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E mult de-atunci... 

Aproape 48 de ani; 

Dar când m-aplec spre prunci, 

Îmi amintesc de Ea,  

De ceea ce a fost, 

Învăţătoarea mea. 

 E foarte mult de-atunci, 

Dar eu nu am uitat, 

Nici glasu-i fermecat,  

Nici mersul ei pedant, 

Şi-atât de elegant!  

 

Clipele s-au scuturat...       

Cum ning petalele din pom, 

Dar pentru mine, Ea a fost un om... 

Şi, când cutreier gândul meu, 

Observ că, parcă, Ea sunt Eu. 

Şi dascăl, şi părinte şi actor, 

Privind cu-ncredere spre viitor. 

 

Îmi amintesc de Ea, mereu, 

Şi chiar mă străduiesc,  

Aşa cum a fost Ea, 

Să fiu şi Eu.  

Ea a murit... 

Eu am rămas datoare, 

C-o mulţumire-n loc de −ADIO! 

Frumoasa mea, Învăţătoare! 
            
               Pagină realizată de Înv.Lidia Ioachimciuc 

 

Educaţia, ca şi preoţia, este o cruce. 
Răspunzi de suflete pe care nu stă încă scris nimic şi pe care 

tu scrii! Şi scrii pentru o viaţă, şi poate pentru o veşnicie. 
Ce răspundere grea! 

Educaţia se asumă prin vocaţie şi se clădeşte prin apostolat. 
Ia-ţi crucea şi poart-o! Chiar dacă eşti plătit şi tratat ca un 
simplu servitor. Căt este de sigur că soarele răsare în zori,  

la fel de sigur este că va veni ziua răsplătirii tale! 
Anton Moisin- 

„Arta educării  copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală” 
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Dragi colegi, vă felicit cu ocazia zilei ce ne-a fost închinată. 

Vă urez sănătate şi putere pentru continuarea lucrului pe care îl faceţi cu dăruire. 
Vă invit la câteva reflecţii închinate învăţătorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină realizată de Înv. Mariana Lionte 

 
 

Dintre toate instituţiile 

cea mai importantă este şcoala. 

Totul depinde de ea  

atât prezentul cât şi viitorul. 
(Napoleon) 

 

 
 

Învăţătorii  

îţi deschid uşa 

însă tu însuţi trebuie  

să treci prin ea. 
(un proverb chinez) 

 

 
Excelenţa Sa are un suflet cât galaxia. 

Are riduri şi fire albe de la generaţiile  

care sunt şi de la cele care au fost. 

Excelenţa Sa îşi mobilează viaţa 

 cu extemporale, teze, concursuri. 

De cele mai multe ori şlefuieşte 

nestematele altora. 

Excelenţa Sa nu-şi numără anii după 

buletin, ci după vârstă  

– mereu aceeaşi, care înfloreşte în bancă. 
 

ExcelenŢa Sa, DasCĂlUl!” 
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Primăvara 

 
A-nceput din nou să ningă 

Cu petale de cireş, 
Primăvara asta totuşi 
A venit, nu a dat greş. 

 
Zile albe, cu mult soare, 
Eu aşa aş vrea mereu, 

Ca să fie primăvară 
Peste tot, şi-n pieptul meu. 

 
Şi aşa merg cu bunicul 

Prin livada înflorită, 
Ce miros, ce roi de-albine. 

Pe aleea însorită... 
 

Iar bunicul îmi şopteşte: 
−Tu nu ştii că într-o zi, 

Mai frumos de mii de ori 
Flori, palete şi culori, 

Undeva mai sus de stele, 
Un palat cu străzi de aur 

         Şi cu pomi veşnic în floare 
 

 
Şi lumină, nu de soare 
Va fi peste tot atunci. 

 
Însă pân’ atunci, să ştii, 
Să-l iubeşti în orice zi 
Şi să-I cânţi neîncetat 

Cu-al tău glas de îngeraş, 
Ca apoi s-ajungi în cer, 

Unde nu-s nici ploi, nici ger, 
Florile nu veştejesc, 

Cântă viers nepământesc; 
Primăvara-i făr-apus 
Sus în ţara lui Isus. 

 
Şi-a zâmbit atunci bunicul, 

Pe genunchi m-a aşezat, 
Şi-amândoi priveam cum ninge 

Cu petale de cireş. 
Şi-mi şopti încet bunicul: 

PRIMĂVARA veşniciei 
Va veni, nu va da greş… 

Adaptare Gh. Spulber 

 

Anotimpurile şi lunile anului 

Completând corect pe orizontală, veţi obţine pe vertical AB denumirea celei mai tinere 

fiice a anului. 

1. Luna păcălelilor. 

2. Anotimpul vacanţelor mari. 

3. Luna florilor. 

4. Anotimpul roadelor bogate. 

5. Friguroasă, dar frumoasă. 

6. Cireşar. 

7. Pasăre călătoare, aducătoare de ...copii. 

8. Luna mărţişorului. 

9. Am terminat...! 

 

 

 

 

au consemnat, învăţătoarele 
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Găseşte corespondentul numelui tău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-blonduţă, plinuţă, bună la carte,  
face parte din grupul surorilor 

Onofrei. 
Numele meu e 

 zambilă. 

 

-bruneţică, ‘năltuţă,  
foarte bună la carte, ştie de toate,  

îi plac poveştile, şmecheră. 
Numele meu e  

crizantemă. 

 

-blondă, ochi albaştri, mică de 
statură, foarte bună la carte, îi place 

coafura, a vizitat Austria 
Numele meu e 

 lalea. 

 

- blondă, înaltă, cuminte, 
bine crescută, ascultătoare,  

foarte bună la română. 
Numele meu e  

narcisă 
 

 

- blondă, înaltă,  
foarte bună la carte, face parte 
din grupul surorilor Onofrei. 

Numele meu e 
 garoafă. 

 

-‘năltuţă, blondă, foarte bună 
la carte, disciplinată,  
perla concursurilor. 

Numele meu e  
lăcrămioară. 

 

 

-şatenă, nu prea înaltă, la 
carte bună, foarte înceată, 

iubeşte florile. 
Numele meu e 

 viorea. 
 

-micuţă, cuminţică, îi place 
engleza şi muzica – grupul 

surorilor Onofrei. 
Numele meu e  

orhidee 
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- blond, mic de statură, bun la carte, 
 iute de picior, ochi vioi, frumos; 

Numele meu e miozotis 
(floare de nu mă uita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii clasei a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 

 -înalt, şaten, frumos, la carte bun, jucăuş, 
neastâmpărat, puţin rebel. 

Numele meu e stânjenel. 
 

 -şaten, micuţ, gospodăros, harnic,  
bun la limba română, puţin rebel, doreşte misiunea. 

Numele meu e  tulipan. 

 

  -şaten, înalt, bine făcut, cu bun simţ,  
la carte bun, scrie mai greu, desenează greu; 

Numele meu e toporaş. 
 

 

-mic de statură, bruneţel, drăguţ, la carte bun, 
neastâmpărat, liniştea ce-o afişează la ore, 

îi plimbă gândurile pretutindeni; 
Numele meu e ghiocel. 

 

 -la carte foarte bun, şaten, înalt, frumos,  
bine făcut, pasionat de tot felul de jocuri; 

Numele meu e crin. 

–blond, potrivit de înalt, la carte bun, 
cuminte, cu bun simţ, a vizitat Italia. 

Numele meu e  iris. 

 
- blond, drăguţ, credincios,  

comportament ireproşabil, potrivit de înalt 
Numele meu e trandafir. 

 

 -blonduţ, nu prea înalt, drăguţ, 
 iubeşte muzica şi încălţămintea. 

Numele meu e floare de crin. 

 

 -înalt, bruneţel, frumos,  
foarte bun la carte, a vizitat Franţa 

Numele meu e rozmarin. 
 

 

 -şaten, înalt, neastâmpărat,  
scrisul îi dă bătaie de cap, drăguţ. 

Numele meu e liliac. 

 

- şaten, neastâmpărat, drăguţ,  
cutreieră pădurea, ordonat, bun la carte; 

Numele meu e bujor. 
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Florile 

Ce poate fi mai gingaş şi mai frumos decât o floare?  
Copiii noştri alături de ele. 

Cine ne bucură primăvara şi vara 
 cu parfumul şi abundenţa de culori?  

Care este cel mai bun mod de a ne exprima trăirile?  
Aţi ghicit: florile. 

Elevii clasei a II a A, au făcut o vizită la Florăria 
“Diva”, deoarece, au vrut să aleagă câte un buchet de 

flori pentru mamele lor. 
 Uneori acest gest este echivalentul a o mie de cuvinte. 
Cea mai eficientă modalitate de a arăta unei persoane că 

o apreciem este aceea de a-i oferi un buchet de flori. 
Dumneavoastră  

când aţi oferit ultima dată o floare ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Toate florile sunt frumoase dar, 

în general, un om delicat preferă florile 
delicate, ca anemonele, lăcrămioarele, 

violetele, ghioceii, macii, lalelele, 
brânduşele, margaretele, gerbera, tufănele 

şi multe altele. Fiecare sezon are florile sale. 
Să nu le ocolim de dragul originalităţi, cu 

gândul că orhideele sunt mai distinse.  

Nu sunt! 
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Nu se oferă şi nu se ţin în casă flori artificiale, 

oricât de bine le-ar imita pe cele naturale. 
Este de prost gust. 

 -  Cu puţin efort şi imaginaţie,  
mai ales în anotimpurile calde,  

se pot oferi flori de câmp sau flori rare,  
pentru a nu cumpăra mereu aceleaşi cinci garoafe 

îmbobocite, banale şi rigide. 
 

-  Imediat ce am primit flori le aşezăm într-un vas cu apă. 
Când aşteptăm musafiri, vom avea la îndemână, 

gata pregătite, vase de diferite mărimi. 
 -  Când oferim flori cu o anumită ocazie, rostim în 

acelaşi timp şi o formulă de felicitare. Dacă le ducem 
când mergem într-o vizită, nu spunem nimic. În schimb, 
gazda va mulţumi, le va admira şi în nici un caz nu va 

spune:  
„Vai, nu trebuia să vă deranjaţi!” sau  

„De ce aţi dat atâţia bani când sunt atât de scumpe?” 
 

Exista o aversiune – nemotivată – 
împotriva ghivecelor cu flori.  

Dacă este vorba de un pomişor pitic ornamental,  de o 
frumoasă azalee sau de un cactus nostim, nimic nu ne 

opreşte să le oferim unor prieteni. S-ar putea ca aceştia să 
se bucure de darul primit ani în şir,  

gândindu-se cu drag la noi. 
 Ne interesăm însă, dacă au şansa să fie bine primite. 

Din cauza sărăciei în care am trăit vreme de decenii, am 
uitat un obicei pe cât de comod, pe atât de elegant: să 

trimitem flori prin comisionar. Multe florării dispun de 
oameni care ne pot face serviciul de a duce un buchet de 
flori la o anumită dată şi oră. Trebuie să avem grijă să-i 

indicăm comisionarului adresa amănunţită, pentru a nu-l 
sili să rătăcească cu buchetul în braţe printr-o pădure de 
blocuri. Vom comanda buchetul, îl vom plăti anticipat, 

vom întreba dacă cel care îl duce este plătit de firma 
respectivă (dacă nu, îi vom achita şi lui anticipat 

drumul). Vom trimite o dată cu florile o carte de vizită cu 
câteva rânduri adresate destinatarului. 

 Fragment din “Codul bunelor maniere astăzi”, Aurelia Marinescu, 

 Ed. A3-a, rev. – Bucuresti: Humanitas, 2002 

 Articol propus de clasa  a II-a A, înv. Mariana Lionte 
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Mă simt cel mai bine când sunt în satul meu, pentru că grădiniţa cu flori, este prima mea casă.  
 Şi anul acesta de Paşti, m-am gândit să străbat locurile, pe unde umblam când eram copil. M-am dus aproape de pădure, la 
mesteceni,  unde mă trimitea mama să pasc văcuţa aceea, ce ne dădea laptele, atât de bun şi natural. 
 Privirea mea cutreiera cu interes şi cu aducere-aminte, toate dealurile şi văile, ce parcă acum au îmbătrânit şi ele. Deodată, 
cântecul cucului mi-a amintit că trebuie să culeg ciuboţica-cucului, - acea plantă medicinală ce înfloreşte atunci când începe cucul să cânte. 
Le-am cules cu plăcere, căci parfumul lor delicat miroseau a copilărie fără griji, şi înfloreau într-o lume a liniştei, unde trona cu adevărat 
Dumnezeu. 
 De aceea îmi plac florile, pentru că ele nu “Strivesc corola de minuni a lumii”. Ele înfrumuseţează cu culori ce nu pot fi cumpărate 
din magazin, pentru că-s frumos gătite de FLORARUL ISUS. 
 Ce frumoasă a fost singurătatea din ziua aceea, ce avea o culoare pe care numai Dumnezeu ţi-o oferă, acea clipă ce m-a îndemnat să 
iubesc viaţa şi să spun; „Clipă, rămâi !”, Nu pleca! 
 Iubesc florile pentru că mă fac să fiu fericită, pentru că-L văd pe Dumnezeu în frumuseţea lor, pentru că se îmbacă frumos în culori 
nemaipomenite. Iubesc satul în care m-am născut, pentru că satul are grădină cu flori, are amintiri, are păduri şi clipe de neuitat. 

Să nu uităm niciodată, că norii vin şi pleacă, dar Cerul rămâne. 
Florile ne procură liniştea, tihna şi odihna vieţii. 

Înv. Lidia Ioachimciuc 
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Zâmbeşte tuturor. 

Construieşte un album de familie.  

Numără stelele. Imită o persoană pe care o iubeşti.  

Sună-ţi amicii. Spune-i cuiva:”Mi-e dor de tine!” 

Vorbeşte cu Dumnezeu. Redevino...copilul de altădată.  

Sari coarda. Uită cuvântul „ranchiună”. Spune „DA” 

Ţine-ţi promisiunile. Râzi! Cere ajutor. Schimbă-ţi pieptănătura. 

Fugi...Cântă...Aminteşte-ţi o aniversare. Ajută un om nevoiaş. 

Termină un proiect. Gândeşte! Ieşi pentru a te relaxa. Oferă-te voluntar. 

Dăruieşte-ţi o baie cu spumă. Fă cuiva o favoare. Ascultă cântecul greierilor. 

Visează cu ochii deschişi. Închide televizorul şi vorbeşte. Fii amabil! 

Dă-ţi voie să greşeşti. Iartă! Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru soare. 

Demonstrează-ţi fericirea. Fă un cadou. Acceptă un compliment. Priveşte o floare 

cu atenţie. Interzice-ţi să spui „Nu pot!” vreme de o zi. Trăieşte-ţi clipa! Continuă  

o tradiţie a familiei. Începe o altă zi. Azi nu îţi fă griji! Practică curajul în lucrurile mici. 

Ajută un vecin la greu. Mângâie un copil care suferă. Ascultă un prieten. 

Priveşte fotografiile vechi. Imaginează-ţi valurile mării. Joacă-te cu jucăria ta. 

de pluş. Dă-ţi voie să fii simpatic. Salută-ţi, primul, noul vecin. 

Fă-l pe cineva să se simtă bine-venit. Promite cuiva că îl vei ajuta. 

Convinge-te că nu eşti singurul. Laudă întreit o faptă bună.  

Primeşte în sufletul tău şi în casa ta un căţel de pe stradă. 

Hrăneşte-l! Vorbeşte-i! Păstrează-l! 

Şterge lacrimile de pe un obraz. 

Cumpără-ţi o ciocolată. 

Împarte-o cu un 

Pofticios. Fii iar 

curios. Descoperă 

un lucru nou, 

ceva frumos, 

ceva interesant. 

Dă-te în leagăn. 

Citeşte o poveste. 

Povesteşte-o unui  

copil. Scrie o poezie. 

Dăruieşte-o „jumătăţii” tale.  

Stai drept. Sădeşte un copac. 

Mulţumeşte-le dragilor tăi profesori. 

Sădeşte şi tu un arbore al vieţii în inima şi sufletul cuiva. 

....................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

Articol realizat de Lidia Ioachimciuc 

Te rog, ascultă-mă puţin, 
Copac bătrân vreau să devin. 
Cu rămurele castanii 
Şi pline de verdeaţă. 
Iar dacă mă vei ocroti, 
Îţi voi da verde pentru viaţă. 
 

Te rog o şansă să îmi dai, 
Să nu mă arzi, să nu mă tai. 
Plantat am fost de-al tău bunic 
Şi sub frunzişul meu duium 
Tăticul tău când era mic a stat- 
Şi stai şi tu acum. 

 

Ascultă-mă, dacă îţi plac, 
Crengile sunt mâini pentru copac 
De le vrei frânge negreşit 
Vom suferi la fel ca tine 
Ieri când te-ai lovit 
Fără să vrei, la degeţel. 
 

Fără mine n-ar fi aer,  
Norii nu s-ar strânge-n caier 
Pe pământul răscolit 
În joacă de copil 
Fără verdea mea jachetă 
Lumea n-ar mai fi cochetă, 
Fiindcă pur şi simplu n-ar mai fi. 

 

Te rog, ascultă-mă un pic 
Vreau două vorbe să îţi zic. 
De te juleşti la un genunchi, 
Te doare, nu-i aşa??? 
Dac-o să scrijileşti în trunchi, 
La fel de rău mă va durea. 

Şi nu uita ce-ţi spun, 
Cu pomii să fii bun, 
Căci dacă arbori nu mai sunt,  
Nu e nici viaţă pe pământ! 
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În mijlocul pădurii era un pom uriaş, cu multe ramuri şi frunze, dar şi foarte puternic. 
Se considera cel mai important din pădure. 

    Într-o zi, două veveriţe îşi căutau o casă. Au descoperit acest pom atât de maiestuos şi s-au apropiat.  
Dar... surpriză! 

- Voi, afară, afară! Ce faceţi aici? Ce aţi pierdut? 
- Vrem ca tu să fii casa noastră. 

- Asta chiar NU! NU vreau să mă deranjeze nimeni. 
- Vai, dar nu spune asta! Ne vom purta ca nişte veveriţe bine educate.  

În crengile tale atât de stufoase şi între frunzele tale frumoase le-ar sta bine la două veveriţe. Nu-i aşa? 
- Vorbele voastre dulci nu îmi schimbă părerea. Aşadar, când zic eu „NU", este „NU".     

    Veveriţele, întristate de un răspuns atât de lipsit de amabilitate,  
au plecat dezamăgite că nu vor mai găsi o altă casă aşa de preţioasă. 

    Văzând că le-a îndepărtat din jurul lui, pomul a crezut că, în sfârşit, va fi liniştit şi a adormit. 
Nu departe, un ursuleţ contempla faimosul pom. 

- Dar ce văd? Ce pom frumos! Cât timp va dormi mă duc să mă joc puţin prin crengile lui. 
- Mi se pare că ai unghiile cam ascuţite, dragule! Ah, chiar acum mi-ai înfipt o unghie în ochi. 

- Îmi pare rău! Eu vreau să văd doar dacă ai vreun fagure printre ramuri. 
- A, exact! Cred că ai uitat de bunele maniere, pentru că eu nu-mi amintesc să te fi invitat la plimbare printre crengile 

mele. NU am miere pe nicăieri. 
    Într-adevăr, pomul nu avea niciun pic de dulceaţă în el. 

    Şi ursuleţul, convins că acest copac nu are pic de miere în el, se hotărî să plece.  
Deodată, pomul a strigat: 

- Dacă nu cobori imediat am să te arunc eu.  
Şi pomul a început să-şi scuture ramurile până ce ursuleţul a căzut, zăcând la pământ. 

- Ha, ha, ha! Ce faci prietene? Vezi? Când zic eu „NU" e „NU"! 
    Văitându-se şi fără să înţeleagă de ce era copacul atât de orgolios, ursuleţul s-a îndepărtat. 

    Însă, nu după mult timp, pe nasul pomului se aşeză o vrăbiuţă. 
    Nu mică i-a fost surpriza când a observat cum doi ochi mari o priveau fix, cu severitate. 

- Prietene păsăroi, stând pe nasul meu, e logic că nu mă laşi să respir. 
Vrăbiuţa, care era foarte obosită, îl privi nedumerită. 
- Domnule Pom, nu ştiam că te deranjez atât de mult.  

Şi, într-o clipă, a plecat zburând. 
    Din acea clipă, părea că toate vietăţile din pădure ar fi hotărât să scape de pomul care spunea „NU". Aşa că, multă 

vreme, pomul a rămas izolat de toţi. În jurul său nu se mai auzea niciun zgomot, până într-o zi când a simţit o 
înţepătură în nas. Niciodată nu mai văzuse o insectă ca aceea care se plimba pe nasul lui lung. 

- Se poate şti cine eşti? 
- Nu sunt singură şi pe nimeni nu cred că interesează cine suntem. Cred că te interesează doar să dispărem.  

Suntem familia termitelor. 
- Deci, bine, doamnelor termite, de atâta plimbare pe mine, mă văd obligat să vă alung cu forţa. 

- Stai liniştit, niciuna dintre noi nu are intenţia să plece de aici. 
    Atunci, pomul şi-a adunat forţele, s-a scuturat mai tare ca niciodată, până ce şi pământul din jurul lui s-a 

cutremurat, dar nicio termită nu a căzut din el. 
    Pentru prima dată, pomul s-a simţit neputincios. 

    Pentru prima dată, nu a obţinut ceea ce-şi dorea şi nu şi-a putut impune voinţa. Termitele erau mai puternice decât 
el. Au săpat mari găuri prin ramurile lui, ceea ce l-a făcut să-şi dea seama că el, „cel mai puternic pom din pădure", în 

curând, va ajunge un dezastru. 
    Atunci a început să plângă. 

- Au, au!! Este cineva să mă ajute? Ce vor face din mine? 
    Deodată, apăru dintr-un tufiş ursuleţul care îşi aducea bine aminte cât de urât se purtase pomul cu el. Totuşi s-a 

apropiat de pom şi-a auzit: 
- Mă tem că nu o să mai fiu niciodată faimosul pom pe care l-ai cunoscut. Am termite. 

- Ce problemă! Nu ştiu cum să te ajut, dar am un prieten care niciodată nu spune „NU". Mă duc să-l chem. 
....... 

- Eşti acasă doamnă Bufniţă? 
- Da, aici sunt, îmi este atât de somn, încât nu prea te văd, dar te ascult. Spune! 

- Cunoşti pomul din mijlocul pădurii? 
- Da, da, sigur că da... Î... î... î..., cred..., î..., î.... presupun că vorbeşti de acela care mereu spune „NU". 

- Exact! Ei, acum are probleme, poţi să vii? 
- Sigur. 

Din momentul în care a aflat că pomul are termite, bufniţa n-a mai întârziat nici măcar o secundă. 
- Plec să chem şi familia doamnei Ciocănitoare şi venim imediat. 

    De asemenea, familia doamnei Ciocănitoare cunoştea foarte bine pomul care mereu zicea „NU". 
Cu ceva timp în urmă şi doamna Ciocănitoare a fost izgonită, dar, când a primit ştirea cu termitele, a zburat cu toată 

familia către pom. 
    Ciocănitoarele ştiu foarte bine ce au de făcut atunci când un pom are termite. 
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Barajul- Vidraru – Argeş 

Marea neagra- 

Mangalia 

Imediat au trecut la treabă şi toată pădurea a fost umplută de zgomotul laborios al ciocănitului lor: cioc, cioc, cioc. 
- Priviţi, priviţi, cum cad termitele! 

    Deodată, pomul deschise ochii. Începuse să se simtă atât de bine, că nici nu-i venea să creadă. Apoi auzi 
prietenosul salut al ursuleţului, care tocmai pleca. 

- Aşteaptă! Aşteaptă, te rog, nu pleca! spuse pomul. Trebuie să-ţi mulţumesc. Îţi mulţumesc mult! Şi vouă, tuturor! 
Gata! Nu vreau să mai fiu Pomul care mereu spune „NU". Dacă nu aveţi nimic împotrivă, vreau să fiu prietenul vostru. 
    Din acel moment, ursuleţul vizitează mereu pomul şi nimeni nu-l împiedică să caute miere printre crengile lui şi sunt 

multe, multe vieţuitoare care şi-au făcut casă în ramurile pomului şi ce bine locuiesc acolo. 
Şi... au mai făcut ceva vieţuitoarele pădurii, i-au pus un alt nume pomului: 

 POMUl CARE ÎNTOTDEAUNA SPUNE „DA". 
 

Înv. Mariana Lionte 
 

Culoarul verde al vieţii 

 

Am moştenit o ţară minunată, înzestrată cu toate formele de relief, începând de 

la marea cea mare până la culmele semeţe ale munţilor. Natura a îmbogăţit-o cu cea mai 
armonioasă paletă de culori, cu murmur de izvoare şi cântece de păsări.  
Pentru mulţi dintre noi, o plimbare prin parc, pe malul apei, pe o câmpie înflorită                       

scăldată de soare reprezintă un refugiu, o adevărată relaxare, o deconectare. 

În acest sens, un apreciat proverb chinezesc spune: “ Dacă te gândeşti la ziua 
care va urma, ia-ţi mâncare. Dacă te gândeşti la anul care va urma – plantează un copac.  

Dacă te gândeşti la secolul ce va urma- educă copiii”. 
De când există omul pe pământ, natura l-a ocrotit, fiindu-i prietenă. Ţăranii au 

evocat copacii în ciopliturile stâlpilor şi grinzile caselor, şi-au înflorit ţesăturile cu motive 
culese şi sterilizate din natură… 

Astăzi, din cauza intervenţiei nechibzuite a omului, natura este în pericol.  
Pentru a fi prieten cu natura trebuie să ai o gândire şi un comportament 

ecologic, care se formează încă din copilărie. 
Ocrotirea naturii poate începe cu muşcata din fereastră, pisicuţa, căţelul sau 

pasărea pe care să n-o ochim cu praştia, ci să-I oferim câteva firimituri de pâine. Cu orice 
ocazie, începând cu plimbările în parcuri, grădini, pe câmp, în pădure, pe deal sau la 
munte, părinţilor le revine importantul rol de a explica celor mici ce reprezintă natura, în 
ce constă respectul pentru mediul înconjurător în care urmează să-şi ducă existenţa zi de 
zi, să-şi gândească şi construiască viitorul. Copiii au nevoie să perceapă cel mai mare 
adevăr al “viului”: plantele se nasc, trăiesc şi mor lăsând seminţe pentru următoarea 
germinaţie de plante.  

“O floare pentru grădina mea” – fiecare copil are o floare pe care o îngrijeşte. 
Art. Preluat din ziarul Crai Nou 9 aprilie 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagină realizată de înv. Lidia Ioachimciuc 

Clisura Dunării 
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Motto: 
După Dumnezeu, 

nu iubesc pe nimeni atât de mult , 
ca pe mama... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pe 10 martie 2009,în aula Şcolii Creştine ”Filadelfia”, s-a desfăşurat un program deosebit: 
 
 
 

Corul de copii al claselor I-III-IV, au interpretat cântece sensibile, adresate mamelor. 

S-a recitat, s-a prezentat Sceneta - Preţul iubirii- prezentată de clasa a III-a A, iar elevii instrumentişti ,   au cântat 

fiecare, la instrumentul preferat, înălţând prin cântecul lor, inimile prezente. 
Pentru toţi, momentele petrecute vor rămâne clipe de neuitat. 
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Sceneta – “Preţul Iubirii”- 
O fetiţă îmbrăcată în rochiţă verde şi cu pălărioară albă, 

vine grăbită de afară, spre mama ei: 

 

    - Sărut – mâna, mamă! 

-   Bun-venit, draga mamei! 

   -   Ce zi frumoasă, mami! Am hotărât să merg cu câteva colege    

la Mac’Donald. Dar pentru ieşirea aceasta îmi trebuie nişte bani. 

 M-am gândit să-ţi cer, cu ocazia aceasta, banii ce mi-i datorezi. 

Îmi vor prinde foarte bine.  

 

   - Am eu vreo datorie la tine? 

   - Păi , da... 

- Spune draga mamei, ce îţi datorez? 

 - O mamă, îmi datorezi mult... Pentru că spăl vasele în 

fiecare zi- 10 lei.  Pentru că uneori fac cumpărături şi te scutesc de 

foarte multe drumuri-10 lei.  Pentru că răspund la telefon în locul 

tău şi sunt deranjată  când sunt pe  messenger -2 lei. 

 Pentru că, atunci, când vin musafiri, te ajut să pui masa, pregătind 

cele necesare- 5 lei. Pentru că o ajut şi pe bunica la tot felul de 

treburi-10 lei. Pentru că de multe ori duc găleata cu resturi-5 lei. 

Şi uite aşa, dacă îi adunăm pe toţi, am o grămadă de bani. 

 

Mama – O - ! Ce surpriză, copila mea! 

 Crede-mă, că la asta nu m-am gândit niciodată! 

Dar unde te gândeşti tu, de ce te-ai întristat? Ţi-ai amintit de vreo 

datorie pe care aş avea-o eu la tine? 

O, da, draga mea. 

Spune. Te ascult cu plăcere.  

Pentru că îţi pregătesc cele mai bune mâncăruri –o lei. 

Pentru că te îngrijesc ca pe o floare –0 lei. Pentru că stau la 

căpătâiul tău când eşti bolnavă-0 lei. 

Pentru că fac zilnic lecţiile ca să fii o elevă bună, să faci cinste 

şcolii şi lui Dumnezeu –0 lei. Pentru că îţi cumpăr haine frumoase –0 

lei. Pentru că te iubesc ca pe lumina ochilor mei – 0 lei. Pentru că mă superi de multe ori şi eu te iert – 0 

lei. Şi lista ar putea continua... 

 

O , mamă, nu m-am gândit la toate aceste lucruri. 

Îmi cer iertare şi realizez că nu-mi eşti datoare cu nimic. 

Îmi pare rău! Iartă-mi gestul necugetat! Ar trebui să fiu mulţumitoare, numai pentru că exişti pentru 

mine, nu să te  scot şi datoare. 

Bine draga mamei, te iert şi din dragoste pentru tine, îţi voi da banii pentru Mac’Donald. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scenetă realizată de clasa a III-a A, 
 împreună cu învăţătoarea lor, Lidia Ioachimciuc. 

Voi ce părere aveţi copii? 
Tot aşa procedaţi şi voi? 

Dacă aţi făcut aşa ceva,cereţi-vă iertare de la Dumnezeu 
şi apoi de la mamele voastre. 
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Buchet de gânduri 

pentru tine, 
MAMĂ! 

Când fulgii de zăpadă se topesc 
Şi devin lacrimile Pământului, 

Iar soarele însetat le soarbe 
Din Cupele ghioceilor albi, 

Apar în sufletul meu 
Emoţii de dor şi visare 

La tine, cea care 
Mi-ai dat viaţă 

şi prin care 
Primele trăiri le-am simţit. 

Pe toate le-am adunat 
Într-un buchet de gânduri 

Şi ţi le dăruiesc ţie, 
Cea mai iubită, MAMĂ! 

Cu dragoste, 
Beatrice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La adăpostul grijilor tale 

s-a zidit liniştea mea, 

iar braţul tău 

îmi este sprijin şi acoperământ. 

Cu vorbele tale dau sens vieţii mele 

şi zidesc lumea din mine. 

Mi-ai sărutat rana şi s-a vindecat 

Ca să nu plâng eu, ai plâns tu. 

Ca să nu rabd eu, rabzi tu. 

Cum să-ţi mulţumesc pentru toate, 

 când tu nu aştepţi mulţumiri? 

Îngăduie-mi să-ţi sărut dreapta obosită 

şi luminată de muncă. 

Sărutul meu e atât de sărac în faţa bogăţiei tale! 

Dar numai tu pe această lume poţi dărui o viaţă şi o fericire 

pentru un sărut de recunoştinţă. 

La mulţi ani, iubită mamă! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cât de mult ar trebui să o preţuim noi pe mama! 

au consemnat, învăţătoarele 

O văd lângă cumpăna timpului 
Torcând liniştită, 

Crezând şi sperând 
Ca fiul şi fiica, 

N-o vor uita prea curând… 
Uneori, îşi aşează mâna la frunte. 

Să poată pătrunde şi dincolo de zare; 
Îşi doreşte să poată, 

Să vadă şi ce nu se vede… 
şi-aşteaptă… 

Aşteaptă ca timpul să treacă… 
Lângă cumpănă şade 

Că poate poştaşul, 
Din întâmplare, 

Va trece să-i dea o scrisoare. 
De auzit, 

Nu mai aude prea bine, 
Dar aude, aşa, prin credinţă… 

De văzut? 
Câte-odată se şterge la ochi… 

Parcă o ceaţă coboară, 
Peste ea, peste vechea căscioară… 

 

De văzut? 
Mai vede, aşa, prin credinţă…. 
Dar nu lasă fusul din mână… 

Se roagă, aşteaptă, 
Mai plânge, aşteaptă… 

şi aşa viaţa ei… 
Adunată în ani de-aşteptări, 

De răbdări, 
Se topeşte uşor, ca un abur… 
Cum caierul pe care îl toarce 

Descreşte mereu, tot mai mult, 
Până când, la pământ, 

Cad furca şi fusul… 
Iar mama obosită 

Sărută copiii, nepoţii, în gând, 
Din mormânt… 

Lângă cumpăna timpului 
Asezată în ramă, 
O mână bătrână, 

Prin tăcere, mai cheamă, 
Cu iubire avertizând: 

"Cine are părinţi pe pamânt, 
Nu în gând…" 
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Descoperă mamele din jocul alăturat 
Orizontal: 

1.Mamă a doi gemeni. 

2.Femeia care a râs când a fost anunţată că va fi mamă. 

3.Mamă care lucra în fiecare an câte o hăinuţă pentru fiul ei. 

4.Mamă plătită să îngrijească de propriul ei copil 

 

Vertical: 

5.Mamă, care primind o bună educaţie religioasă a 

transmis-o mai departe fiului ei, Timotei. 

6. Mama tuturor celor vii 

7.Isus a prezentat-o lui Ioan spunându-i: „Iată, mama ta”. 

8.Mama lui Ioan Botezătorul. 

9.De douăzeci de ani, Canaaniţii asupreau pe poporul Israel, în momentul acestei crize, ea s-a ridicat ca o 

mamă în Israel, izbăvindu-i prin puterea lui Dumnezeu. 

10.Exemplu de soacră bună. 

--------------------------------------------------------------------- 
Şi mama are o mamĂ! 

 

1.Tatăl lui tăticu:b….. 

2.Tanti sau m..... 

3.Frate cu mama sau cu tata: u..... 

4.Fii ai aceloraşi părinţi sunt f... . 

5.Fii sau c.... 

6.O iubim foarte mult. 
 

Mămica mea, 
Comoară cu ochi de stele, 

Cu zâmbet de narcise şi zorele, 
Primeşte azi din inima mea copilărească, 

Un buchet minunat de iubire cerească, 
Un buchet enorm de recunoştinţă, 

Pentru că ai simţit împreună cu mine în suferinţă, 
Pentru că m-ai putut iubi când am fost rea şi urâcioasă… 

Pentru că eşti dintre toate mamele, 
Cea mai bună şi mai duioasă, 

Pentru că-L iubeşti pe Isus ca şi mine, 
Pentru că vrei să-L urmezi şi la rău, şi la bine, 

Pentru că n-ai să-L părăseşti niciodată,  
Pentru că Biblia este şi va fi Cartea ta preferată, 

Pentru că îmi eşti cea mai de preţ comoară pământească, 
Pentru că dragostea ta niciodată n-o să mă rănească… 

Mămica mea, comoară cu ochi de stele, 
Cu zâmbet de narcise şi zorele… 

 
Cum ar putea fi definită mama ta, datorită ţie? 

Mama  - unui copil ascultător? 

              -unui copil indisciplinat? 

              - unui elev premiant? 

              -unui copil harnic şi credincios? 

               - fiului risipitor?  
Articol realizat de învăţătoarele:  

Lucaci Laura, Maciuc Narcisa, Lionte Mariana, Rusu Emima,  Ioachimciuc Lidia, Adrian Rodica, Simon Anamaria 
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 De câte ori e-aprilie 

        Şi zi cu soare, 

 Îmi amintesc 

Că este sărbătoare. 

Şi că e primăvară iară. 

Şi ce frumos este afară! 

 

Şi simt în mine luminoasă, 

O zi de Paşti, demult, la noi acasă: 

 Cu mama, tata, fraţii mei 

Ştiam că-I Dumnezeu cu ei! 

 

Era în curtea noastră-atâta soare 

Şi pe pământ atâta sărbătoare! 

Şi a murit şi mama, tata, şi-am plecat, 

Aproape toţi copiii de prin sat. 

 

Atâtea flori de zarzăr s-au desprins 

Şi au căzut de parcă ar fi nins - 

Şi câtă frumuseţe e-n acesta plai de jos, 

Ce poartă semnătura lui Hristos. 

 

Căci a-nflorit şi mărul şi cireşul,  

Ce-ascunde floarea albă şi curată, 

La fel ar trebui ca să ne fie mersul, 

Şi gândul şi simţirea, ca floarea nepătată. 

Şi-acum e primăvară iară 

Şi păsările cântă la chitară 

Iar trilul lor cel fermecat, 

Îmi spun:  

E Paşti! Hristos a înviat! 

Înv.Lidia Ioachimciuc 
   

Completând rebusul pe verticala A-B vei afla cine a murit în locul nostru 

 

       1.A fost aruncat în groapa cu lei. 

       2.A stat în burta unui peşte 

       3.A fost vărul Esterei 

       4.Predica despre Isus, botezându-i pe oameni. 

       5.S-a lepădat de Domnul Isus. 

       6.A fost fratele Rebecăi. 
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Un dialog interesant 
                      

 
Vă invităm să participaţi la o întoarcere în timp. 

Vom sta de vorbă cu o persoană  interesantă, 
care a avut o experienţă profundă, 

venind în tangenţă cu viaţa Domnului Hristos. 
 

TÂLHARUL DE PE CRUCE 
                         
Reporter :-Cum L-ai cunoscut pe Isus? 
 
Tâlharul :- Despre Isus a venit vestea şi pe la noi. Se spunea că  

făcea minuni şi că-i învaţă pe oameni despre Împărăţia lui  
Dumnezeu. Am mers într-o zi şi L-am ascultat. 

 
 Reporter:-Cum ai ajuns la închisoare? 
 
Tâlharul     :-Mă apucasem împreună cu celălalt, de tot felul de  

tâlhării la drumul mare; aşa alesesem noi să ne câştigăm  
existenţa.  Într-o zi am omorât un om pentru câţiva bani, şi 
 ne-au prins. Aşa am ajuns unde meritam. Am văzut pe ISUS  
în sala de judecată. Eu eram foarte nervos şi apăsat de  
situaţia fără ieşire în care mă aflam. Ştiam că voi fi omorât  
pe cruce, ca toţi răufăcătorii. M-a surprins un lucru:ce căuta  
ISUS aici, ce făcuse? Mai cu seamă că însuşi Pilat nu-L  
găsea  vinovat cu nimic.             

 
 Reporter:-Dar tu găseşti că S-ar fi putut face vinovat de ceva? 

 
Tâlharul:-Nu. Uită-te la mine. Sunt, prin alegerea mea regretabilă,  

un hoţ. Ca orice "profesionist" cunosc destul psihologia  
omului rău. ISUS nu a vrut să aleagă ce am ales eu, pentru  
că era pur şi simplu, bun,  adică, alesese deja. Ştii, nu poţi fi  
în acelaşi timp şi bun şi rău. 

 
Reporter:-După judecată, L-ai mai văzut pe ISUS? 
 

Tâlharul:-Da. Am urcat împreună drumul spre Golgota, 
cărându-ne fiecare crucea. Doamne, mă înfior şi acum 
când îmi amintesc. O clipă, am putut să-L zăresc pe ISUS. 
Şi clipa aceea pentru  mine a însemnat începutul 
mântuirii mele. Târându-se greoi sub povara crucii, ISUS 
era liniştit. Numai Dumnezeu putea să iubească aşa.  
Atunci, am înţeles că şi pentru mine există scăpare.             

       
Reporter:-Cum te-a primit ISUS? 
 
Tâlharul:-M-a privit cu o blândeţe nesfârşită şi mi-a spus atât: 

"Adevărat îţi spun acum, că azi vei fi cu Mine în rai!" 
 

Cu siguranţă, acest om şi-a schimbat viaţa în bine. 
Toţi avem nevoie de schimbare.  

Dar tu? Te-ai întâlnit cu Isus? 
 
Elevii clasei a III-a A,  înv. Lidia Ioachimciuc 
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Activitatea din 13.02.2009 a fost pregătită cu emoţii şi dăruire...Întocmirea unui plan, discuţiile cu 

complicii, analiza detaliilor şi în final finisarea programului - aceştia sunt paşii pe care 
i-am parcurs pentru a realiza cadrul propice surprizelor! 

Surprize? 
Da, am considerat că acesta era modul cel mai bun de a aduce mulţumiri unor oameni care 

ne-au marcat anii de liceu şi ne-au transformat şcoala într-o familie. 

Familie. 
O lume palpitantă...plină de peripeţii... 

un tărâm binecuvântat în care  fiecare îşi cunoaşte statutul. 
Încă de la început am ales să fim o familie. 

Am învăţat să ne cunoaştem şi să ne susţinem unul pe celălalt... 
Şi toate acestea ...sub supravegherea profesorilor – 

îndrumătorii noştri în perioada iniţierii. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

De ce îndrumători? 
Se zice că elevii au aripi, 

iar profesorii sunt cei care 
îi învaţă să zboare. 

De aceea am ales să le oferim 
un 

Semn de mulţumire. 
 

Am vrut să răscolim 
noianul de amintiri 

şi să îmbinăm armonios 
emoţiile cu bucuria 

de a face pe alţii fericiţi. 
 

Emoţii... 

amintiri frumoase... 

zâmbete... 
lacrimi... 

un amalgam de trăiri 
pe care le-am imprimat adânc 
în cartea sufletului nostru... 

la capitolul 
„Şcoala în obiectiv”, 

capitol care se va încheia 
curând. 

 



Gânduri de copil 13/2009                                                                                                                                                           19 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Chiar dacă 
obiectivul nostru 

nu a fost mereu „şcoala”, 
greşelile făcute prin aceste 

devieri au fost menite 
să ne înveţe câte ceva. 

 De multe ori am încercat  
să evităm realitatea.  

Atunci doream să fim  
altceva decât simpli elevi; 

 ne imaginam cum ar fi fost 
dacă eram  

în locul profesorilor.  
Şi...,  

de fiecare dată  
ajungeam la concluzia  
că încă nu am depăşit  

etapa în care şcoala  
trebuie să ne fie obiectivul. 

În programul nostru  
am vrut să unim 

 toate  
zâmbetele şi visele  

din patru ani de liceu.  
Am reuşit?  

Da,  
am reuşit să creăm  
un surâs nostalgic  

pe care îl vom păstra cu toţii... 
meditând la aventuri, amintiri, 

hobby-uri, aşteptări, vise, 
diplome, eşecuri... 

„Surprize în familie”, 
a avut ca scop 

reuniunea într-un 
zâmbet... 

Client: Tovarăşa secretară, pot vorbi cu tovarăşul director? 
Secretara: Tovarăşul director e ocupat la telefon. Vorbeşte 
singur. Ati venit?  
Client: Ce-aţi spus? 
Secretara:Singur aţi venit? 
      ........................................ 
Secretara: „...dar eu abia acum am aflat că dumneavoastră 
sunteţi într-o parte.  Am şi eu dreptate!” 
Client: Cum sunt? 
Secretara: Într-o parte am şi eu dreptate!” 

Acestea sunt doar câteva din faimoasele replici ale colegilor noştri care au jucat în sceneta 
„Dactilografia”. 
Noi nu credem în semne, decât în semne de punctuaţie- acesta a fost motoo-ul acestei scenete şi vedeţi cât de 
mult valorează un punct.          

Elevii clasei a XII-a A 
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5 martie 2009-activitate amplă şi variată, îmbinând spectacolul dramatic cu muzica şi concursuri pe teme literare. 

S-au folosit limbaje(literare) artistice din zone diferite (teatru, muzică, desen, literatură) pentru a spune povestea 

personajelor literare pe înţelesul tuturor. 

Spectacolul l-au făcut elevii claselor a IX-a A, a X-a A, a X-a B împreună cu colegii lor din internatul şcolii, „răsfiraţi” în mai 

toate clasele: a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VIII-a, a XI-a, XII-a. S-a lucrat pe grupe, iar pe parcursul a câtorva luni s-au 

strâns idei, s-au creat dezbateri, s-au rezolvat dileme, s-a râs, s-a plâns, s-au confecţionat costume, decoruri, steguleţe... 

 

 

 

 

 

 

 
Toate acestea în echipă, pentru că, trebuie să subliniem, munca în echipă, cu ceea ce presupune ea, 

crearea de legături durabile în interiorul grupului şi între grupe, 
a fost unul din obiectivele majore ale activităţii noastre. 

 
 

 

 

 

 

 
S-au creat grupuri narative care au ilustrat specii literare studiate: 

basm, schiţă, nuvelă, baladă, fabulă etc. 
S-au montat şi s-au pus în scenă opere celebre scrise de actori celebri români sau străini: 

- Shakespeare, Caragiale, Cervantes, Creangă, Slavici, Rebreanu. 
 

 

 

 

 

 
 

Actorii 
au fost remarcabili - talentaţi, creativi, plini de imaginaţie şi de însufleţire. 
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S-au desfăşurat, în pauzele dintre scenete, concursuri: 

Ghiceşte personajul!, Ghiceşte autorul!, Continuă versurile! Întrebări din literatură . 

Concursul nu a avut drept scop punerea în evidenţă a inculturii cuiva,  
ci  mai degrabă stimularea culturii şi a ambiţiei de a citi mai mult. 

A fost doar o provocare, o mănuşă aruncată necunoaşterii şi dezinteresului faţă de cărţi şi lectură. 

 

 

 

 
 
 
 

S-a văzut că: 
se citeşte puţin, sunt multe goluri, multă „uitare”, 

iar de acest lucru nu e vinovat 
profesorul de limbă română. 

Profesorul nu poate citi în locul elevului. 
Fiecare în mod responsabil, 

îşi desăvârşeşte cultura singur, disciplinându-se în faţa 
tentaţiilor de altă natură. 

Activitatea s-a încheiat cu premiile juriului 
pentru cel mai bun actor, 

cea mai bună punere în scenă, 
cele mai decorate costume. 

 
                   Articol realizat de Prof. Ligia Cruţ 
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24 IANUARIE 1859-UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 
 

La 24 ianuarie poporul român sărbătoreşte în fiecare an 

Unirea Principatelor. 
 

La 5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza este votat, unanim, Domn al Moldovei şi la 24 

ianuarie, acelaşi an, Domn al Ţării Româneşti, de cele două camere de deputaţi,  

mai întâi de cea de la Iaşi, apoi şi de cea de la Bucureşti. 

 

"V-am zis că ea va fi precum România o va dori şi o va simţi", spunea Alexandru Ioan Cuza. 

 

 

24 ianuarie 2009- în aula  

Şcolii Creştine “Filadelfia”, 

s-a cântat cântecul “Ardealul”.  

Elevii clasei I-a A au recitat versuri,  

iar elevii clasei XII-a B au  prezentat sceneta:  

 

 

   Moş Ion Roată şi Unirea 

 
       ŢĂRANII: Sărutăm mânurile, cuconaşilor. 

ALECSANDRI: Oameni buni, ştiţi pentru ce sunteţi chemaţi aici, între  

noi?  
ION ROATĂ: Vom şti, cucoane, dacă ne-aţi spune. 

ALECSANDRI: Ascultaţi că boierii au să vă spună. 
HURMUZACHI: (Solemn) Apoi, iată ce, oameni buni. De sute de  

ani două ţări surori, creştine şi megieşe, Moldova noastră şi  

Valahia sau Ţara Muntenească, de care poate aţi fi auzit  
vorbindu-se, se sfâşâie şi se mănâncă între dânsele, spre  

cumplita urgie şi pieire a neamului românesc. 

ŢĂRANII: Aşa-i. 

 
HURMUZACHI: Ţări surori şi creştine, am zis oameni buni, căci precum ne închinăm noi, Moldovenii, aşa se  

închină şi fraţii noştri din Valachia. Statura, vorba, îmbrăcămintea şi toate obiceiurile câte le avem noi le au  

şi fraţii noştri Munteni…Să ne unim cu ei… 
(Boerii prin semne se sfătuiesc între ei. Asemenea fac şi ţăranii, în timp ce Ion Roată şi Ţintilă vorbesc).  

 

VINTILĂ ŢINTILĂ: (În sine) Da bine mai grăieşte! (către Roată) Nu cumva aista va fi boierul căruia am auzit că  
i-ar fi zicând în Divan “Năzdrăvanul?”. 

 

ION ROATĂ: Păi, care alt? Tu nu vezi? “Când vorbeşte  

Năzdrăvanul se cutremură Divanul!”. 
KOGĂLNNICEANU: Ţări megieşe, a zis, oameni buni, căci  

pârâiaşul Milcov, ce trece pe la Focşani, le desparte. Să-l 

secăm dar dintre-o sorbire şi să facem sfânta unire adică 
înfrăţirea dorită de străbunii noştri, pe care ei n-au putut-o 

săvârşi în împrejurările grele de pe atunci. Iată, oameni buni, 

ce treabă creştinească şi frumoasă avem de făcut. Numai 
Dumnezeu să ne ajute!  
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(Boierii de o parte şi ţăranii de alta se sfătuiesc şoptind).  
V.ŢINTILĂ: (Către Roată) Dar aista, cu ţâf în barbă, cine a mai fi? 

 

ION ROATĂ: A ăsta?...Ce, nu ştii?...Aista-i cel poreclit “Pepelea”. 

 

V.ŢINTILĂ: Că bine mai zice de el! 

ION ROATĂ: Păi când grăieşte Pepelea, tuturor le rupe pielea! 

 

KOGĂLNICEANU: Înţeles-aţi, vă rog oameni buni, pentru ce v-am  

chemat?(Ţăranii se cădesc să răspundă). 
 

ALECSANDRI: Şi dacă aveţi ceva de zis, nu vă sfiiţi, spuneţi verde, moldoveneşte, ştii colea pe şleah, ca la nişte  

fraţi ce vă sântem, că de aceea ne-am adunat aici, ca să ne luminăm unii pe alţii şi Dumnezeu să ne  
lumineze pe toţi, cum va şti El mai bine. 

 

V.ŢINTILĂ: Înţelegem, cucoane, aşa a fi; că, dacă n-oţi şti dumnevoastră ce-i pe lume, noi, ţărănii de la coarnele  

plugului, avem să ştim ce-i bine şi ce-i rău?... 
 

ION ROATĂ: (Scărpinându-se după cap) Ba eu unul, drept să vă spun, cucoane, n-am înţeles! Ş-apoi, chiar  

dacă ne-am pricepe şi noi la câte ceva, cine se mai uită la gura noastră?... Vorba ceia, cucoane:  

"Ţăranul, când merge, tropăieşte, şi când vorbeşte, hodorogeşte", să ierte cinstita faţă a dumniilor-voastre. 

 

HURMUZACHE: Da, Ionică, dragă, ţăranul merge tropăind dar calcă sănătos. 
 

ION ROATĂ: A fi şi aşa, dar, eu socot că treaba aista se putea face şi fără de noi; că…de, noi ştim a învârti  

sapa, coasa şi secera, dumnevoastră învârtiţi condeiul şi, când vreţi, ştiţi a face din alb negru şi din 

negru alb... Dumnezeu v-a dăruit cu minte ca să ne povăţuiţi şi pe noi, prostimea... 

 

KOGĂLNICEANU: Ba nu, oameni buni; s-a trecut vremea aceia, pe când numai boierii făceau totul în ţara aceasta  

ş-o storceau după plac. Astăzi toţi, de la Vlădică până la opincă, trebuie să luăm parte la nevoile şi la  
fericirea ţării. Muncă şi câştig, datorii şi drepturi pentru toţi deopotrivă. Ei oameni buni cred că acum aţi  

priceput. 

VASILE ŢINTILĂ: Priceput, hăt ghine,cucoane! 

 

ION ROATĂ: (Ridicând din umeri şi clătinând din cap) Ba eu tot nu, cucoane. 

 

HURMUZACHE: Dumnezeu să mă ierte, moş Ioane, dar dumneta,  
cum văd, eşti cam greu de cap. 

KOGĂLNICEANU: (Arătând un butuc într-un colţ al sălii) 

 Moş Ioane, vezi colo lemnul cel mare? 

ION ROATĂ: Îl vedem cucoane.  
 

KOGĂLNICEANU. Ia fă bine şi ado aci, lângă mine. 

 

ION ROATĂ: (Se apropie de lemn şi se uită lung la el)  S-avem  

iertare, cucoane, n-om putea, că doar acolo-i greutate, 

 nu şagă. 

 

KOGĂLNICEANU: Hai, cearcă şi vezi.  

 

ION ROATĂ: ( Cearcă să ridice lemnul dar nu poate). 

 

KOGĂLNICEANU: Ia du-te şi dumneta moş Vasile, şi dumneta, bade  

Ilie, şi dumneta, bade Pandelachi.(Cei patru se duc, ridică  
butucul pe umere şi-l aduc). 
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KOGĂLNICEANU: Ei, oameni buni, vedeţi? S-a dus Moş Ion şi n-a putut face treaba singur; dar când v-aţi mai  

dus câţiva într-ajutor, treaba s-a făcut cu uşurinţă, greutatea n-a mai fost aceeaşi. Povestea cântecului: 

 

Unde-i unul nu-i putere, 

La nevoi şi la durere; 

Unde-s mulţi, puterea creşte, 

Şi duşmanul nu sporeşte. 

 

KOGĂLNICEANU: “Unirea face puterea”, oameni buni. Ei acum cred că aţi şi răzînţeles. 

 

ION ROATĂ: Dă, cucoane, să nu vă fie cu supărare, dar de la vorbă şi până la faptă este mare deosebire...  

Dumnevoastră, ca fiecare boier, numai ne-aţi poruncit să aducem lemnul, dar n-aţi pus umărul  

împreună cu noi la adus, cum ne spuneaţi odinioară, că de-acum toţi au să ieie parte la sarcini: de la  

Vlădică până la opincă. 

(După o scurtă pauză şi clătinând din cap). Bine-ar fi dac-ar fi aşa, cucoane, că la războiu înapoi şi la 

pomană năvală, parcă nu prea vine la socoteală...  
 

Dacă e vorba de unire, de ce n-am pune umăr de la umăr ca să ne unim cu toţi fraţii noştri?...Noi am  

auzit că tot români de-ai noştri sunt şi în Basarabia, Bucovina, Ardeal şi în alte părţi…pe ei unde i-aţi lăsat? 

 

KOGĂLNICEANU: Aşa e Moş Ioane; dar pentru asta n-a sosit încă timpul. Să ne mulţumim acum cu unirea celor  
două ţări surori, unire ce se poate face mai lesne şi apoi, poate că ne va ajuta Dumnezeu vreodată să vedem: 

unirea laolaltă a tuturor românilor de prin toate unghiurile. 

 
HURMUZACHI: Şi acum că ne-am înţeles cu toţii, să pornim prin ţară şi, de la un capăt la altul, să strigăm : 

Să trăiască Unirea! 

TOŢI: Să trăiască unirea! 
 

1. A fost ales domn al Moldovei şi al Munteniei în anul 1859.                                                    
2. A fost câştigată în războiul din 1877. 
3. Pentru faptele lui de vitejie, acest domnitor român a fost numit “Viteazul”. 
4. Primul rege al României. 
5. Rege al României , supranumit 

“Întregitorul”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Articol realizat de Prof. Diaconiţa Adina 
 
 



Gânduri de copil 13/2009                                                                                                                                                           25 
 

31 martie 2009, în aula Şcolii “Filadelfia”, a vut loc o întrunire cu părinţii având ca temă “ Stilurile parentale”  

Într-o lume care, pe zi ce trece, devine tot mai puţin 

interesată de valorile familiei şi de educaţia familială, această 

întâlnire şi-a propus să aducă în discuţie stilurile pe care 

părinţii le au în educarea copiilor lor. Cel mai important factor 

educativ din viaţa copiilor rămâne familia, indiferent că ei 

sunt la şcoală sau nu. Familia de origine ne influenţează şi ne 

urmăreşte toată viaţa. Ce am învăţat în familia de origine nu 

se uită niciodată. Este prima şcoală din viaţa noastră. 

Educaţia primită de la părinţi poate fi o uşă deschisă spre 

cunoaşterea lui Dumnezeu sau un obstacol. Aşadar, cum ne 

cresc părinţii chiar 

contează! 

În aula şcolii creştine Filadelfia, profesorii împreună cu unii elevi au 

pregătit o întâlnire dedicată educaţiei părinţilor în care au fost prezentate 

stilurile educaţionale parentale. 

Definiţie: 
Stilurile de educaţie parentale 

se referă la acele credinţe (păreri, idei) 
şi comportamente pe care le manifestă părinţii faţă de copiii lor, 

                         în procesul creşterii acestora. 
 

 
 

Stilul neimplicat: (părintele străin) este părintele care locuieşte sub acelaşi  

acoperiş cu copilul, dar rareori se întâlneşte sau vorbeşte cu acesta.  
Părintele nu oferă nici afecţiune sau înţelegere şi nici disciplină sau  
pedeapsă. Acesta îşi ignoră copiii deoarece lucrează departe, are alt orar,  
este grăbit şi ocupat. Părintele poate fi prezent la serviciu, în afacere, în  
proiectele lui, în lucrarea creştină, dar este distant şi absent din viaţa  
copiilor săi. Nu-şi cunoaşte copiii suficient,nu ştie ce fac şi unde merg.  
Părinţii pur şi simplu nu au timp pentru copii. Părintele crede că „a fi părinte  
vine de la sine, iar copiii oricum  cresc, cu sau fără atenţia părinţilor. Tot ce  
contează e ca ei să nu ducă lipsă de bunuri materiale”. Frustraţi, copiii sunt  
nevoiţi să-şi ia viaţa în propriile mâini.  

 

Stilul permisiv: (părintele prieten) este părintele care oferă multă iubire  

şi afecţiune dar nu şi disciplină şi pedeapsă. Părintele crede că „Dacă îi laşi   
pe copii liberi, să facă ce vor, ei vor face ceea ce trebuie.” Atunci când copiii  
lor greşesc/ păcătuiesc părinţii vor spune că Dumnezeu îi trece prin  
încercare şi astfel ei se sustrag responsabilităţii. (De fapt, Dumnezeu nu  
face pe nimeni să păcătuiască pentru a da o lecţie cuiva.) Copiii hotărăsc  
cum să se îmbrace, cum să se poarte cu părinţii, care din cerinţele lor să le  
asculte. Aceşti copii au probleme când e vorba să se supună regulilor,  
dovedesc control de sine slab şi pot deveni mult mai libertini în  
comportament faţă de oameni şi Dumnezeu. 
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Stilul autoritar strict: (părintele judecător) este părintele care crede că  copiii  

lor au nevoie doar de pedeapsă şi disciplinare, iar a oferi iubire nu este aşa  
important. Ei sunt de părere că „Copiii trebuie ţinuţi în frâu şi nu ascultaţi!”  
„Nuiaua e ruptă din rai, iar dragostea nu!” iar „Treaba copilului este să  
asculte întotdeauna de porunca părintelui fără a pune întrebări.” Asemenea  
copii devin furioşi, agresivi, se simt sufocaţi de părinţi super-protectivi sau  
prea autoritari. Moştenirea educativă din familiei îi face să plece de acasă  
mai devreme, să intre în conflict cu părinţii şi cu Dumnezeu şi să aibă  
dificultăţi în viaţa relaţională şi profesională. 

 
 

Stilul autoritar ferm: (părintele gardian-educator) este un părinte care  

arată iubire necondiţionată, se implică în activităţi care arată îngrijire  
afectuoasă şi iubire, vorbeşte cu copilul, îl ascultă, îl înţelege. În acelaşi timp  
părintele îşi mustră copiii când aceştia vorbesc urât, de exemplu, îi sfătuiesc  
când e vorba de decizii, îi disciplinează şi îi pedepsesc când au încălcat o  
regulă explicită în familie. Este stilul cel mai bun deoarece copilul învaţă ce  
este iubirea dar şi pedeapsa. 

 
Articol realizat de Prof. Marici Marius  

 

 
          

  Copiii din internatul şcolii, împreună cu îndrumătoarea lor, 
             Carmen Marici au pregătit o scenetă , privind stilurile parentale. 

 

1. Stilul permisiv 
COPIL: Mamă, Mamă! 
TATĂL: Da’ nu auzi că te cheamă fetiţa...??? 
MAMA: Da, comoara mea... 
COPIL: Vreau o cană de apă rece, te rog... 
MAMA: Poftim, scumpete. 
COPIL: Mamă....dar am spus rece...asta nu e apă rece... niciodată nu mă asculţi... 
MAMA: Uite... e mai bine??? 
COPIL: Mamă...mamă.. mă laşi să merg la prietena mea??? Te rog... vreau să 
merg la prietena mea...  

MAMA: Ultima dată când te-am lăsat, nu ai venit la timp acasă...şi nici nu te-am pedepsit... 
TATĂL: Las-o, femeie, ce ai??? 
COPIL: Da, mamă, dar tu ştii că trebuie să ierţi şi să uiţi. Aşa spune Biblia... 
TATĂL: Ce bine ştie fata noastră Biblia... 
MAMA: Da, aşa e...trebuie să iert... 
COPIL: Da, ştii ce mamă???  Mi-ar trebui şi bani de cadou... ce o să spună prietena mea dacă vin fără un cadou??? 
TATĂL: Bani?? Of...şi criza asta... dar pentru fata lui tati...ce nu face tăticu?? Cam cât? 
COPIL: Eee, doar 50 de lei ...că ştiu că nu prea ai... 
TATĂL: 50 de lei... Vai... 
COPIL: Ei, ce ai spus, ai spus...ai spus că-mi dai. Trebuie să te ţii de cuvânt... 
 Aaa ...dar imi trebuie bani şi de taxi... pot să merg cu taxi... te roooog... doar de 
data asta, promit eu... 
TATĂL: Deja era sa fac atac de inimă când mi-ai spus de 50 de lei... 
COPIL: Mami, te rog, mami... tu mă înţelegi mami... şi aşa am o stimă de sine 
scăzută... nu mă lăsa mami! 
MAMA: Bărbate, o să vedem noi cum facem cu banii... tu ştii că fetiţa e pe 
primul loc în viaţa noastră... o să aibă ea timp să se îngrijoreze şi să rabde... 
TATĂL: Bine...numa’ de data asta....  
COPIL: Vă iubesc... ştiam eu că am cei mai înţelegători părinţi din lume... 

1. Aş vrea să-mi stabiliţi limite şi reguli pe care să le respect. 

2. Am nevoie de iubire, dar şi de disciplină pentru a deveni un om de caracter. 

3. Daţi-mi responsabilităţi şi sarcini şi nu faceţi voi totul pentru mine. 
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2. Stilul neimplicat 
COPIL: Bună, mamă! 
MAMA: (învârte mâncarea în oală şi ascultă radio) ... 
COPIL: Avem şedinţă la ora 6!..... 
MAMA:..... 
COPIL: Şedinţă!!! 
MAMA: Ce??? Unde...??? Arde? 
COPIL: Nu, mamă, sedinţă la 6!  
MAMA: Aaa, Ionuţ... la şase... off, nu pot ... îmi pare aşa de rău... trebuie 
să merg la o soră din biserică azi... am anunţat că merg... trebuie să 
merg... dar data viitoare o să merg sigur... o să mă înţeleagă diriga ta 

COPIL: Da, mamă, aşa mi-ai promis şi data trecută...offf! Tati...poţi merge la şedinţă? 
TATA: ... 
COPIL: Tati!!! Sedinţă cu părinţii!! 
TATA: Iar şedinţă, păi şi semestrul trecut ai avut!  
COPIL: Da, tată, trebuie să mergi la 6! 
TATA: La 6... păi începe meciul Romania – Serbia... sper ca de data asta să facă treabă bună ai noştri... Poate dacă 
l-ar scoate pe Mutu... 
(Copilul se apucă de teme şi se apropie de mama cu caietul de matematică) 
COPIL: Mami ... nu înţeleg aici... ar trebui să-mi dea perimetru 48... cred că m-am încurcat undeva.... 
MAMA: Îs puţin ocupată... uite, fac de mâncare pentru voi... 
 (Sună telefonul mamei )... Alo... Da... Ce să fac?... Uite teme cu cel mic... 
da .. îs foarte grele problemele de clasa a 3-a... 
COPIL: A 4-a mamă... 
MAMA: A 4-a...Da... Sunt ocupată...Du-te vorbeşte cu tata... 
COPIL: Tata... nu iese perimetru...  
TATA:...  
COPIL: Tata... 
TATA: Perimetru... mai bine citeşte Biblia decât să pierzi timpul... Eu nu 
ştiu de perimetru...poate vrei să spui careu sau penalti! 
(Copilul plânge şi mama se apropie) 
MAMA: Uite aşa...vezi? Perimetru egal suma tuturor laturilor, egal 48... Înţelegi? 
COPIL: Nu prea... 
MAMA: Bravo, ţi-am spus eu că e o problemă simplă... 
COPIL: Bine, o scriu.... 
MAMA: Bărbate, eu chiar nu înţeleg de ce copilul ăsta e aşa retras şi nu comunică nimic cu noi... 
TATA: Ţi se pare.... 
 

1. E important pentru mine să mă întrebaţi cum mă simt, ce note am luat, care îmi sunt 

prietenii, cum e cu viaţa mea spirituală.  

2. Mi-ar plăcea să mi se acorde cel puţin tot atâta atenţie cât primeşte televizorul sau radioul.  

3. Aş vrea să petrecem timp împreună să citim din Biblie şi să ne rugăm împreună... 
 

3. Stilul Autoritar  strict  
TATA: Dar ce e cu nota asta de 6 la mate?? Ştiam eu că dacă vorbesc cu 
profesoara, numai lucruri rele îmi spune... auzi... 6 la mate!!!!  
Pentru cine muncesc eu??? Pentru cine mă zbat? 
COPIL: Păi... să-ţi explic... 
TATA: Poftim? Ridici tonul? 
COPIL: Ăăă, nu...vroiam numai să... 
TATA: Tu să taci din gură! Şi să-mi explici ce e cu nota asta... 
COPIL: Am dat un test şi nu .... 
TATA: Comentezi??? 
COPIL: Ăăă.... 
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TATA: Eu când eram de vârsta ta, nici nu îndrăzneam să ridic ochii în faţa 
părinţilor mei de ruşine! Off, tinerii din ziua de azi... s-a dus respectul, 
ruşinea...Vă bateţi joc! Cât locuieşti în casa mea... respecţi regulile mele, ne-am 
înţeles?? 
COPIL: Da... 

TATA: Eşti pedepsită... nu mai ieşi o lună din casă! 
COPIL: Dar pot merge azi la grupul de tineri? 
TATA: Iarăşi comentezi? Cred că sunt prea blând cu tine – poc! (tata 
loveşte copilul peste obraz) 
MAMA: Oare nu ai fost prea aspru? 
TATA: Eee, dacă nu a meritat palma asta acum, i-am dat-o pentru data 
trecută ... sau pentru data viitoare. Datoria mea este să-i educ cum trebuie... iar a lor este să asculte! 
COPIL: Şi tu ce stai şi te uiţi aşa la mine? Fugi în camera ta...poc! 
FRATELE MAI MIC: Mami...M-a bătut... Iar m- a bătut!!! 
 

1. Aş vrea să fiu ascultat. 

2. Ştiu că merit deseori să fiu pedepsită, dar aş vrea să ştiu şi atunci că sunt iubită.  

3. Te rog să nu mă baţi când eşti nervos. 

4. Cel mai uşor învăţ o lecţie, când tu respecţi toate principiile pe care mi le spui. 

 

4. Stilul autoritar ferm 
MAMA: Ai venit, draga mamei! 
COPIL: Da... Săru-mâna 
MAMA:... Cum a fost azi la şcoală?? 
COPIL: Să-ţi spun...la ora de sport... mami...am jucat cel mai bine volei... 
am reuşit să dau şi peste fileu... 
MAMA: Aha... mă bucur pentru tine... dar spune-mi ce note ai luat... 
COPIL: Ăăăă... 
MAMA: Te ascult. 
COPIL: Pai... am luat FB.... 

MAMA: Aha... 
COPIL: La lb. română, la test... 
MAMA: FB??? Extraordinar... la testul de limba română?? Bravo! Pot să văd şi eu testul??? 
COPIL: Ăăăă,... păi ne-a dat trei întrebări simple şi de povestit lecţia... 
MAMA: Aş vrea totuşi să văd testul...  
COPIL: Uite... 
MAMA: B! Ai luat BINE!!!! Asta înseamnă că...... 
COPIL:... Că am minţit!  
MAMA: Aha... şi ce se întâmplă când minţim??? 
COPIL: Păi...minciuna e un păcat şi îl întristăm pe Dumnezeu. Şi nu îi 
respectăm pe părinţi... Îmi pare rău... 
MAMA: Mami te iubeşte şi când iei FB şi când iei B! Ştii asta? 
COPIL: Da, mami.  
MAMA: Dar minciuna este un păcat şi va trebui pedepsit pentru ca să 
înţelegi că păcatul e ceva grav care are consecinţe... 
COPIL: Promit că nu o să mai mint niciodată... iartă-mă... 
MAMA: Eu te iert, dar o săptămână nu mai stai la computer... îmi pare rău că trebuie să te pedepsesc, dar să ştii 
că fac asta pentru că te iubesc... 
COPIL: Ştiu mami.... 
MAMA: Vrei să ne rugăm acum împreună? Doamne Dumnezeule te rog să mă ierţi pentru că am minţit... ştiu că 
te-am supărat pe tine şi pe mami. Şi ajută-mă Doamne ca data viitoare să aleg să spun numai adevărul... Amin. 
COPIL: Amin. 
 
1.Îţi mulţumesc Doamne pentru părinţii mei care mă învaţă ce este bine şi ce este rău cu dragoste. 

2.În ei, eu te văd pe Tine şi înţeleg practic ce înseamnă să fii un creştin. 

 
Articol realizat de prof. Carmen Marici 



Gânduri de copil 13/2009                                                                                                                                                           29 
 

 Disciplina „Cultură civică” se studiază o dată pe săptămână la clasele a VII-a şi a VIII-a. 
La prima vedere pare să fie o disciplină lipsită de importanţă, dar...aparenţele înşeală. De ce? 

Pentru că această disciplină contribuie sau ar trebui să contribuie în mod esenţial la formarea personalităţii 

tinerilor. 

 La „Cultură civică”, elevii aflaţi în pragul adolescenţei, învaţă cum să-şi clarifice anumite 
concepţii despre viaţă, despre societatea în care trăiesc, despre ei înşişi. 

 De exemplu, la orele de „Cultură civică”, la clasa a VIII-a, se discută despre libertate. 

Pornind de la citatul biblic: 
 ...”Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 

 Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.”(Ioan 8:31-32). 

 Elevii descoperă care sunt avantajele libertăţii atunci când se respectă  
legile lui Dumnezeu şi legile oamenilor. 

 Acest exemplu, şi multe altele, arată că disciplina „Cultură civică” are un rol important în educaţia 

tinerilor pentru VIAŢĂ. 
       Prof. Clara Cîrcu   

Parteneriat cu ”Forest Academy”, Germania 

În perioada 28.03 – 03.04, şcoala noastră s-a bucurat de vizita a 11 americani (9 elevi însoţiţi de 2 

profesoare), 

 de la Şcoala Internaţională din Germania cu care suntem parteneri, “Black Forest Academy”. 

Principalul scop al vizitei a fost acela de a participa la orele de engleză pentru  

a-i ajuta pe elevii noştri să se exprime şi să comunice mai uşor în limba engleză. 

Astfel în fiecare clasă s-au jucat jocuri, s-au învăţat cântece, 

s-au ţinut lecţii de gramatică sau au fost dezbateri pe diferite teme. 

Joi, 02.04, elevii musafiri împreună cu clasa a XII-a B, coordonaţi de profesoara de engleză Ţurcanu Mihaela şi doamna 

profesor însoţitor Cathy Zoung, au prezentat în aulă proiectul intercurricular – 

“What kind of Heart do you Have?” (Ce fel de inima ai tu?)-,  

după care au plecat în excursie la Suceviţa.  

Suntem foarte bucuroşi că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu prezenţa acestor elevi în şcoala noastră. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

articol realizat de prof. Mihaela Ţurcanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cultură Civică” 
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Ştiaţi că şi cărţile au o casă a lor? 

 Ea se numeşte „Casa Cărţilor”-rafturile bibliotecii. 
Acolo, fiecare carte îşi are povestea ei. 

Dacă o deschizi, auzi cele mai interesante lucruri, despre ceea ce doreşti.  
Dacă n-o deschizi, vei pierde clipe de neuitat şi imagini de neînchipuit.  

Sufletul îţi va rămâne gol şi mintea neroditoare. 
Cărţile comunică între ele. Am văzut într-o zi, o carte de muzică, care cânta foarte frumos. 

Era balada lui Ciprian Porumbescu. Astfel, adormea cărţile de engleză de pe rafturile vecine. 
Altele, se lăudau că sunt onorate, atunci, când, spre ele se întind cele mai multe mâini pentru 

a le lua din raft, pentru a fi citite. 
Cărţile ştiau, că, rafturile bibliotecii sunt casa lor. 

De aceea biblioteca este Casa Cărţilor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înv. Lidia Ioachimciuc 

Interesant 
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1-Iunie Împărăţia prichindeilor 

            Credem că, există speranţă de mai bine, de mai frumos…Împărăţia este pentru împăraţi, pentru prinţi, 
dar copiilor le place să fie prinţi, măcar pentru câteva minute pe zi de aceea, ne-am propus să pătrundem într-o 
altfel de lume, în care să ne simţim în siguranţă. 
            Cred că, este mult mai uşor, să dobândeşti rangul de …print, dar mult mai greu să-l menţii. Nu este deloc 
uşor să fii prinţ sau prinţişoară. Am citit undeva despre un împărat care, din motive politice a ajuns la eşafod.  
Mai înainte însă a fost întrebat care este ultima dorinţă: „Ultima dorinţă este să-mi văd fiul” 
             „Tată, tată, te iubesc atât de mult şi nu înţeleg nimic din ce se întâmplă” spuse fiul! 
             Dragul meu să nu uiţi niciodată că şi eu te iubesc. Poate vor veni 
zile în care nu vei mai fi în atenţia celor din împărăţie, dar oriunde vei fi 
şi orice s-ar întâmpla, să nu uiţi că eşti fiu de împărat şi să te porţi 
demn de rangul acesta”. 
             Timpul a trecut şi prinţul a trăit în condiţii umile, în mijlocul 
unor oameni obişnuiţi, urmând cursurile şcolii dintr-o localitate 
oarecare. Toţi însă erau uimiţi de comportamentul acestui copil, despre 
care nu ştiau decât că este liniştit, respectuos, cinstit, harnic şi altruist. 
Într-una din zile a fost întrebat de învăţătoarea sa: 
 „Vreau să spun că am o părere foarte bună despre tine. Eşti un băiat 
excepţional. Ce te face să fii aşa cum eşti? Un copil atât de deosebit?” 
„Nu pot să fiu altfel”a răspuns băiatul.” Aşa am fost educat . Chiar înainte de a muri, tatăl meu mi-a reamintit: 
                         „Dragul meu eu nu voi mai fi cu tine, dar ai grijă, tatăl tău este împărat şi tu trebuie să te porţi 
demn de rangul acesta” 

 Ştiţi, doamnă învăţătoare, eu nu pot fi decât fiul tatălui meu”             
            Dragii mei, vă dau o veste bună: toţi sunteţi prinţi şi prinţese.  
Nu este un moft ceea ce vă spun. Este adevărul adevărat! Toţi sunteţi 
copiii lui Dumnezeu şi nu cred că există vreun creştin care să-şi renege 
Tatăl ceresc, care este Împăratul întregului univers. Aşadar, atenţie! 
Aveţi rangul, dar trebuie să-l şi păstraţi. 
             Programul nostru de astăzi l-am intitulat  

„Împărăţia prichindeilor” 
şi ne-am gândit să mergem împreună prin această împărăţie şi să 
vedem ce se petrece pe acolo…   

O tema mai puţin iubită de prichindei este… 
„Cum ar trebui să se poarte un prinţişor”… 

 

Să ne oprim puţin şi să observăm cum sunt în realitate prinţişorii noştri. 

-Ce faci …………? 

-Se zice mai întâi „Bună………….” 

-Bună ………….. 

-Nu se zice „Bună ……………” înainte de a zâmbi. 

-Pa, pa ……………… 

-…………,habar n-ai să vorbeşti politicos. „Pa, pa” se zice la sfârşit. 

  Stai , …………!Unde pleci? 

 

 

 

 

 

 Şi eu care voiam să-l învăţ cum vorbeşte un prinţişor… 

 

 

 



Gânduri de copil 13/2009                                                                                                                                                           32 
 

-Mami,vreau o bicicletă! 

-…………….. mami nu poate să-ţi cumpere acum o bicicletă. 

-Ştiu, dar vreau… 

  -Poate mai târziu. 

   -Da, mâine, când deschide magazinul. 

    -Nu, nu aşa curând, peste o lună, două… 

-  Peste o lună? Mami, când crezi că scăpăm de lună? Se ţine mereu 

după noi. 

 

-……………., vreau şi eu să fiu fetiţă. 

-Uite, ia rochiţa asta.. 

-Aşa, 

-Şi păpuşica, 

-Aşa, 

-Şi fundiţa şi gata. 

-Atât? Şi geanta cu pieptănelul şi cu oglinjoara? 

-Tu nu ai nevoie că eşti o fetiţă…ca un baieţel. 

 

 

-……………, de ce crezi că mama este mai mare decât noi? 

-Ca să nu poată intra sub masă când ne ascundem de ea. 

 

-……………,crezi că o să cresc cât tata? 

-Nu că o să te loveşti cu capul de masă. 

Ei, asta da problemă, cum să creşti cât tata dacă din cauza 

problemuţelor eşti nevoit să te ascunzi mereu sub masă? 

 

 

 

Bine că mai sunt copii ca…….....……,care este 

prieten cu.............… cu cine credeţi? 

 

 
 
Suntem convinşi că de astăzi veţi fi mai atenţi la tot ce 
faceţi prinţi şi prinţese căci ne vom aminti cuvintele…: 
           „Oriunde ai fi şi orice s-ar întâmpla, să nu uiţi că eşti fiu de Împărat şi să te porţi demn de rangul acesta” 
    

au consemnat, învăţătoarele 
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De atâtea ori ne lovim de o mare problemă: lipsa aprecierii. 

Nu odată mi-a fost dat să aud tineri sau vârstnici dezamăgiţi de faptul că nimeni nu a găsit pentru ei 

un cuvânt de apreciere sau încurajare… 

Vrem aşadar, astăzi, să apreciem munca celor care s-au străduit 
– unii reuşind, alţii eşuând – să ajungă pe culme! 

Îi apreciem pe acei elevi care au făcut cinste şcolii noastre participând la olimpiadele sau concursurile şcolare. 

Să nu uităm că în spatele acestor elevi stau nişte oameni care au contribuit major la realizarea performanţelor lor. 
Aceştia sunt cadrele didactice şi părinţii. Ştiu că nu v-a fost uşor unora dintre dumneavoastră. 

Mulţumim că sunteţi ajutoare de nădejde în şi pentru şcoala noastră. 

Mulţumim pentru energia, creativitatea şi resursele dumneavoastră. 
Mulţumim că oferiţi elevilor noştri înţelepciune, 

maturitate şi abilitate şi în acelaş timp aprobaţi direcţia şi asiguraţi integritate caracterului lor. 

Am vrea să vă comunicăm şi prin cuvinte şi prin fapte că aţi făcut bine şcolii. 
  Director Magda Nechifor 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Vrem să apreciem astăzi  
pe unul dintre acei membri ai şcolii noastre 

care poartă povara slujirii, care se implică în 

şcoală fără să aştepte ca cineva să vadă 
rezultatele eforturilor şi a muncii sale neobosite. 

Un cuvânt de apreciere pentru 

d-l Ionică Bădeliţă. 
 

Domnul să vă binecuvânteze  

lucrarea pe care o faceţi! 

Vă suntem recunoscători atât noi  
cadrele didactice cât şi elevii şcolii noastre. 

Vă mulţumim! 
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Premiaţii clasei a II-a, 
înv. Mariana Lionte şi Emima Rusu 

 
 
 
 
       

 

 

 

 

Concurs „Arca lui Noe” 

Locul II  Clipa Andreea-clasa a II- a A 

 Iacob Amalia -clasa a II- a A 

 

Locul III 

Gavrilovici Claudiu-clasa a II- a A 

Şerban Flavius-clasa a II- a A 

 Varasciuc Ema-clasa a II- a A 

Andrei Alexandra-clasa a II-a B 

Vrăbioru David- clasa a II-a B 

Cazacu Raluca - clasa a II-a B 
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Premiaţii clasei a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 

    

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Premiaţii clasei a III-a B, înv. Anamaria Simon 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

Concursul Naţional „Arhimede” 
– matematică- 

 

 premiul III 

 
Cârlan Karen  
Filipiuc Bianca  
Reuş Timothe 
Mitrea Muntean Nicuşor 
Cioban Damaris   

 
Diplomă 

de 
participare 

Corniciuc Naomi  
Chibici Daniel  
Solcan Simina  

Concursul Naţional „Năstăsescu” 
-matematică- 

Premiul I Filipiuc Bianca 

 

Premiul II  

Cârlan Karen 
Cioban Damaris  
Reus Timothe 
Mitrea Muntean Nicuşor  

Premiul III  Cheia Naomi  

Diplomă 
de 

participare 

Andronache Riccardo  
Corniciuc Naomi  
 

Concursul Naţional „Năstăsescu” 
Limba română 

 
Premiul I Cioban Damaris  

Solcan Simina  

Premiul II Mitrea Muntean Nicuşor  

Diplomă  
      de  
participare 
 

Ostafi Andreea Cristina  
Matei Adrian  
 

Concursul de limbă engleză 
“Năstăsescu” 

Cornea Iulia 
Cornea Denis 
Ostafi Cristina 

Concursul Naţional „Arhimede” 
– matematică- 

 menţiune Filip Laura  

 Diplomă 
       de 
participare 

Bodnărescu Vlad  
Gafencu Beatrice  
 

Concursul Naţional 
„Năstăsescu” 
-matematică- 

 

Diplomă 
de 

participare 

Filip Laura  
Botnariuc Vlad  
Gafencu Beatrice  
Filip David  
Lăzurcă Camelia 
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“Muzica 
este vocea armonioasă a creaţiei; 

un ecou al lumii nevăzute; 
o notă a armoniei divine, 

care este destinată să fie căutată 
într-o zi de întregul univers.” 

Giuseppe Mazzini, patriot Italian, 

1805-1872 

 

Premiaţii clasei a IV-a, înv. Narcisa Maciuc 

 

 

 

 

 

 

Au consemnat, învăţătoarele 

 

 

 

  

 

 

Muzica este unul din cele mai minunate şi mai glorioase 
daruri ale lui Dumnezeu, 

faţă de care satan este un duşman înverşunat, 
căci înlătură din inimă povara necazului şi fascinaţia gândurilor rele.” 

Martin Luther (1483-1546), reformator german 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Scopul şi motivul final al muzicii ar trebui să fie nimic  altceva decât gloria lui Dumnezeu şi înviorarea spiritului.” 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Prof. Muzică, Viorica Onofrei 

Concursul Naţional „Năstăsescu” 
Limba română 

 
Diplomă 
      de 
 participare 

 

Lăzurcă Lavinia  
Grădinariu Sabina  
Drăgoi Ionatan  
Sîrghi Denis  
Havrişciuc Monica  
Martinescu Alexandru 

Concursul Naţional „Năstăsescu” 
-matematică- 

 
Diplomă  
     de 
participare 

 
Ghiţu Samuel  
Lăzurcă Lavinia  
Simone Andronache  
Martinescu Alexandru  
 

Concursul Naţional „Arhimede” 
– matematică- 

Diplomă  
      de  
participare 

Andronache Simone  
Filip Claudiu  
Grădinariu Sabina  

Muzica 

 

“Muzica este o punte peste timp. Eu pot auzi cum au fost cântecele păsărilor atunci când cântau înainte ca omul să fi 
cântat vreun cântec. Cântecele păsărilor: un element al continuităţii înainte ca bărbatul şi femeia să fi fost acolo să le asculte. 
Cântecele păsărilor sunt ascultate de Dumnezeu şi de îngeri. Urechile noastre pot auzi cântecele păsărilor care au fost auzite de 
Adam şi Eva, de Avraam şi de Isac, de David şi Daniel, de Luther şi de Calvin, Spurgeon şi Livingstone” 

Edith Schaeffer- Christianity today, 17 iunie, 1977 
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“Lumea este epistola lui Dumnezeu adresată omenirii – gândurile Sale 

sunt ca nişte raze strălucitoare deasupra noastră din toate direcţiile.” 

Platon, 427-347 îC. 

“Cerurile şi pământul deopotrivă vorbesc despre Dumnezeu şi marea lume naturală nu este 
altceva decât o altă Biblie, care o îmbrăţişează şi o întăreşte pe ea scrisă; pentru că natura şi 
harul sunt una – harul este inima florii, şi natura mama petalelor care o înconjoară.” 

Henry Ward Beecher, 1813-1887 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             Prof.  geografie, Laura Nisteriuc.  

 

 

“Istoria nu este nimic altceva decât sulul desfăşurat al profeţiilor” 
James A. Garfield, preşedinte SUA,(1831-1881) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Istorie,  Adina Diaconiţa 

Geografie 

 

Istorie  

 

 

“Ce este întreaga istorie,  

altceva decât Dumnezeu, manifestându-se pe Sine,  
doborând şi călcând în picioare  

tot ce nu a plantat EL” 
Oliver Cromwell, 1599-1658 
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Educaţie Fizică şi Sport 

 

 

 

“Lumea vrea ca noi să credem că, 

Victoria sau Succesul se măsoară prin puncte pe 

o tabelă de marcaj sau în dosare. Creştinul îşi dă 

seama că succesul sau câştigul este determinat de 

faptul că a fost, sau nu, realizat un scop. Şi acel 

scop este de a aduce slavă lui Dumnezeu.” 

Thomas M. Bogdan 

 

Jocurile şi întrecerile atletice furnizează multe ilustraţii ale vieţii creştine: 
- Atletul este motivat de un scop corespunzător. 

- Cursa este o provocare pentru alergătorul care este antrenat. 

- Nu toţi concurenţii câştigă în mod egal.  

- Autodisciplinarea este esenţială pentru cel care va câştiga. 

- Supunerea la regulile jocului este obligatorie. 

- Încrederea cât şi dependenţa de antrenor sunt cruciale. 

Prof. Narcis Georgescu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Au consemnat, învăţătoarele 

 să înveţi lecţiile şi  să faci temele zilnic; 
 să încerci să rezolvi singur temele, fără ajutorul  altcuiva;  
 să repeţi lecţiile din urmă la un interval de 10-14 zile ca să nu le uiţi ; 
 să te străduieşti să înţelegi ceea ce înveţi şi să nu înveţi pe de rost ; 
 să citeşti cât mai mult ; 
 să descoperi în fiecare lecţie o parte frumoasă , care să te atragă ; 
 să perseverezi chiar dacă la început este greu , fiindcă până la urmă vei reuşi ; 
 să te odihneşti  o oră după-amiază şi apoi să-ţi faci temele; 
 să te culci  cel  mai  târziu la ora 22.00 pentru  ca a doua zi  să fii  odihnit ; 
 să începi orice faci cu gândul la Dumnezeu, cu o rugăciune; 
 să fii atent în clasă ; 
 să respecţi indicaţiile profesorului;  

 

 

Preţul succesului 
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"Mulţumesc pentru chitara electrică pe care mi-ai dat-o de Crăciun" a spus micul Cris,  unchiului său, prima dată când   

 l-a văzut după sărbători. 

 "Este cel mai bun dar pe care l-am primit vreodată!"       -

 "Excelent", a spus unchiul. "Ştii să cânţi la ea?"      -

  "Oh, dar nu cânt la ea." a spus micuţul.  

"Mama îmi dă un dolar pe zi să nu cânt la ea  în timpul zilei şi tata îmi dă cinci dolari pe săptămână să nu cânt noaptea." 

 

Doi baieţi, Rareş (5 ani) şi Marius (3 ani) se ceartă pentru a decide care dintre ei 
să mănânce primul plăcinta. 
 Mama lor s-a gândit să le dea o lecţie cu această ocazie: dacă Isus ar fi aici, ar spune: 

"Frate, ia tu primul, eu mai pot să aştept." 
Atunci Rareş s-a întors spre fratele său mai mic şi i-a zis: 

"Marius, fii tu în rolul lui Isus de data asta." 
 

Semnele de pe tastatură s-au hotărât să dea o  
petrecere şi nu voiau să-l invite şi pe punct             
Acesta şi-a luat inima în dinţi şi s-a dus.  
La intrare, bodygarzii                          , şi                             îl întreabă :  
Cine esti tu? 

Eu sunt steluţa (            ), dar m-am dat cu gel!!!!!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La grădiniţă educatoarea le spune copiilor: 
-Copii, voi ştiţi de ce ne spălăm mâinile înainte de mâncare? 

Copiii: -Ştim, ştim! Ca să nu murdărim lingurile. 

                    
- Profesorul meu m-a pedepsit pentru ceva ce nu am făcut. 

        -  Dar ce nu ai făcut? 
          - Tema pentru acasă … 

Au consemnat, învăţătoarele 

De ce zboară toamna păsările către sud? 
 Pentru că ar fi prea obositor să meargă! 

De ce cârâie ciorile când zboară? 

    Fiindcă schimbă tot timpul viteza. 

- De ce păsările flamingo dorm într-un picior? 

- Pentru că dacă l-ar ridica şi pe al doilea ar cădea! 

- De ce mănâncă gorilele mâncare crudă? 

- Pentru că nu ştiu să gătească! 

Care e cel mai puternic animal din lume? 

- Melcul, pentru că îşi cară casa în spate. 

 

- Cum se numesc elefanţii la Polul Nord? 

- Rătăciţi! 

 

Ce i-a spus tornada uraganului? 

         Sunt cu ochiul pe tine! 

 

Ce cade din cer şi nu se loveşte? 

 Ploaia! 

 

- De unde stim că morcovii fac bine la vedere? 

- Păi aţi văzut vreodată un iepure cu ochelari? 

 

DELETE

, 

ESCAPE 

* 

. 
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-Tăticule, de ce aleargă oamenii de aici aşa de repede?  

-Primul care ajunge la finiş primeşte un premiu.  

-Şi atunci de ce mai aleargă şi ceilalţi?  

 
-Răzvane, ţie de ce nu-ţi semnează mămica notele în carnet?  
-Pentru că, doctorii i-au spus să evite şocurile. 
 

-Ana, manâncă spanacul, îţi va da culoare în obraji.  
-Dar, mamă, eu nu vreau să am obrajii verzi.  

Un vecin se adresează copiilor veniţi în vizită:  
-Copii, părinţii voştrii nu se odihnesc după-amiaza?  

-Ba da! Tocmai de aceea ne-au trimis la dumneavoastră!...  
 
 

Un tânăr ieşea din biserică într-o zi şi pastorul era la uşă, ca de obicei, salutând oamenii 
care ieşeau din biserică. Acesta l-a apucat de mână pe tânăr şi l-a tras de-o parte. 

Pastorul i-a spus: “Tinere, ar trebui să te alături Armatei Domnului!” 
Tânărul a răspuns: “Păi, sunt deja în Armata Domnului, frate”. 

Pastorul l-a întrebat: “Păi, cum se face că nu te văd decât la Crăciun şi la Paşti?” 
Acesta i-a şoptit: “Eu sunt în serviciul secret”. 

 
 

 
 

 
"Vreau să trăiesc 900 de ani, ca tipul acela din Biblie." 

 
"Niciodată n-aş fi crezut că movul se potriveşte cu portocaliul,  
până ce n-am văzut apusul de soare, ce L-ai făcut marţi seara.  

A fost tare mişto..."  
 

"De ce laşi oamenii să moară şi tot faci alţii în loc ? N-ar fi mai simplu să-i laşi în viaţă pe ăştia?"  
 

"Tu ştii despre lucruri, înainte să fie inventate?"  
 

"Bunicul a spus că Tu deja erai când a fost el copil. Cât de vechi eşti?"  

 
"Cât timp am fost în vacanţă, tot timpul a plouat şi tăticul a fost tare nervos  

şi a spus nişte lucruri despre Tine,... dar te rog să nu-i faci rău!"  
 

"Cum se poate că, pe vremuri atâtea minuni ai făcut şi acum nu-i nici una?  
Cum se poate, că în ultima vreme n-ai inventat nici un animal nou? Sunt numai acelea vechi."  

 
"Doamne, Te rog, să mai pui o sărbătoare între Crăciun şi Paşte!"  

 
"Poate Cain şi Abel nu s-ar fi omorât, dacă aveau camere separate.  

La noi, cu frate-miu funcţionează..."  
 

"Pun pariu că e foarte greu să iubeşti pe toţi de pe pământ. 
 Noi suntem doar patru în familie şi nu merge." 

 
"Ce semnifică faptul că Tu eşti un Dumnezeu gelos. Eu credeam că Tu ai totul." - Jane 

 
"De ce este şcoala duminicală exact duminica? Credeam că este ziua noastră de odihnă." - Tom L. 

 
au consemnat, învăţătoarele 
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Ghici, ghicitoarea mea 
 

 
Cine trece pe la poartă 
Şi câinii la el nu latră? 

( Vântul ) 
 
 

Ban de aur colorat 
Si pe margini dantelat 

Prin poieni stă vara toată 
Şi poartă nume de fată. 

 ( Margareta ) 
 
 
 

N-are culoare, n-are miros, 
Dar la toţi e de folos. 

( Aerul ) 
 
 

Ziua cât este de mare 
Stă tot cu faţa la soare 

De la pălăria ei 
Poţi s-aduni ulei cât vrei. 

 ( Floarea -soarelui ) 
 
 

Dacă-i dulce, mult aduce. 
Dacă-i rea, toţi fug de ea. 

( Vorba ) 
 
 

Un orb vede un iepure, 
Un şchiop aleargă după el, 

Şi un mut strigă 
La un surd să-l prindă. 

( Minciuna ) 
 
 

Cupe albe, parfumate 
Pe un lujer aşezate 
Dacă le vei mirosi  

Nasul ţi-l vei gălbeni. 
 ( Crinul ) 

 
 

Câmpul alb, 
Oile negre 
Cin- le vede 
Nu le crede.  
Cin-le paşte 
Le cunoaşte. 

( Scrisul-literele ) 
 
 
 

 
 

Primăvara înverzeşte, 
Vara umbreşte, 

Toamna rugineşte, 
Iarna încălzeşte, 

Hai acum, ghiceşte! 
 ( Copacul ) 

 
 

Unul numai cuvântează, 
Doi se uită şi veghează, 

Iar alţi doi, care-au rămas, 
Stau şi-ascultă fără glas. 

( Gura, ochii şi urechile ) 
 
 
 
 

Primăvara când s-arată, 
Prin grădini apar deodată 
Ciorchini albi şi albăstrii 

Din steluţe, mii şi mii! 
 ( Liliacul ) 

 
 
 
 

Am un pom. Deşi e mare, 
Numai patru ramuri are: 

Una florile-nfloreşte, 
Alta fructele rodeşte, 

Alta frunza-ngălbeneşte, 
Iar a patra viscoleşte. 

( Anotimpurile ) 
 

 
 

Doisprezece fraţi aleargă 
Anul cât este de lung;Fug de zor prin 

lumea-ntreagă,Niciodată nu se-ajung. 
(Lunile anului ) 

 

Elevii clasei a III-a A,  înv.Lidia Ioachimciuc 
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Ajută corbul să-l găseasca pe Ilie. Care este drumul corect? 

Cea mai mare pasăre care nu zboară este STRUŢUL. 
El are o înălţime de 2,7 m şi trăieşte în Africa. 

 
 - Cel mai mare animal de uscat este ELEFANTUL AFRICAN. 

 La naştere atinge înălţimea de 1 m, în timp ce la maturitate poate ajunge până la 3,7 m. 
 

 - Cea mai mare pasăre zburătoare este ALBATROSUL RĂTĂCITOR.  
Lungimea aripilor sale întinse poate ajunge până la 3,6 m, şi poare zbura 1.000 km/zi. 

 
 - Cel mai mare animal este BALENA ALBASTRĂ.  

Având o lungime de 33 m, mai mare decât un teren de tenis, 
 poate fi considerată cel mai mare animal al tuturor timpurilor. 

 
 - Cea mai mare reptilă este CROCODILUL DE APĂ SĂRATĂ.  

Poate fi întâlnit în Australia şi are o lungime de 7 m. 
 

 - Cel mai lent animal de pe pământ este LENEŞUL CU TREI DEGETE, 
 care se mişcă cu o viteză de circa 0,12 km/oră. 

 
 - Cel mai rapid animal de pe pământ este LEOPARDUL. 

 El poate fugi cu o viteză de 115 km/oră. 
 

 - Cel mai longeviv animal de pe pământ este BROASCA ŢESTOASĂ GIGANT, 
 care poate trăi până la 180 de ani. 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Colorează şi lipeşte bucăţele de material textil pentru a completa desenul ! 

Colorează şi scrie o rugăciune de mulţumire! 

 

Articol propus de clasa a -II-a A, înv. Mariana Lionte 
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E aşa ciudat... 
„C-avem atâta vreme pentru ură, 
Când viaţa nu-i decât o picătură 
Între acest moment şi celălalt... 

Şi nu-i atât de ne’nţeles 
Că nu privim la cer mai des 

Că nu culegem flori... 
Că nu zâmbim, 

Noi, care atât de repede murim!” 
Magda Isenos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     -de vorbă cu un absolvent la şcoala vieţii- 
 

−“Ce este timpul? Scurgerea tăcută a unor fire de nisip? Primul rid al omului matur şi primul 
strigăt al noului născut? Natura care moare în fiecare iarnă şi renaşte în fiecare primăvară? O muzică 
îndepărtată, auzită într-o noapte de vară, o fotografie uzată de vreme…chipurile pe care nu le vom mai 
vedea niciodată? Ce este timpul? E avântul şi regretul? E nădejdea şi melancolia? 
 Am trăit într-o lume de vis, până când ...într-o zi ...mi-am dat seama că era de fapt realitate...Nu, 
nu a trebuit să mă trezească cineva. S-a întâmplat când am realizat că timpul este efemer. Şi atunci am 
început să caut printre amintiri momentele care m-au marcat. Amintirea nu m-a ajutat să retrăiesc 
clipele pe care nu le-am preţuit îndeajuns. Dar experienţele frumoase? Acestea de ce nu puteau fi 
retrăite? Nu. Totul a trecut. Timpul nu s-a oprit nici măcar în timpul lungii mele meditaţii... 
 Şi totuşi ce aş fi putut face pentru a marca trecerea timpului? Martin Lutter King a spus  
într-unul din discursurile sale: „Dacă un om este chemat să fie măturător de străzi, ar trebui să măture 
străzile la fel cum a pictat Michelangelo sau cum şi-a compus Bethoven muzica sau cum şi-a scris 
Shakespeare poemele. Ar trebui să măture străzile atât de bine, încât toţi locuitorii cerului şi al 
pământului să se oprescă pentru a exclama: „Iată, aici a trăit un mare măturător de străzi, care şi-a făcut 
slujba cu prisosinţă”. Printr-un astfel de trai am împiedica timpul să ne răpească bucuria de a trăi. 
 Exemplul pe care King l-a expus, m-a determinat să învăţ, să trăiesc altfel, ca de pe urma vieţii 
mele, omenirea să aibă numai beneficii, iar prin felul meu de viaţă să aduc slavă Creatorului meu. Astfel, 
învăţatul nu  a mai fost o activitate grea şi nesatisfăcătoare, dimpotrivă, a devenit munca mea din anii de 
şcoală. Şi...privind înapoi, pot spune că, timpul meu este viaţa mea. Este cel mai mare dar, pe care ţi-l pot 
face. Nu uita că cel mai bun mod de a-ţi folosi viaţa, este să iubeşti, iar cea mai bună expresie a dragostei, 
este timpul. Cel mai bun timp pentru a iubi, este timpul prezent.” 
 Stând sub vechiul castan din parc, citind cuvintele bătrânului doctor, mi-am dat seama că fiecare 
părticică din natură este o expresie a veşniciei. Oare fiinţa mea exprimă şi ea candoarea eternului sau 
eram doar o stea călătoare în căutarea timpului pierdut...? 

        elevă clasa a XII-a, Anca Polocoşer 
 

 

 

 

 

„Aceasta este porunca mea: 
Să vă iubiţi unii pe alţii 

Cum Eu v-am iubit.” 
Ioan 15:12 
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Un mugur fraged, mângâiat de razele soarelui, s-a deschis micuţ şi verde. 
Gingaşele flori ameţesc cu parfumul lor puternic, 

 înveselesc şi încântă privirea trecătorilor. 
O rândunică ciripeşte veselă în jurul cuibului. 

Fluturaşii mângâie florile cu aripile lor transparente. 
Timpul însă trece neobservat. 

- „Simt că am mai crescut puţin! gândeşte frunza. 
       Vara, razele calde, cântecul păsărelelor, freamătul vacanţei, m-au maturizat. 

Când am apărut pe lume, era primăvara.  
Micuţă şi plăpândă mă încălzeam la soare. Ce frumos era atunci!” 

Deodată, frunza observă că e galbenă, iar vântul şăgalnic vrea să o răpească. 
Şopteşte în sinea ei: „Nu vreau să mor! Sunt prea tânără!  

 Nu am decât trei anotimpuri.” 
Degeaba. A venit toamna! 

 

Ce repede trece viaţa! 
                                   Înv. Lidia Ioachimciuc 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

„Sunt  momente în viaţă, când  simţi absenţa cuiva atât de tare,  

încât ţi-ar plăcea să-l scoţi din vise şi să îl îmbrăţisezi.... 

Visezi ceea ce doreşti să visezi, pleci acolo unde vrei să fii... Pentru că ai o 

singură viaţă şi o singură şansă pentru a face toate lucrurile pe care vrei să le 

faci.... 

Fie ca tu să ai ...destulă fericire pentru a fi bun... 

             suficiente dovezi pentru a fi puternic... 

             suficientă durere pentru a fi uman... 

   suficientă speranţă pentru a fi fericit...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Au consemnat,   Învăţătoarele 



Gânduri de copil 13/2009                                                                                                                                                           46 
 

  

 

 
Vara 

 

Vine vara şi plec la bunici 
O să zburd cu mieluţii pe–afară, 

O s-alerg prin livada cu nuci 
Şi-o să-i fur unui greier chitara. 

 
O să-i dau lui Grivei să mănânce 
Şi-l ajut pe bunicu’ la treabă. 

O să scutur caisul cel dulce 
Şi-am să dorm cu lăcustele-n iarbă. 

 
Am să joc pe islaz cu băieţii 
Şi-alergata, şi fotbal, şi ţurca. 

Şi rostind ce scriseră poeţii, 
Eu voi strânge trifoiul cu furca. 

 
Am să-nalţ nişte zmeie albastre 
Când va bate prin ramură vântul. 

Voi uda şi muşcata din glastre 
Şi-am să pup de iubire pământul. 

 
Îmi voi pune cercei la urechi 

Din cireşul bătrân ca bunicul 
Care-mi spune poveştile vechi 
Pe când suflă în lampă piticul. 

 

 Clasa I-a B,  Înv. Rodica Adrian 
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Motto: 

„Amintirea e unicul rai din 

care nu poţi fi izgonit” 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trebuie să ştiţi, că, timp de patru ani, 
 noi am format o familie 

de care m-am legat sufleteşte cu toată fiinţa mea. 
Am parcurs nenumărate lecţii împreună,  

ne-am jucat, am râs,  
am fost în excursii şi am avut momente 

 de sărbătoare plăcute şi interesante. 
Pentru viitor tot acest timp va însemna  

amintiri dragi, în care sunt cuprinse o bună parte 
 din viaţa mea, din viaţa voastră.  
Important e, ca toţi să păstrăm  

doar ce a fost frumos, 
 ca să ne gândim cu plăcere la anii  

petrecuţi împreună. 
Vă doresc drum bun în continuare  

şi mult succes! 
Cu dragoste şi respect, Învăţătoarea,   

Narcisa Maciuc 
 

Dragii mei copii, 
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      Inst. Mariana Lionte 

Joi, 21 mai 2009, în aula Şcolii Creştine Filadelfia, 
a avut loc, o dezbatere, cu elevii învăţământului primar, 

privind regulile de circulaţie ce nu pot fi ignorate: 
 

   Reguli pentru pietoni 
-reguli de tranversare; 

-indicatoare rutiere; 

-circulaţia pietonilor pe timp de noapte; 

-sfaturi utile; 
 

La activitate au fost invitaţi şi reprezentanţi ai departamentului : „Circulaţie rutieră”. 

 


