta să interacţionezi cu copilul tău, să te joci şi 
astfel să construiţi împreună o relaţie părinţi-copii trainică.Tu le pui în practică pe cele pe 
care le consideri cele mai potrivite pentru felul de a fi al tău şi al copilului tău.
 Oglindirea
 O persoană pretinde că este reflecţia celeilalte din oglindă, imitându-i cât mai fidel 
mişcările. Poate începe copilul, pentru a învăţa regulile mai uşor. Poţi face mişcări lente, 
rapide, bruşte.
 De încercat:
- pune muzică
- priviţi-vă numai în ochi
- oglindiţi-vă doar mişcările feţei.
	 La	ce	ajută?	Vă	conectează	şi	vă	face	să	vă	concentraţi	unul	asupra	celuilalt.	Mai	
târziu veţi putea comunica mai bine pentru că sunteţi pe aceeaşi lungime de undă. De fapt 
acesta este şi scopul jocului, să vă aflaţi tot timpul pe aceeaşi lungime de undă.
			 Joaca	de-a	bebeluşul
 Lasă-ţi copilul să pretindă că este bebeluş. Dacă vrea poţi găsi nişte scutece, o 
hainuţă mai mică, o păturică sau jucării de când era mic. Aminteşte-ţi şi povesteşte-i cât 
era de mic, cum îl ţineai în braţe, ce făceaţi când era mic. Poţi să-i cânţi sau să-l legeni la 
piept. De multe ori, prin acest joc copilul îţi arată sentimentele lui despre acea perioadă.
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  La ce ajută? În perioada în care sunt bebeluşi, copiii se bucură de cea mai mare 
atenţie din partea părinţilor. Atunci sunt grijulii, răspund repede la nevoile lor. Pe 
măsură ce cresc copiii, atenţia părinţilor este canalizată şi spre alte responsabilităţi. Şi 
atunci, aceste rememorări îi fac pe copii să înţeleagă că dragostea părinţilor este la fel de 
mare.
  La coafor
Înarmaţi-vă cu perii, agrafe, ace de păr şi pregătiţi ad-hoc cel mai tare salon de coafură. 
În faţa oglinzii sau nu, fiecare trebuie să fie hair-stylist-ul.
  De încercat:
- lasă copilul să ude peria, copiilor le place la nebunie apa
- lasă-l să-ţi facă unghiile. Poţi folosi cremă de mâini sau chiar ojă dacă e suficient de 
mare copilul sau dacă ai curaj.
La ce ajută? Este un joc al atingerilor. Contactul fizic este foarte important în stabilirea 
unor legături puternice între părinţi şi copii. 

     

    Educatoare, Amihăesei Adina
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