„Filadelfia” este numele ei.

Noi învăţăm într-o şcoală impunătoare.

Elevii, învăţătorii, profesorii şi personalul administrativ o elogiază prin faptele lor.

Ea poartă o semnătură divină. Noi ne mândrim cu ea.

Şcoală frumoasă, cinste cui te-a creat!
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Cine are carte, are parte!
Deseori, copiii îşi pun întrebarea: „De ce trebuie neapărat să învăţ?”
Răspunsul e promt:
Dacă în perioadele 7-18 ani totul ar fi numai joacă, sport, plimbare,când ar mai putea învăţa oamenii?
Copilăria este perioada cea mai prielnică pentru învăţătură.E posibil să ne întoarcem în comuna primitivă?
Unii ar dori ca vacanţele şi pauzele să fie mai mari,notele să se obţină mai uşor, iar materia să fie mai
puţină. Dacă n-am spori volumul educaţiei, s-ar aduna un regres.

Dacă în Cer este bucurie pentru fiecare păcătos care se pocăieşte,
noi învăţătorii, ne-am bucura, dacă şi voi elevii,
v-aţi decide, ca anul acesta să nu mai fiţi leneşi,
ci toţi să fiţi premianţi.
învăţătoarele
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– 14 septembrie 2009- (jurnal de învăţătoare)
Astăzi va fi o zi nouă! (De ce?... pentru ca fiecare zi e nouă,
unică şi specială). Astăzi voi trece prin emoţii pe care nu le-am trăit
niciodată, astăzi voi cunoaşte cele mai multe persoane pe care le pot cunoaşte într-o zi, astăzi, pe poteca vieţii
mele a apărut o răscruce! De astăzi sunt învăţătoare! Iată rodul rugăciunilor mele, al pasiunii mele, al
speranţelor mele în ce s-au transformat!
Toată vara sufletul mi-a fost cuprins de frământare, tremur, rugăciuni şi ... aşteptare. În mintea mea
se perindau gânduri de tot felul: „ Voi putea face faţă acestei schimbăti radicale din viaţa mea? Ce voi spune
copiilor? Cum aş mai putea să aranjez sala de clasă?” În inima mea era un zbucium atât de real, încât mă
îngrozeam la gândul de a coborî acolo: „ Voi putea iubi? Chiar pot să mă sacrific atât de mult? Ce vor crede
oare părinţii despre copilul (eu) pe care îl vor vedea în faţă?”
Întotdeauna pacea venea de la Dumnezeu! Şi iată-mă aşadar în ziua de 14 septembrie, aparent
sigură de ceea ce fac, îmbrăcată cât mai „matur” posibil, pregătită până la cel mai mic detaliu.
Ziua a trecut fără să o simt!
Înv.Elisabeta Dascălu
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Fiecare s-a născut să întregească universal uman.
Eu m-am născut cu dragoste de învăţătură.
Cu dorinţa de a dărui mugurilor omenirii-copiii.
Mă preocupă mult calea accesibilizării învăţării, optimizarea mesajului didactic.
Aceasta m-a condus spre studiul motivaţiei, pârghia autoreglării individului,

E ziua ta, iubit învăţător!
E miez de noapte. Dorm copii-n pace,
Un bec mai luminează undeva.
Tu cauţi gînduri spre a rezolva:
- La lecţia de mâine ce voi face?
Atunci în minte – nvăţătura toată
De pe la dascăli şi din biblioteci,
Materia din carte cum s-o legi?
Că-ţi pare multă şi prea complicată...
Vorbeşti în gând, te contrazici mereu,
Adaugi, scazi ori cizelezi cuvântul,
Te chinui şi cu ora şi cu gândul
- Dar fac, cum se cuvine, eu?
A doua zi, în zori , obişnuit
În gînd vezi clasa care te aşteaptă
Şi cauţi o-ntrebare mai deşteaptă
Pentru elevul cel mai răsărit.
În drum spre şcoală oamenii ce-i vezi
Îşi deapănă probleme personale,
Tu răscoleşti problemele şcolare:
Ce-i asta? De ce aşa? Dar tu cum crezi?
În clasă eşti din nou în căutare,
Nu-ţi afli loc şi lămureşti febril,
Materia mai clar şi mai util,
Dorind să ştii, ce ştie fiecare.
...Te-ncearcă un şuvoi de noi fiori
În clipe de culori sentimentale,
Primind buchetul proaspăt de petale,
Întrebi:- Dar pentru ce-s aceste flori?
Cu considerație- clasa a III-a A , înv. Mariana Lionte
-4-

Revin asupra rolului învăţătorului. Elevii îşi exprimă în proporţie de 95,5% plăcerea, iubirea faţă de
învăţătoarea lor. Noi am putea asculta mulţumite laudele lor numai dacă n-am simţi fiorul cu care caută să se
exprime, cu care încearcă să pătrundă dincolo de vorbe, în suflete. Unii ne măgulesc, iar alţii cer, caută,
aşteaptă ajutor. Sunt confuzi, nu ştiu ce anume vor, dar e impresionant cum se confesează unei bucăţi de hârtie
spunând: „aş vrea să mă ajute că vreau să învăţ”; „că am probleme”; „că ştie”;”că de aceea s-a făcut
învăţătoare!”
Preluat din „Trăsături definitorii ale învăţătorului-impact în formarea personalităţii şcolarului mic;
cartea „Preocupări didactice” înv Adriana Bosânceanu,Şc. Nr.3 Gura Humorului

„Copii sunt naturi vii, vieţi frumoase, să-i tratăm ca oameni şi ca cetăţeni”, spunea Ştefan Bârsănescu.

Pentru generaţiile care vin, libertatea fără educaţie risca să devină un pericol prin greşita ei înţelegere. Tinerii
trebuie pătrunşi de ideea că sunt liberi să facă orice, cu o condiţie: prin ceea ce întreprind să nu aducă atingere
libertăţilor şi drepturilor semenilor lor, să nu provoace daune materiale sau morale societăţii. Cadrul propice
desfăşurării acestui proces educativ îl constituie orele de consiliere, cât şi contactul zilnic, nemijlocit cu elevii la
activităţile didactice, în excursii, competiţii sportive, concursuri etc.
Preluat din „Familie şi şcoală creştină.”
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„Menirea noastră e una nobilă:
aceea de a iubi copiii şi de a-i învăţa ce e bine şi ce e rău.”
Copilul este copil, are universul său, căci aşa este copilăria „de
când îi lumea asta şi pământul, măcar să zică cine ce-a zice” (Creangă),
şi nici un absolvent de şcoală, la maturitate, n-a condamnat disciplina
care i s-a impus cât timp a fost elev, ci dimpotrivă.
Aşadar, pe lângă efortul de a înnobila mintea şi sufletul,să-i educăm pe
elevii noştri într-un spirit de ordine şi disciplină.

un mic chestionar…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Îţi place învăţătoarea ta? De ce?
Când te simţi mai apropiat de învăţătoare? De ce?
Ce probleme ai dori să discuţi cu aceasta? De ce?
Ce activităţi extraşcolare ai dori să organizeze doamna învăţătoare? De ce?
Ce obiect de învăţământ crezi că preferă învăţătoarea ta? De ce?
Ce obiect de învăţământ nu-i place? De ce crezi aceasta?
Există în clasă un elev (sau o elevă) preferat de către doamna învăţătoare?Cum e acesta? De ce crezi că este
preferat(ă)?
Există în clasă un elev pe care învăţătoarea nu îl agreează? Cine? De ce?
Ce admiri mai mult la învăţătoarea ta? De ce?
Ce nu-ţi place la aceasta? De ce?
De ce trebuie să învăţăm?
Ce obiect de învăţământ preferi?
Înv. Lidia Ioachimciuc

Până în anul 2009 nu s-a născut nici un om, care să poată trăi fără să manânce. Dacă nu ar trebui să
consumăm alimente pentru întreţinerea vieţii, ne-am putea lipsi de agricultură, aşa cum şi-ar dori uneori leneşii.
Dar foamea vrea, roade şi leneşul nu le are. De ce? A fost secetă, sau au năvălit răufăcătorii şi au prădat câmpul
semănat? Nu! Acestea se pot întâmpla uneori, dar la leneşi, fenomenul lipsei se repetă an de an, fără vreo cauză
externă.
Dar de la ce vârstă se poate îmbolnăvi un om de lenevie? Încă din copilărie şi adolescenţă, de aceea
iată ce trebuie să ştie toţi leneşii: că în agricultură şi în orice activitate există
două etape: semănatul şi seceratul. Prima etapă pare a fi o muncă fără răsplată
şi efect imediat şi cei ce nu se gândesc în timp, în special leneşii, nu sunt
activi în această perioadă. Unii nu văd rostul învăţatului şi a muncii în
gospodărie şi, dacă au părinţi “buni” cu ei şi le oferă totul de-a gata, cred că la
vremea dorită vor avea la fel ca alţii, care au muncit. Însă, dacă la semănat a
trecut pe drum, doar o căruţă, un tractor şi o echipă de muncitori, degeaba vor
încerca două echipe să se ducă la câmp cu căruţă şi tractor, căci tot numai una
se va întoarce cu roade în sat.
“Dar în tot răul este şi un bine”, aşa cum spune şi proverbul, poate vor învăţa şi leneşii procesul
semănatului şi seceratului şi în toamna următoare, vor merge la arat, amintindu-şi de Cuvântul lui
Dumnezeu care a zis: “Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, …vara şi iarna…” (Geneza 8:22).
Cât timp încă trăim pe pământ, acestea sunt datele problemei, aşa că nu încercaţi să simplificaţi fracţiile
ireductibile. Nu poţi semăna dacă nu ai arătat mai întâi şi la aceste prime două lucrări, se mai adaugă
altele, pentru îngrijirea plantelor. Seceratul la rândul lui, trebuie continuat cu diverse activităţi de
preparare a hranei. Dar când mă gândesc, că leneşul nu e în stare uneori nici de ultima operaţie – hrănirea
trupului- mă opresc fără să mai adaug altele. Ce bine că, măcar, inima nu este leneşă şi asigură energia
necesară funcţionării laboratorului fiziologic.
Există o vreme când leneşul “ar vrea”, dar este prea târziu şi atunci “nu este nimic”. Dar dacă etapele
secerat-semănat se reiau în toamna următoare, există situaţii în care lucrurile se consumă în mod
irepetabil. Astfel, nimeni nu trăieşte de două ori; o singură dată în viaţă eşti copil şi dacă nu semeni la timp
sămânţa bună, a formării caracterului şi a dezvoltării profesionale, va fi prea târziu în unele condiţii să
culegi ce ai “vrea”. “Nu vă înşelaţi: <<Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit>>. Ce seamănă omul,
aceea va şi secera”. (Galateni 6:7)
Aşa s-a întâmplat cu doi băieţi care la şcoală nu învăţau, că se bazau pe copiat. Ei râdeau de un coleg ce se
străduia să “semene”, batjocorindu-l că îşi face temele în loc să meargă cu ei în fiecare după-masă şi seară la
distracţie. Au trecut şi ei clasa, considerându-se “isteţi”. În vacanţă, mai întâi unul dintre ei, apoi celălalt au lucrat
numai câte o zi în magazia unei farmacii şi “au luat” câte o monedă de aur, ce o lăsase proprietarul pentru a-şi
încerca angajaţii şi iar s-au considerat şmecheri. După ei, a ajuns să lucreze chiar acolo, colegul lor conştiincios. El a
spus proprietarului despre moneda găsită şi nu s-a aşteptat să primească decât retribuţia pentru munca depusă.
Totuşi, i-a fost dăruită şi moneda de aur drept premiu. El a muncit acolo toată vacanţa, iar în anul următor a fost
chemat şi răsplătit pe măsură.
Peste câţiva ani, cei doi băieţi “isteţi” şi “şmecheri”, dar leneşi erau în
penitenciar, iar acel băiat muncitor ajunsese patronul acelei farmacii. Poate că, în
penitenciar cel puţin unul dintre ei, ar fi vrut să strângă să aibă şi el ceva. Pentru
el era cam târziu, dar pentru voi care citiţi revista este încă vreme de semănat.

E toamnă, adică începe anul,
folosiţi-vă de acest sezon, de anul 2010,
şi Dumnezeu să vă dea o recoltă bună la vreme potrivită!
Articol preluat din revista “Betel”, Arad , înv. Lidia Ioachimciuc
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Au fost odată ca niciodată, în vremea de demult, pe când plopul făcea pere iar răchita micşunele, pe
când puricele se potcovea cu 99 de potcoave la un singur picior şi tot i se părea că este uşor... au fost odată
două zâne mici şi tare drăgălaşe.
Ele locuiau într-o căsuţă de ciocolată, într-o căsuţă atât de frumoasă,
încât îţi venea să o mănânci cu acoperiş cu tot! Şi fiindcă tot veni vorba de
acoperiş, trebuie să vă spun neapărat că acesta nu era unul obişnuit, ca
celelalte, pe care îl repari cu ciocanul şi îl vopseşti o dată la 5 ani. Acoperişul
acesta era magic şi oricine se urca pe el putea zbura oriunde voia. Nu-i aşa că
era minunat?
Bineînţeles că aţi spune „DA”, însă haideţi să nu ne pripim! Toate bune
şi frumoase, dar cu greu vă spun că cele două zâne nu se înţelegeau
deloc...deloc; astfel încât locuiau în camere diferite şi se evitau mereu una pe
cealaltă. Vă daţi voi seama, copii? ... Să locuieşti în aceeaşi casă, dar în
camere diferite şi să te cerţi mereu?... Aha, era să uit. Cea mai mare dintre
zâne se numea Zecea, iar cealaltă se numea Unitatea.
Şi aşa îşi duceau ele traiul, singuratice şi fără prietene, certându-se
mereu dacă se întâmpla să se întâlnească... dar totul până într-o zi! Când
gata: Unitatea vrea o prietenă, iar Zecea să rămână mai prejos?
Nicidecum! Şi astfel s-au urcat ele pe acoperişul magic şi au început să
colinde lumea întreagă să-şi găsească prietene pe măsură. Şi au zburat, au
zburat, au căutat până au obosit şi tot nimic n-au găsit. Când erau gata să
renunţe, iată că Zecea vede o zână exact ca ea, iar Unitatea zăreşte puţin
mai departe o zână exact ca ea. Nu mai e nevoie să vă povestesc ce prietene
deosebite au devenit ele! Dar staţi! Nu toate! Doar Unităţile între ele şi
Zecile între ele!

Să ţineţi minte că ele locuiesc şi acum în aceeaşi căsuţă dar
în camere diferite, iar dacă, din nebăgare de seamă se mai
ciocnesc, amarnic se mai ceartă! Iar noi ştim cu toţii cât de rău este să ne certăm şi totuşi ele niciodată nu-şi
părăsesc cămăruţa şi nu se împacă defel!
Tu, drag copil, ai înţeles ce ai de făcut?
Înv.Elisabeta Dascălu
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SĂNĂTATE DE LA TOATE
Ştim cu toţii cât de benefic este consumul de
fructe în stare proaspătă pentru organism.
De aceea, împreună cu elevii clasei a III a B, am
pregătit o SALATĂ DE FRUCTE , prilej cu care am
discutat şi am aflat informaţii noi despre avantajele
consumului de fructe .

…Băieţii spală fructele…

...apoi curăţim şi pregătim fructele pentru salată…
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Vă împărtăşim şi vouă câteva dintre noutăţile aflate de noi:
Căpşunile apar în lunile mai-iunie . Ne putem bucura de ele în stare
proaspătă pâna toamna târziu.Se pot păstra peste iarnă congelate sau
pregătite sub formă de dulceaţă sau compot.
Beneficii: Ajută la eliminarea toxinelor din corp, încetinesc îmbătrânirea
organismului şi albesc dinţii.
Vişinile se coc în lunile iunie-iulie. Se consumă de preferinţă
proaspete, dar pot fi păstrate pentru iarnă congelate sau sub
formă de dulceaţă, compot sau sirop.
Beneficii: Refac fibrele musculare şi au efect antiinflamator.
Frunzele de vişin sunt folosite la conservarea murăturilor.
Portocala este cel mai cunoscut şi răspândit fruct dintre citrice. Se
consumă în stare proaspătă sau sub formă de suc.
Beneficii:Ajută la creştere şi previne rahitismul. Este bogată în
vitamina C.
Merele sunt cele mai consumate fructe din ţara noastră. Din ele, se pot prepara
sucuri, compoturi, gem şi oţet.
Beneficii: Ajută la întărirea oaselor şi la digestie.
Piersicile sunt fructe parfumate şi răcoritoare care se coc vara.
Datorită fibrelor conţinute , ne calmează senzaţia de foame şi ne
potolesc setea. Pot fi păstrate pe iarnă, doar conservate în compoturi
sau gemuri.
Beneficii: Conţin multă vitamina C, alungă oboseala, îmbunătăţesc digestia şi
întârzie îmbătrânirea.
Strugurii sunt deliciile cu care ne răsfaţă toamna.
Se pot consuma în stare proaspătă, în compot sau transformaţi în
must.
Beneficii: Mineralizează organismul, elimină toxinele, cresc pofta
de mâncare. Mustul din struguri negri este indicat în anemii.
clasa a III-a B, înv. Emima Rusu
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„Mulţumirea răsare dintr-o inimă bună, şi iubitoare, ca o haină de duminică, scoasă din cutia cu levănţică”
29 noiembrie 2009
Clasele participante: I-a A şi I-a B,
a II-a A şi a II-a B,
a IV-a A şi a IV-a B.
Viorica Onufrei – Cor
Narcisa Maciuc – Sceneta – „Cearta legumelor”
Laura Lucaci – Sceneta „Fabrica de legume”
Elisabeta Dascălu – sceneta – „Daruri de la Dumnezeu”
Lidia Ioachimciuc – recital- „Frunze”
-cântec –„Toamnă, toamnă eşti bogată.”
Înv. Lidia Ioachimciuc

Bolnavul: Of, ... e tare greu să fii bolnav! Singur, trist, ba chiar flămând câteodată... Mai poate cineva să
mă facă iarăşi bine?

Mărul: Ei haide, nu te mai plânge că nu-ţi şade bine!
Coaja mea e foarte sănătoasă şi dacă vei vrea să o
mănânci te vei face iarăşi sănătos!
Intră Para: Dar ce te chinui frăţioare? ... Aaa, ia te uită!
Un copil bolnav! Dacă vei gusta doar puţin din sucul meu
te vei face imediat sănătos! Hai, sus! (Se chinuie să-l ridice dar
nu poate) Stai aşa că am obosit!
Strugurele: Că tot veni vorba de suc! Ia puţin şi de la
mine şi fă-te urgent bine!
Intră brusc Gutuia: Ei, daţi-vă toţi la o parte!
Are nevoie de compot!
Porumbul (timid, cu glas subţire):
Şi eu, şi eu, şi eu vreau să ajut!
Puţin porumb te ajută să creşti mare!
Cartoful intră gâfâind, agitându-se:
Staţi c-am ajuns în sfârşit!
Dar ce-i cu voi? Şi tu, ce stai în pat? ...
Eu pot să-ţi astâmpăr foamea dacă vrei!
Intră Pruna, păşind mândru şi fluturând mâna în semn de victorie:
Gata! Ştiu ce-i trebuie! Gem! Haide, sus!
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Varza: Nu vom putea suratelor, până nu vom veni toţi!
Haideţi să cântăm şi să-i adunăm!
„Doamne, ne-ai creat astăzi,s-aducem rod
Şi împreună, să fim lumină”
Intră Ridichea, Morcovul şi Fasolea:

Împreună te vom face iarăşi bine!
Ridichea, întrerupe cântecul:

Staţi aşa, staţi aşa! Nu lipseşte cineva?
Toţi: Ooo, ba da! Şi nu e de mirare! Chiar dovleacul în picioare!

Dovleacul intră somnoros, împiedicându-se: Dovleacul? Am auzit dovleacul? Iar un bolnav?...

Bine, bine, vă ajut!
(împreună reuşesc să-l ridice din pat pe cel bolnav, apoi cântă din nou cântecelul şi spun în cor poezia):

„Noi suntem diferiţi
Dar în Isus uniţi
Împreună învăţăm
La „Filadelfia” să ne bucurăm!”

Clasa I A, înv. Dascălu Elisabeta
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Încă o toamnă a trecut...
Şi pentru că Dumnezeu a dat belşug de roade în 2009, elevii claselor I A, I B, a II-a A şi a IV-a A au
considerat că se merită să-I aducă mulţumire şi laudă pentru minunata Toamnă care ne încântă privirile şi ne
satură trupurile.
Septembrie, Octombrie şi Noiembrie, fiicele Toamnei, au îndrumat paşii celor prezenţi în aula şcolii
printre straturi cu legume, pe poteci acoperite de un covor ruginiu şi chiar prin cămara bunicilor.

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

cămara bunicilor

Veţi vedea mai jos câteva imagini de la sceneta elevilor din clasa I B (“Cearta legumelor”).
Am învăţat cu toţii că fiecare legumă îşi are importanţa ei şi niciuna din ele
nu trebuie să lipsească dintr-o alimentaţie sănătoasă.

Inst. Maciuc Narcisa
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”Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță

și care este pe fața întregului pământ și orice pom, care are în el rod cu sămânță:
aceasta să fie hrana voastră.” Geneza1:29

Grâul este reprezentantul cel mai de seamă al ierbii ce face sămânță.

Pentru a afla care este drumul
grâului de la ogor la siloz și povestea modernă a fabricării pâinii, doamna învățătoare ne-a dus în vizită la firma
Cozarux din Suceava. Acolo am văzut cum este măcinat grâul, unde se depozitează făina și cum se face pâinea.
Impresionați de ceea ce am văzut și de munca pe care o depun atât de mulți oameni pentru ca noi să avem pâinea
pe masă, am promis că nu vom mai face mofturi dacă pâinea nu este foarte proaspătă și nu o vom arunca dacă s-a
întărit. De aceea dăm câteva sfaturi, utile mamelor voastre, de a folosi pâinea mai veche de o zi :
- fărâmițați pâinea și puneți firimiturile într-un borcan împreună cu
diverse condimente; mâncarea condimentată cu ele capătă un gust
delicios, dar și consistență;
- tăiați pâinea în bucăți micuțe și prăjiți-le cu puțin unt- obțineți
niște crutoane nemaipomenite;
- pentru micul dejun dați feliile de pâine prin ou și lapte, prăjiți-le în
ulei și pudrați-le cu zahăr și puțină scorțișoară;
- nu faceți niciodată french toastul cu pâine proaspătă;
- în plimbările prin parc, obișnuiți să luați o pungă cu firimituri, ca
să hrăniți păsărelele.
- “reînviați” pâinea stropind-o cu puțină apă, după care băgați-o la
cuptor, timp de 10 minute. Nici nu vă imaginați cât de pufoasă iese și
ce bine miroase!
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Sandwichi-uri pentru copiii cuminţi
Părinții nu trebuie neaparat să fie niște artiști, cu puțină măiestrie, toți le pot face asemenea bucurii copiilor.
Sandwichi-”telefon mobil”:câteva felii de pâine
3-4 felii șuncă
3-4 felii salam Victoria
2-3 felii brânză
2-3 felii cascaval
ridichi sau roșii
puţin unt sau brânză topită
câteva măsline verzi sau negre
Mod de preparare:
Se iau feliile de pâine și se taie pe margini pentru a îndepărta coaja. Se unge cu unt o felie de pâine, se pune o
felie de șuncă, se mai pune o felie de pâine, peste ea o felie de salam, apoi se orneaza. Din brânză sau cașcaval
faceţi ecranul, butoanele din ridichi și măsline, iar antena din șuncă.
Poftă mare copii !
Puteţi încerca și voi.
Vă propunem câteva modele!

Clasa a III-a A, înv. Mariana Lionte
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Motto:

“ Zâmbetul
costă puţin pentru cel care îl oferă şi,
de cele mai multe ori,
valorează foarte mult pentru cel care îl primeşte.”
În cadrul ”Parteneriatului pentru un zâmbet frumos!” am prelucrat, în colaborare cu medicul
stomatolog, principalele norme de respectat pentru păstrarea sănătăţii dinţilor, vulnerabili la vârsta școlară.
−Vreţi şi voi , dragi copii, să aveţi un zâmbet frumos?
De ajutor atunci când te dor dinţii îţi poate fi:
“ Medicul ce-ţi dă povaţă
Să te speli pe dinţi, pe faţă,
Urmând sfatul zi de zi,
Mereu sănătos vei fi.”

Pentru a şti mai multe despre ajutorul stomatologului am invitat-o pe
d-na doctor Suto Magdalena în clasa a III-a A.

Medicul stomatolog
Ca un prieten, bun și mare,
Ne-a-nvăţat un decalog
Zece reguli de purtare:
ZECE REGULI DE ÎNGRIJIRE A DINȚILOR PE ÎNȚELESUL CELOR MICI

1. Să ai mereu dinţii curaţi,
De două ori pe zi spalaţi!
2. Ca peria să cureţe perfect,
Învaţă să o mânuieşti corect!

3. Să mesteci zilnic alimente tari:
Un morcov crud, sau mere-ntregi şi mari.

4. De vrei ca de măsele să nu-ţi pese,
Nu te-ndopa cu dulciuri între mese!
5. Nu sparge-n dinţi sâmburi, alune,
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6. Pixul, creionul sau chiar tocul,
Nici nuci sau dropsuri, că nu-s bune.
Nu între dinţi le este locul!

7. Și apa rece - iarăşi să ţii minte,
Să nu o bei după supa fierbinte!

8. Întotdeauna, punctual să te prezinţi ,
De câte ori te chem, pentru control la dinţi!
9. Pentru mic şi pentru mare,
Încă un sfat: Peria n-o-mprumutaţi!

10. O carie dentară cât de mică
N-o neglija, trateaz-o fără frică!

Ce trebuie să mai ştim despre îngrijirea dinţilor?


Ne spălăm de cel puţin două ori pe zi: dimineaţa şi seara;



Vom avea periuţă personală care nu se împrumută;



Periuţa se schimbă la fiecare trei luni, înlocuindu-se cu una nouă.

CINE ARE DINTII CEI MAI SANATOSI?


Doamna doctor ne-a controlat și a fost chiar surprinsă să vadă că noi avem dinții sănătoși.



Doamna Ioana Sandu, reprezentata firmei Glaxo Smith Kleine, ne-a dăruit produse Sensodine pentru a ne
menține dinții puternici și gingiile sănătoase.
Înv. Mariana Lionte
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De multe ori activităţile şcolare ajung să-i plictisească pe elevi. De vină nu este materia, cadrele
didactice sau elevii înşişi ci, pur şi simplu, lipsa diversităţii... Şcoala devine o obişnuinţă şi un lucru cu care teai obişnuit nu-ţi mai provoacă interes.
Şi acesta este motivul pentru care mi-am propus să captez atenţia elevilor mei (clasa I B) cu activităţi
diverse, prin intermediul cărora copiii să interacţioneze cu oameni din afara şcolii, de la care să aibă de
învăţat, fără să se simtă constrânşi.
În continuare am să vă prezint
câteva din fotografiile realizate în cadrul activităţilor extraşcolare care i-au încântat pe elevi.

După 4 zile
în care angajaţi ai E-ON
au desfăşurat
câteva activităţi la clasă,
elevii au vizitat
Centrul de Instruire
E-ON Suceava.

Au întâlnit oameni deosebiţi, dedicaţi slujbei pe care şi-au ales-o
şi au învăţat lucruri interesante şi utile despre energia electrică şi termică.
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Într-o frumoasă zi de toamnă ne-am găsit la Cetatea de Scaun a Sucevei,
unde trecutul memorabil al românilor ne- a fost dezvăluit între zidurile marcate de istorie.

Aţi intrat vreodată într-un cabinet oftalmologic?
Aţi văzut cum se face un consult sau cum se lucrează la o pereche de ochelari?
Noi am fost curioşi şi de aceea am vizitat cabinetul „Dioptic”.
Iată ce am văzut şi cum ne-ar sta cu o pereche de ochelari...

Muzeul de Ştiinţe ne captivează de fiecare dată când îi călcăm pragul.
Roci, animale împăiate sau vii, toate ne menţin atenţia trează atunci când păşim în lumea necuvântătoarelor.

- 19 -

Odată cu prima zăpadă din iarna lui 2009 am ajuns la Vicov pentru a observa etapele pe care le parcurg
diverse materiale până ajung să fie sandale, pantofi, ghetuţe sau cizmuliţe frumos rânduite pe rafturile
magazinului „Marelbo” de unde le putem cumpăra, după preferinţe...

La Coza-Rux am urmărit cu atenţie cum din bobiţele mărunte de grâu se face făina albă , elementul cel mai
important în realizarea produselor de panificaţie. Am văzut cum se cerne făina, cum se malaxează cu alte
produse pentru a se obţine aluatul care este pus în tăvi pentru a creşte şi apoi se coace în cuptoare. Am
gustat covrigii şi colacii şi am fost încântaţi de rezultatul obţinut.
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Un alt loc unde ne-am
simţit bine şi am învăţat
cum să ne purtăm întrun local public, a fost
McDonald’s.

Nu doar în orele de
educaţie fizică putem învăţa cum să ne ţinem echilibrul… Chiar şi o lecţie de patinat ne poate fi de folos…
În ajutor ne-au sărit şi elevii clasei a XII-a A care au fost încântaţi să ne ajute!
Priviţi…

Un timp minunat am petrecut alături de părinţi şi bunici la “Sărbătoarea familiei”…
O zi de care nu vom uita niciodată!
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Am mai învăţat că pentru a avea un oraş curat, trebuie să păstrăm curăţenia.
Dar atunci, când aceasta lasă de dorit, să nu ezităm, ci să o facem noi.
Împreună cu colegii noştri din clasa a II-a A am pornit la treabă.
Priviţi-ne cât suntem de harnici!

- 22 -

Pentru a afla câte ceva despre Univers am făcut o plimbare până la Planetariu.
Stelele şi planetele ne-au încântat!

Pentru fotografii
îi mulţumim lui Manu
care ne-a însoţit la fiecare din aceste activităţi.
Emanuel Viziteu
Clasa a XII-a A
Clasa I.B, Inst. Maciuc Narcisa
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Într-o zi frumoasă de iarnă, am mers împreună cu colegii de clasă
și cu doamna învățătoare la Cărturești. Acolo erau cărți de povești de
toate mărimile, puzzeluri care te îmbiau la joacă și cărți, ilustrate atât de
frumos, încât îți lăsai imaginația să zboare fără opreliști. Basmele mă strigau:
- Citește-mă! Citește-mă! Îți voi arăta o lume nouă! Vei vedea iepurași cu ceas, prințese,
chiar și cavaleri în armuri strălucitoare!
- Fiecare carte are un secret, mă gândeam eu. Cum să le descopăr pe toate? Voi veni la
Cărturești mai des. Prietenele mele, cărțile, mă vor aștepta.
Sunt atâția copii care nu știu de locul acesta! Îmi voi invita toți prietenii și împreună vom
citi și ne vom bucura descoperind o lume nouă. Vom fi un fel de exploratori!
Veniți și voi la Cărturești! Cărțile vă așteaptă!
Cernișov Lorena , Clasa a III-a A
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Imaginaţi-vă un prinţ care, de la cea mai fragedă vârstă, ar fi încredinţat unor ţărani, pentru a se
deprinde cu greutăţile vieţii. El nu ştie, că este moştenitorul unui tron şi merge zilnic la muncă îmbrăcat în
zdrenţe, abia având ceva de mâncare. După câţiva ani, tatăl său, regele, considerând că educaţia s-a
încheiat, trimite o întreagă delegaţie pentru a-l căuta
şi a-l duce la palat. Tânărul prinţ nu înţelege nimic,
el crede că este vorba de o greşeală. Nu i se
explică...că a fost trimis la acei ţărani numai pentru
a învăţa ce este munca, sobrietatea, modestia. Iată-l
acum sosit la palat: este întrebat ce doreşte să
manânce şi el cere numai o bucată de pâine, o ceapă
şi apă. El nu ştie că bucătarul regelui a pregătit un
întreg ospăţ... Vă puteţi închipui continuarea
poveştii.
Iar dacă eu v-aş spune că voi toţi sunteţi în interior, nişte prinţi şi prinţese!
Da, fiindcă voi toţi sunteţi fii şi fiice ale Domnului, şi într-o bună zi Tatăl vostru ceresc, care v-a
încredinţat unor ţărani pentru a fi educaţi - aceasta reprezentând în mod simbolic viaţa pe pământ – va
trimite în mod solemn după voi. Evident însă, cu condiţia să fi lucrat bine, altminteri această ucenicie la
ţărani va dura multe încercări.
(Culeasă de Cioban Damaris din “Crai Nou”)

Clasa a IV-a A, Înv.Lidia Ioachimciuc
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Un buchet
cu
20 de Frezii
Clasa a IV-a A,
Înv. Lidia Ioachimciuc
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Era în toamna anului 2006. Pe covorul de frunze, un buchet de 20 de
frezii păşeşte timid, spre Şcoala Creştină „Filadelfia”.

Rând pe rând, intră în clasă, se aşază în bănci şi mă privesc cu ochi miraţi,
iscoditori, parcă nedumeriţi de tot ceea ce văd. Aura de sărbătoare încărcată
emoţional şi de buchetele de flori parfumate şi fermecătoare, îi face pe fiecare din ei,
să se simtă importanţi, fericiţi şi iubiţi.
Mă uitam la fiecare copil şi mulţumeam lui Dumnezeu, deoarece mi se părea
că ai mei sunt cei mai frumoşi dintre toţi. Fiecare părinte îşi admira odorul şi
probabil, se gândea în sinea lui, că al lui va fi cel mai deştept.
Anii au trecut, cu dojanele lor, cu bucuriile, succesele şi împlinirile pe care
le-am avut. Acum, spre sfârşit, privesc din nou spre fiecare, vă măsor cu privirea, observ că aţi crescut, v-aţi
maturizat puţin şi sunteţi diferiţi.
Vă mulţumesc că, prin inocenţa voastră, m-aţi întinerit, mi-aţi înseninat zilele vieţii şi m-aţi făcut
fericită.
Acum, când am devenit cei mai buni prieteni, mai e puţin şi trebuie să mă despart de voi.
Afirm cu tărie, că vă iubesc şi-mi vine foarte greu să cred, că în anii următori, nu vom mai fi împreună.
Timp de 4 ani, ne-am rugat foarte mult. I-am cerut lui Dumnezeu, ca „această carte a legii”, să nu se
depărteze de inima voastră niciodată. V-am binecuvântat pe toţi, ca să fiţi vase de cinste în biserică şi să duceţi
lucrarea lui Dumnezeu mai departe.
V-am respectat, v-am ascultat nemulţumirile, v-am încurajat, v-am iubit. Uneori am folosit şi nuiaua
certării, dar nu din răutate, ci cu o doză mare de bunătate. Am vrut mult să vă îndulcesc copilăria, dar am ţinut
foarte mult şi la pregatirea voastră academică. M-am străduit mult ca
să le îmbin armonios şi să reuşesc această performanţă, dar nu cumva
să-mi câştig din partea voastră respingere.
Cu ce amintiri plecaţi din leagănul copilăriei? Aş dori să ştiu
şi eu câte ceva din părerile voastre.
M-aş bucura dacă aţi rămâne prieteni în continuare,
ajutându-vă unii pe alţii, iubindu-vă şi încurajându-vă.
Să nu vă certaţi între voi. Fiţi buni unii cu alţii!
Dumnezeu să vă ajute!
Înv. Lidia Ioachimciuc
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Să încep, cu-n început,
Ca s-arăt cum au trecut
Patru ani frumoşi şi buni,
Moşteniţi de la străbuni.
De toţi douăzeci am fost,
Fiecare-având un rost.
Toţi cu cinste–am completat
Catalogul fermecat.
Cântăreţei cu renume
Damaris îi putem spune.
Iar cu Karen isteţica
Vrem să completăm rubrica.
Pe Bianca o iubim.
Şi cu ea toţi ne mândrim.
Ricardo, băiat frumos
Este şi el valoros.

Timotei şi Nicuşor
Doi băieţi, de ajutor

Adrian şi cu Bogdan
Mai de preţ decât un ban.

De Emi şi de Codrin
E legat al nost destin.
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Iar Sebi şi Daniel
Ne ajută-n orice fel.

Cât despre Vlad şi Denis
Sunt ca două freze-n vis,
Veseli şi-mpăciuitori,
Pentru toţi folositori.

Cu Claudiu împreună,
Împletesc clasei cunună.
Făr` Iemima şi Monica,
Parcă nu am fi nimica,
Harnice şi credincioase,
Pe deasupra şi frumoase.

Cristina şi Iulia,
Parcă-i Casa GiulliaElegante, visătoare,
Ca şi un parfum de floare.

Iar Simina cea isteaţă,
Totdeauna vorbăreaţă,
Completează cu mândrie
Catalogul veseliei.
Înv. Lidia Ioachimciuc
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”A învăţa copiii să facă binele,
înseamnă moștenirea cea mai
preţioasă”.

1)”Fiecare zi pentru mine a fost ca un nou început.”
2)”Îmi voi aminti cu multă plăcere de ciclul primar.
A fost un crâmpei din viata mea.”
3)”Mi-a plăcut mult ora de muzică. Solfegiam și cântam mult cu doamna. ”
4) ”Doamna mea a fost cea mai bună învăţătoare.
N-o s-o uit niciodată. ”
5) ”Aș dori să fiu și eu ca doamna mea: perseverentă,
severă, dar plină de cunoaștere. ”
6) ”Doamna îmbină armonios blândețea cu exigența; ”
7)”Era punctuală, plină de carte și de cunoaștere”.
8)”Ne-a iubit, ne-a răsfățat, ne-a pedepsit când am
meritat, ne-a ajutat, ne-a îmbogățit”.
9) ”A fost o onoare pentru mine să fac parte din această clasă. M-am
simțit importantă. ”
10) ”Chipurile colegilor mei vor rămâne în mintea mea, ca niște icoane vii, la
care eu nu mă închin, dar ca pe Hristos, le sărut. ”
11)”Școala Filadelfia e o școală de vis; aici am avut o
copilărie fericită.”
12) ”Doamna mea... Deși îi trecuseră anii, era încă frumoasă și cultă; ”
13) ”Aici, cu doamna noastră ne-am rugat, am cântat, ne-am apropiat
de Dumnezeu; ”
14) ”Cu doamna, am învățat că (papucii), cizmele au fost făcute pentru umblat, dar într-o zi vor
trece și peste mine”.
Iisus a trecut prin viaţă
ridicând oamenii, nu trecând peste ei”!
Clasa a IV-a A, înv. Lidia Ioachimciuc
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Monica: V-aţi dorit de mică această profesie de învăţătoare?
Da. De când mă ştiu, mă jucam de-a şcoala. Îmi
plăcea să fiu învăţătoarea. Mai târziu, Directorul
şcolii, Mitocul-Dragomirnei, văzându-mi abilităţile,
m-a îndrumat spre Liceul Pedagogic (aşa se numea
atunci), acum Colegiul Naţional Mihai Eminescu.
Iemima: Cum v-aţi înţeles cu fraţii şi surorile dumneavoastră?
Fac parte dintr-o familie numeroasă 6 fete şi 5 băieţi. Când am crescut şi eram
deja tineri, am format în casă o mică orchestră: 1 acordeon la care cânta un frate de-al
meu, 2 mandoline (2 surori) şi o chitară la care cântam eu. Dumnezeu ne-a înzestrat pe
toţi cu talentul de a cânta. Am învăţat cu multă uşurinţă să mânuim aceste
instrumente.
Îmi amintesc cu multă placere deşi au trecut peste 40 de ani, că seara ieşeam în
spatele casei şi cântam. Erau pe atunci seri fericite, cu iz de basm, pline de dulceaţă şi
frumuseţe. Vecinii ascultau cu multă plăcere cântările care răsunau precum harfa lui
David până departe. Ei făceau rândul pe afară însoţiţi
de harfele noastre. Aceasta e o piatră de aducere
aminte din viaţa mea şi nu uit cât de mult ne respectau
şi apreciau vecinii!
Sebi: Eraţi o fire sociabilă?
Tot timpul casa noastră era plină de tineri. Având şi
fraţi mai mari, care veneau cu fraţi de pretutindeni, fiind
implicaţi mult în lucrarea lui Dumnezeu, uliţa copilăriei
fremăta de cântece şi voie bună. Cântarea era hrana
noastră.

Iulia: Ce aţi schimba dacă v-aţi întoarce la perioada adolescenţei, tinereţii?
Dacă aş putea da timpul înapoi, aş colabora foarte mult cu părinţii, cerându-le tot
timpul sfatul, i-aş ajuta mai mult, simtind nevoile şi greutăţile care îi apasă, m-aş ruga mai
mult lui Dumnezeu pentru viitorul ce mă urmăreşte şi pentru înţelepciune în toate lucrurile.

Iemima: Aş vrea să ne destăinuiţi câte ceva din copilăria şi adolescenţa dumneavoastră.
Privind în urmă, pot afirma că am avut o copilărie fericită, simplă, frumoasă şi plină de
încărcătură emoţională. Aceasta mi-a marcat tot restul vieţii.
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Îmi plăcea mult să ies seara în livadă, să admir albul
imaculat al florilor de cireş, de măr, să mă îmbăt de
parfumul florilor de liliac, crini, lăcrămioare. Primăvara,
împreună cu copiii de pe uliţă, prindeam cărăbuşi,
ascultam cu înfrigurare cântecul păsărelelor, mă desfătam
în ciripitul lor vesel şi urmăream rândunelele, care-şi
făcuseră cuib la streaşina casei noastre, cum îşi hrăneau
puişorii.
Când tinereţea mi-a bătut în prag îl iubeam foarte
mult pe Dumnezeu. Seara, când peste tot era linişte deplină,
ieşeam singură în livada din spatele casei, priveam spre Cer
şi mă rugam Domnului cu credinţă.
Iubeam foarte mult adunarea din Mitoc, Suceava.
Acolo am crescut. Nu voi uita niciodată, când din motive
necunoscute, adunarea s-a închis. Veneam în fiecare
duminică la adunare, mă aşezam pe prag şi aşteptam.
Odată n-am mai rezistat şi văzând că trece timpul şi
lucrurile nu se schimbă, stând pe prag am început a plânge.
Cineva din apropiere m-a zărit, a venit şi m-a întrebat ce s-a
întâmplat. I-am răspuns doar atât:
“Mi-e dor de adunare!”
Nu aveam bibliotecă personală dar citeam foarte
mult. Veneam în oraş, la Biblioteca centrală, împrumutam
cărţi, mă aşezam pe o bancă în parcul central şi (aşteptam)
cu teancul de cărţi, stârnind admiraţia trecătorilor,
aşteptam autobuzul de 11.
Băieţii studioşi, se opreau, mă admirau, încercau să
se apropie, dar eu nu aveam timp de pierdut. Eram prea mică pentru aşa lucruri mari.

Monica: Ce sfaturi aţi lăsa în urmă pentru adolescenţi şi tineri?
Aş dori mult ca adolescenţii şi tinerii să nu piardă timpul cu lucruri nefolositoare, să
asculte de părinţi, să iubeasă Biserica, să fie respectuoşi, să-L iubească pe Dumnezeu, să ceară
sfatul celor mari în toate privinţele, să iubească şcoala, colegii şi
profesorii, să nu uite că „Bunul simţ” – e „Şcoala vieţii”

Sebi: Vă spunem un respectuos “La revedere !” şi vă dorim viaţă
lungă şi sănătate.

Mulţumesc. La revedere!
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Cl.I.: La început, în clasa I, am crezut că va fi greu şi mult
de învăţat. Când am mers primele zile la şcoală, mi s-a parut foarte
greu. Dar, după aceea mi-a plăcut foarte mult să învăţ la
“Cunoaşterea mediului”, la “Limba română” şi la celelalte obiecte.
Mi-a plăcut şi de doamna învăţătoare. Într-o zi, doamna
învăţătoare ne-a lăsat în pauză să desenăm pe tablă ce vrem. A
fost cea mai mare bucurie pentru noi să arătăm şi celorlalţi
desenele noastre. De atunci, am ştiut ce înseamnă să fii şcolar.
Cl. a II a: În clasa a II-a, am crezut că va fi şi mai
greu decât în clasa I. Dar încetul cu încetul, a început să îmi
placă şi aici. Să învăţ adunările şi scăderile peste ordin, la
română să învăţ poezii mai lungi şi aşa să îmi placă şi
obiectele noi. În vacanţa mare m-am gândit că în clasa a III-a
o să fie greu, greu de tot, dar, deodată, liniştea mustra
gândul rău şi parcă m-a încurajat să spun: “O să învăţ şi o
să fie bine” şi am reuşit să am mai multă încredere în mine.
Cl. a III a: În clasa a III-a, plină de curaj, am început să învăţ, înmulţirea, împărţirea,
elemente geometrice şi alte obiecte interesante. Cu timpul, am trecut şi de acest an, care m-a
învăţat multe lucruri.
Cl. a IV a: Clasa a IV-a este ultimul an pe care-l
petrecem cu doamna învăţătoare. Aş putea spune că, pentru
mine este cel mai frumos an şcolar. Am crescut cu toţii, am
învăţat să trecem peste micile noastre neînţelegeri şi am
devenit prieteni buni.
Fiecare zi de şcoală are farmecul ei şi chiar nu îmi
mai pare nici o materie grea sau plictisitoare. Şi, totusi, este
un gând care îmi întunecă bucuria de a fi ajuns în clasa a
IV-a: despărţirea de doamna învăţătoare. A fost şi a rămas
un dascăl minunat, veselă sau supărată, aspră sau
îngăduitoare, dar cu pasiune şi dragoste ca să ne înveţe bine lucrurile, să fim copii cuminţi şi
credincioşi..
Monica Magdici, clasa a IV-a A, înv. Lidia Ioachimciuc
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Îmi amintesc cu drag de primul an de şcoală, când cu emoţie, am intrat pe
uşa clasei, întâmpinată de doamna învăţătoare. M-am integrat uşor, apoi am
luat şcoala mai în serios, învăţând literele şi cifrele.
A urmat clasa a doua, îndrumată şi încurajată de doamna învăţătoare, am
învăţat mult mai multe lucruri. A fost un an
palpitant. Excursia m-a încântat, mai ales că am
vizitat multe locuri.
În clasa a treia, am învăţat înmulţirea şi
împărţirea. Însă, un obiect frumos, educaţia civică
m-a atras mai mult. Vocea blâdă a doamnei
învăţătoare ne explica cum să fim copii de caracter,
iar ochii ei calzi priveau la noi cu dragoste.
A sosit şi ultimul an petrecut cu cea care ne-a
condus din cel dintâi an de şcoală, până în clasa a patra, cu multă blândeţe,
fiind mereu dornică de a ne învăţa mai mult. Clasa
a patra, un an cu multe taine: tainele fracţiilor,
cifrelor romane, să ştim cum se scria odinioară. Am
depăşit şi aceste lucruri. Şi iată, că ne apropiem de
sfârşitul claselor primare, o amintire frumoasă
când te gândeşti la colegi şi la doamna învăţătoare.
Au trecut toţi aceşti ani, cei mai frumoşi. Ce repede
trece timpul! Îmi va fi dor de vocea-i caldă, de
privirea-i blândă şi înţelegătoare.
Aceasta este învăţătoarea mea, o învăţătoare extraordinară.
Rămas bun, clasa a IV-a!
Cârlan Karen , clasa a IV-a A
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Identitate
Înv. Lidia Ioachimciuc
Unii mă-ntreabă cu pietate,
Şi vor să ştie
Care e a mea
Identitate.
Le răspund:
Când Tatăl meu mă va striga
Voi afla ce nume voi purta
El va fi scris pe o albă piatră,
Fără nici o greşeală, căci Domnul mă iartă.
Originea:
Un timp, am crezut că sunt rob,
Îmi turna Isus ulei în ciob.
Acum cred că sunt fiică,
Şi cred că sunt fiica cea mică.
Însă nu-mi cunosc toţi fraţii,
Or fi de mai multe naţii?
Dar am răbdare să aşteptConsider, că e lucrul cel mai înţelept.
Ocupaţia:
Deocamdată, lucrez pentru Tatăl meu
Şi locuiesc aici pentru o vreme,
Aştept ziua când Isus o să mă cheme.
Sunt într-un mic popas pe Pământ,
Dar pentru o vreme,
M-a lăsat Tatăl meu sfânt!
Vecini, îmi sunt îngerii,
Ce îi aud mereu cântând.
Aici, învăţ încă în şcoala Tatălui meu
Uneori, recunosc, e destul de greu,
Am început cu dragosteaŞi urmează apoi bucuria.
La capitolul dragoste,
Cât pe ce să rămân corigent,
Dacă nu-ntervenea Isus mai urgent!

Cineva mă surprinde cu o întrebare:
„Ai ucis vreodată pe cineva oare?”
Îi răspund dezinvolt: da
Iată! Mi-am ucis eul cândva!
Pentru aceasta am şi fost judecată
Şi cred că sunt condamnată,
La o dreaptă şi neschimbată răsplată.
Ce îmi place să fac?
Îmi place să fac bucuria „Tatălui meu”
Lucruri de nepătruns,
Pentru care mă va răsplăti,
În ascuns.
Zidesc aur, argint, pietre scumpe.
Mi-a dat dreptul să port numele Lui,
Numele sfânt şi drag al Domnului.
Drepturi:
Am dreptul la Cer,
De aceea nu disper.
Unii m-au descurajat
Spunându-mi să nu-l mai aştept
Că nu vine:
El însă, mă-ncurajează mereu,
Îl aud şoptindu-mi înlăuntrul meu
Sunt pe drum, fii tare acum,
Ajung în curând.
Tu poartă-mă-n inimă
Şi în gând
Eu stau cu privirea ridicată în sus,
Căci El îmi va face un semn
Voi şti atunci
Că mă cheamă Isus!

Din punct de vedere sufletesc,
Sunt logodită cu Mirele Ceresc.
A plecat însă, fără să-mi spună data nunţii,
Şi nici nu cred că o să mă mai anunţe.
Dar eu, totuşi, mă pregătesc cu avânt
Tocmai acum îmi spălam hainele în sângele
Mielului sfânt.
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Cântec de bun rămas
S-au scurs încet cei patru ani de şcoală,
Privesc cu nostalgie-n calendar,
Şi-mi depăn amintirile frumoase,
Ale învăţământului primar.

Şi-mi amintesc de prima zi de şcoală,
Şi-mi amintesc de cele ce-au urmat.
Şi iată, la sfârşit de clasa a patra,
Nimic din ce-i frumos nu s-a uitat.

Când toamna va apare iar pe dealuri,
Iar noi în clasa a cincea vom păşi,
Învăţătoarea noatră-n pragul şcolii,
Îi va întâmpina pe alţi copii.

Înv. Lidia Ioachimciuc
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DESPRE RĂBDARE
Un copil, la gradiniţă, încearcă să îşi încalţe cizmuliţele. Pentru că
nu se descurca, a cerut ajutor educatoarei. Cu tot trasul şi împinsul,
cizmuliţele nu voiau nicidecum să intre. Până când a reuşit totuşi să îl
încalţe, educatoarei i-au apărut broboane de transpiraţie pe frunte.
De aceea aproape că i-au dat lacrimile când copilul i-a zis: "Doamna, dar
sunt puse invers..."
Într-adevăr, erau pe picior greşit... Nu a fost cu nimic mai uşor să îi scoată cizmuliţele
decât să i le pună, totuşi a reuşit să îşi păstreze calmul până când cizmuliţele erau din nou încăltaţe, tot
cu sudoare pe frunte, dar de data aceasta aşa cum trebuia. Însă atunci băieţelul a zis:
-- "Cizmuliţele astea nu sunt ale mele!"
În loc să strige la el, educatoarea şi-a muşcat buza şi încă o
dată s-a chinuit să îl descalţe. Când s-a terminat chinul
descălţatului, băieţelul i-a spus:
--"Sunt cizmuliţele fratelui meu. Mama mi-a zis să le încalţ
pe astea azi."
Acum ea nu mai ştia ce să facă...Să plângă sau să râdă?
A reuşit totuşi să strângă suficientă răbdare pentru a se lupta din
nou cu cizmuliţele. Când, în sfârşit, l-a încălţat, înainte de a-l trimite afară la joacă, l-a întrebat:
--"Şi acum, unde îţi sunt mănuşile? Trebuie să ţi le pun în mâini ca să poţi pleca afară!"
--"Le-am băgat în cizmuliţe ca să nu le pierd..."

( Material cules de Emima Rusu)
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Daruri pentru rege
Elevii Şcolii Creştine “Filadelfia”
s-au unit cu mic cu mare
şi au adus ofranda lor

“Regelui Isus”.

Viorica Onufrei a dat tonul muzicii,
ce a răsunat înălţător, în aula şcolii,
înainte de vacanţa de iarnă.
Elevii clasei a XI-a A, au ilustrat prin sceneta lor, o trecere în timp a naşterii lui Isus.
Povestitorul: Nişte păstori, stăteau afară în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.
Dar îngerul le-a zis:
Îngerul: Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul…
Povestitorul: Deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească,
lăudând pe Dumnezeu, şi zicând: (Un grup de copii intră intonând cântul îngerilor…)

"Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte,
Şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
Păstorul: Haideţi la Betleem să-L găsim pe Isus.

(S-au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în iesle.
I s-au închinat şi deodată…)
Povestitorul: Păstorul se trezeşte într-o lume nouă. Este confuz şi
speriat. Nu ştie unde se află. Pe stradă oamenii se înbulzesc fiind
ocupaţi cu cumpărăturile şi pregătirile pentru Crăciun.

Păstorul: -Domnilor, domnilor aş vrea să-L găsesc pe Isus.
Trecătorul: - Ce Isus? Ce Isus? Lasă-mă-n pace.
Păstorul: Domnilor, Domnilor aţi văzut cumva pe Isus?
Trecătorii: Nu, domnule, nu ştiu!
Păstorul: Nu-L văd pe Isus.
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Moş Crăciun: Ho! Ho! HO! Merry Cristmas...
Păstorul: L-aţi văzut cumva pe Isus?
Moş Crăciun: Ia să vedem ce are moşul pentru tine...
Păstorul: Ce să fac cu ăsta? Vreau să-L găsesc pe Isus.
(Păstorul curios, trage de barba moşului...)

Moş Crăciun: Nu pune mâna...
Un copil din mulţime: Mami, Moş Crăciun ăsta nu-i
adevărat...
Mama: Aşa este, Bianca, hai în altă parte...
Povestitorul: În apropiere se aude clinchetul de clopoţei şi glasul
colindătorilor. Păstorul crede că sunt chiar îngerii din trecut. Aleargă bucuros spre ei.
Păstorul: Spuneţi-mi încă odată unde pot să-L găsesc pe Isus.
Pe Isus! Pe Isus!
Colindătorii: „CRĂCIUN FERICIT!”
Păstorul: Pe Isus! Pe Isus! Vreau să găsesc pe Isus!
Unde putem să găsim pe Isus?
Povestitorul: Păstorul este dezamăgit deoarece nu îl poate găsi pe Isus nicăieri...
Păstorul: Doamne te-am căutat peste tot, unde esti?
(Se apropie un predicator...)

Predicatorul: Omule pari cam necăjit, ce s-a întâmplat?
Păstorul: Am avut o zi foarte grea.
Predicatorul: Dar ce s-a întâmplat? De unde vii?
Păstorul: Cum de unde? Din Betleem.
Predicatorul: Betleem? Hm... Ai bătut cale lungă şi hainele ţi-s cam
demodate.
Păstorul: Cum, dar toţi se îmbracă aşa în vremea împăratului Irod.
Predicatorul: Cred că eşti confuz,
împăratul Irod a murit acum 2000 de ani.
Păstorul: Cum? Acum 2000 de ani? Nu se poate!
Dar ce s-a petrecut în acest timp?
Vreau să văd pe Isus.
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Predicatorul: Multe s-au mai întâmplat timp de 2000 de ani. Întradevăr, Domnul Isus s-a
născut în Betleem, El a venit în lumea noastră pentru a se jertfi pentru omenire, pentru
a-l răscumpăra pe om din păcat. Isus a trăit printre oameni şi a făcut foarte multe
minuni. Mulţi au crezut în El şi au început să-L urmeze, dar alţii s-au împietrit în inima
lor şi L-au răstignit. Isus este Mielul lui Dumnezeu sacrificat pentru omenire. Multe s-au
mai schimbat de atunci.
Povestitorul: Ce s-ar întâmpla dacă un martor al naşterii Domnului Isus ar veni în zilele noastre?
L-ar găsi el pe Isus în inima ta, l-ar vedea el pe Isus în viaţa ta,
sau doar formalism şi religiozitate?
Gândiţi-vă...Ce veţi sărbători Crăciunul acesta?
învăţătoarele

Fetiţa cu Chibriturile
- cea de demult cea de astăziÎn Ajun de An Nou, cu toţii vrem să fim mai buni, mai cuminţi, mai fericiţi. Un an întreg
ne dorim o viaţă frumoasă. Tu ţi-ai dorit ca Minunea să se împlinească măcar pentru o noapte,
pentru o Singură Noapte. Şi dorinţa ta, Minunea
închipuirii tale, s-a împlinit! A privi şi a-ţi imagina.
Aceasta e marele tău Secret...A privi lumea plină de
bogăţii a celorlalţi şi a-ţi imagina în frigul iernii, la
Lumina aproape Dumnezeiască a unui chibrit aprins,
cu sufletul aprins, că această lume este şi a ta . (Nu pot
să nu-ţi scriu că acum îmi vine iar nodul acela dureros în gât...).
A privi şi a-ţi imagina. Aceasta este marea ta
Descoperire...
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O masă bogată. Un brad frumos împodobit. Dorinţele
tale mici. Dorinţele tale mari. Micile tare dorinţe Mari. Nici un
personaj de poveste n-a pătruns mai adânc în sufletul meu, aşa
cum s-a întâmplat cu tine. Făt-Frumos îşi dorea să o salveze pe
Ileana Cosânzeana, cu care să se căsătorească. Cenuşăreasa îşi
dorea un prinţ care să o recunoscă şi cu care să facă o nuntă
nemaivăzută. Tu ai vrut atât de puţin...
Ai vrut ca Bunica ta, când va pleca, să nu plece singură,
şi să te ia şi pe tine Acolo unde va merge ea, acolo lângă Stele,
lângă Mama ta. Să te ia acolo, unde este mai bine, unde este
cald şi lumina, unde sunt jucării, unde oamenii au sufletele
curate. Ai vrut ca bunica să te ia acolo sus, în Rai. Şi s-a
înfăptuit Minunea! Bunica ta ţi-a ascultat rugămintea şi te-a luat
cu ea, te-a dus să stai aproape, pentru veşnicie, de Mama ta...
Iarna trecută am mers la ţară, la bunici, ştii tu, la
Antoceni. Era în Ajun de Craciun. Bunicii mei erau prin casă, cu
treburile. Eu am ieşit să mă dau cu sania. La poarta unei căsuţe,
am auzit un scâncet uşor. M-am apropiat şi... am zărit o fetiţă.
Cu o hăinuţă fără nasturi, cu picioruşele goale în nişte sandale
uriaşe, de gumă. Plângea uşor, cu oftaturi din când în când. Mam apropiat de ea şi am întrebat-o de ce plânge. Nu mi-a
răspuns. Am întrebat-o apoi câţi ani are. După un timp mi-a
răspuns: 10 ani. M-am cutremurat. Nu-mi venea să cred. Era
atât de mică şi de slabă, încât am crezut că are doar 5-6 ani. Am
întrebat-o cum se numeşte. Mi-a spus un nume, pe care l-am
uitat...
Încet-încet, ne-am împrietenit. Am luat-o acasă la bunici.
Aici, Bunica i-a dat să mănânce şi a îmbrăcat-o cu hainele mele
mai mici. După ce a mâncat cu poftă, am deschis dulapul cu
jucăriile mele. A privit foarte atentă jucăriile. Mă aşteptam să se
joace cu ele, ca orice copil. Nu, ea doar le privea. I-am spus să
se joace cu oricare dintre ele. Mi-a spus că nu poate. Când am
întrebat-o de ce nu poate, fetiţa a ridicat din umeri. Abia mai
târziu am înţeles gestul ei. Această fetiţă nu avusese niciodată o
jucărie a ei, nu avusese niciodată jucării...
Am întrebat-o ce îşi doreşte cel mai mult şi mai mult de
Crăciun. Dorinţele ei semănau cu dorinţele tale, Fetiţă cu Chibrituri...Mi-a spus că ar vrea ca mama ei să se
facă bine şi să se întoarcă de la spital...Mi-a spus că ar vrea ca tatăl ei să nu mai bea şi să nu o mai bată... Mia spus că ar vrea să îl vadă mai des pe frăţiorul ei mai mare, care a fost luat de nişte oameni străini... Mi-a
spus că ar vrea o casă adevărată... Ne-am jucat cât ne-am jucat, apoi a adormit, îngrămădită într-un colţ al
camerei... (Iarăşi am nodul acela în gât...). Când s-a trezit, era deja noapte. Era puţin speriată, dar ochii îi
străluceau ca ochii tăi, în noaptea aceea, la Lumina de Taină... A ieşit
fericită, s-a dus la ea acasă. De atunci n-am mai văzut-o niciodată...

Povestea ta îmi va rămâne în suflet pentru totdeauna,
ca un nod dureros, dar şi ca o speranţă. Mulţumesc pentru
Povestea ta Minunată! Să fii fericită Acolo unde eşti acum!
Cu drag, Dumitriţa
Culeasă de Iulia Cornea Clasa a IV-a A, înv. Lidia Ioachimciuc
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- Şcoala Creştină „Filadelfia” – Poliţia Municipiului Suceava
17 februarie 2010

În baza parteneriatului încheiat între Poliţia Municipiului Suceava şi unităţile de
învăţământ, am participat la o activitate desfăşurată la
Şcoala Creştină „Filadelfia” Suceava,
unde agent şef principal Grigoruţă Ioan din cadrul Servicului
Rutier , agent şef Tătaru Eusebiu şi agent şef adjunct
Curic
Constantin din cadrul Poliţiei municipiului Suceava,
compartimentul Proximitate, în prezenţa unui cadru didactic şi a
unui număr de elevi, am organizat şi participat la o dezbatere
privind educaţia rutieră în rândul şcolarilor.

Cu această ocazie au fost prezentate următoarele aspecte:
Reguli de circulaţie ce trebuie respectate, specifice pietonilor;
Modul de deplasare al copiilor de acasă la şcoală şi invers;
Alegerea locurilor de joacă, în special al celor de săniuş avându-se în vedere anotimpul în care ne aflăm;
Necesitatea evitării traversării prin faţa ori prin spatele autovehiculelor cu gabarit, oprite pe carosabil;
Tot cu această ocazie s-a folosit un set de diapozitive cu imagini specifice şcolarilor, pe baza cărora au
fost prezentate aspectele pozitive şi negative din imagini, antrenând şi copiii participanţi la dezbatere şi
discuţii;
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REBUS

Completând corect pe verticală veţi descoperi pe orizontală, de la A la B un cuvânt care se referă la drumuri şi şosele.
1.

Trecere de............

2. Persoană care merge pe jos;
3.

..... pentru pietoni;

4. Strada se traversează la culoarea .....a semaforului ;
5. Pietonii trebuie să circule numai pe .........;
6.

Accesul ........ pietonilor;

7. Ne deplasăm pe ea în pădure;
8.

Atenție…..

9. La culoarea galbenă a semaforului..............

10.

Accesul interzis............;

11. Aceasta este o lecție de educație ....................

înv. Lidia Ioachimciuc
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Elevii claselor a IV-a A şi B, împreună cu învăţătoarele lor,
Lidia Ioachimciuc şi Eleonora Cernodolea,
au făcut o vizită la Muzeul de Istorie.
Copiii au privit, s-au mirat, şi s-au tot întrebat:

„ O fi AUR sau TINICHEA?”

Clasele a- IV- A, B
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Lupta dintre Primăvară şi Iarnă

Compunere de succes –premiul I-Concursul interdisciplinarEste lupta dintre Primăvară şi Iarnă,Primavara care se luptă să vină,iar Iarna care se luptă
pentru a rămâne stăpână peste meleaguri. Ambele se cred deja învingătoare. Dar până atunci mai
este cale lungă. Din întâmplare, am surprins o convorbire între cele două anotimpuri:
-Hei, Primavară, eu mai vreau să stau aici. Vreau să domnesc peste România. Nu crezi căci
atât copiii cât şi părinţii acestora nu te vor?
-Ei, nu se poate! Toată lumea mă place. Şi fetiţele mă
adoră, datorită faptului, că aduc cu mine flori frumoase. Au
ce să dăruiască prietenilor, căci au de unde alege. Toporaşii
mei, ghioceii, lalelele, narcisele sunt darul perfect pentru
oricine.
După puţină pauză, Doamna Iarnă veni cu o idee:
-Eu cred că trebuie să îi lăsăm pe copii să
decidă. Doar ei pot hotărî. Tu ce crezi?
-Ai dreptate!
După puţin timp, Doamna Iarnă şi Doamna Primăvară, i-au rolul de reporter în serios. Au
început să întrebe pe oricine, ce anotimp pereferă. Nu erau nici ei pregătiţi să decidă.
Adorau iarna pentru jocurile ei: patinajul, schiatul, jocurile cu săniuţa şi cu bulgări. Însă şi
primăvara te poţi juca cu mingea, te poţi plimba cu bicicleta, cu rolele. Tuturor le era greu.
-Ana, tu ce zici? Să alegem Iarna?
-Eu vreau soare, de aceea aleg Primăvara.
În cele din urmă un copil-şef a ridicat tonul cu
autoritate şi a zis:
-Părerea mea e că trebuie să alegem Primăvara.
-Şi a mea!
-Şi a mea!
Dintr-o parte, se aude un grup de copii strigând:"Primăvară,
vino la noi!"
În sfârşit, toţi au hotărât. Primăvara fericită, deoarece avea mulţi admiratori, se bucura
de victorie. Însă Iarna, supărată de înfrângere, a plecat
ruşinată. Dar copiii au încurajat-o spunând:
- Nu fi supărată! Te aşteptăm şi la anul!
La revedere!
Cîrlan Karen,
Filipiuc Bianca,
Mitrea-Munteanu Nicusor
CLASA a IV-a A, înv.LIdia Ioachimciuc.
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A venit primăvara! În aula Şcolii Creştine „Filadelfia”, la 23 martie-2010, o deosebită sărbătoare
presărată cu flori, fluturaşi, emoţii, sentimente de fericire, dar şi de nostalgie, bucurii, zâmbete, au
înălţat inimile celor prezenţi: părinţi, bunici, străbunici, mătuşi, verişori, fraţi, surori.
Corul învăţământului primar a intonat cântece pline de sensibilitate şi farmec, cu solo şi versuri
adecvate fiecărei vârste.
Scenetele, versurile şi tombola au încununat cu mult succes sărbătoarea, astfel încât la sfârşit, toţi
au ieşit mulţumiţi şi entuziasmaţi, marcaţi de melodia cântecului şi învăţătura trasă din scenete şi
versuri.

La mulţi ani tuturor!
Înv. Lidia Ioachimciuc

Clasa I A, înv. Elisabeta Dascălu
- sceneta „Tărâmul în care poveştile capătă viaţă”

(În casa bunicilor)

Copiii copiilor
sunt cununa bătrânilor,
şi părinţii sunt slava copiilor lor.
Prov.17:6

Clasa I B, înv. Narcisa Maciuc
-

-
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sceneta –
„Bunica”- de Barbu Ştefănescu Delavrancea

Clasa a II-a A, înv. Laura Lucaci
–Sceneta-

Şase pui şi-o rândunică”

Clasa a II-a B, înv. Rodica Adrian

„Scrisoare pentru părinţi”
de Romulus Chelbegean

Dacă ar avea părinţii ochi să vadă
Şi sufletul le-ar fi mereu atent,
În ochii pruncilor cu viaţa fadă
Ar descifra mesajul cel urgent :
„Vă rog iubiţi-mă inteligent !”
Nu glume, nici minciuni –
bomboane- amare;
Nu vreau bunici şi nici televizor,
Nu-mi trebuie nici lux, nici îmbuibare…
Puţin îmi pasă de trăiesc sau mor
Dar vreau să fiu al vostru, nu al lor !
Eu ştiu c-aveţi profesii elevate
Că sunteţi la curent cu date noi,
C-aveţi servici ca eu să am de toate,
Dar fiindcă vă iubesc pe amândoi
Vă spun : „Eu am nevoie doar de voi !”

Aş vrea ca jucărie ochii mamei,
Nu ochii-ndepărtaţi ai vreunui unchi.
Când ne-ntâlnim atraşi de glasul foamei
Şi nu pot sta la tata pe genunchi
Mă simt ca o mlădiţă fără trunchi.
Nu vreau să fiu un deget ce acuză,
Găsind olarul singur vinovat.
Am gând curat, şi inima refuză
O bombă cu efect întârziat:
Vreau să devin un om adevărat !
De-aceea vreau părinţii mei să vadă,
Să aibă sufletul mereu atent,
Ca-n ochii mei umbriţi de viaţa fadă
Să descifreze strigătul urgent :
„Vă rog iubiţi-mă inteligent !”
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Clasa a III-a A, înv. Lionte Mariana
-Sceneta-

“Îngerul păzitor”
Iubește-ți mama cât vei putea.
Păstrează în inima ta această comoară.
Cât prețuiește o mamă știe doar acela care nu o mai are.

Clasa a III-a B, înv. Emima Rusu
– tombola-

Cea mai mare parte din timpul nostru o petrecem în
mijlocul familiei. Este locul unde căldura părintească ne face să
ne simţim fericiţi, protejaţi, ne face să nu mai avem griji şi să
uităm de necazurile din timpul zilei sau de nedreptăţile pe care
ni le-au făcut alte persoane. Şi toate acestea pentru că, în
familie, ne simţim iubiţi, înţeleşi şi respectaţi.
Totuşi ,
prea adesea uităm să ne bucurăm
şi să sărbătorim tocmai
ceea ce e
mai valoros şi mai frumos:

FAMILIA

Fiecare participant trebuia să răspundă
la o întrebare sau la o ghicitoare,
apoi era recompensat cu un mic dar.
Frumuseţea momentului a fost dată
de prezenţa mai multor generaţii :
străbunici, bunici, părinţi şi copii
care au petrecut împreună clipe preţioase.
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Am dorit ca
„TOMBOLA”
să fie un moment
care să marcheze şi
să sărbătorească anumite
momente din viaţa de familie
a invitaţilor.

Clasa a IV-a A, înv. Lidia Ioachimciuc
- Sceneta-

„Preţul iubirii” & „Când Dumnezeu i-a creat pe taţi”
Când tata se roagă la dânsul acasă
El vine la Domnul cu multe nevoi;
Dar tot ce-l frământă şi tot ce-l apasă
Mai mult decât toate atunci, suntem noi.
Când tata se roagă, el basme nu spune
Îi ies de pe buze cuvinte fierbinţi,
Rugându-L pe Domnul să fac-o minune
Să-i fie băieţii mai buni, mai cuminţi.

Când tata se roagă, simţim o putere
De sus cum coboară precum un şuvoi
Şi-n inima noastră se naşte-o durere
Că tatei dureri, îi producem şi noi.
Când tata se roagă mereu îşi arată
Dorinţa aprinsă ce-o poartă în piept:
Să nu se mai certe ai săi niciodată
Să umble cu teamă pe drumul cel drept.
Da, tata se roagă! Deşi câteodată
Noi nu înţelegem cuvintele lui,
Îi strângem puternic mâna de tată,
Căci alta mai caldă, mai gingaşă
Ssst!... Tata se roagă! Cu zarva e gata!...
Dar mâine intrând în al Slavei Palat,
Păstrăm amintirea eternă că tata,
O viaţă întreagă cu foc s-a rugat.

Clasa a IV-a B, înv. Eleonora Cernodolea
- versuri celebre-

49

Vineri, 26-03-2010, elevii Şcolii Creştine „Filadelfia”, înarmaţi cu mănuşi şi saci ecologici, au fost repartizaţi
pe cicluri de învăţământ, pentru a strânge hârtii, deşeuri, sticle, în scopul ecologizării spaţiului înconjurător.
Ciclul primar, în apropierea şcolii, ciclul gimnazial pe Zamca, iar liceul în parcul Şipote.
Acţiunea
a fost identificată
în Monitorul de Suceava
şi Adevărul de seară.
S-au strâns
sute de saci de gunoaie,
care apoi au fost preluate de
firma Romstal.

Voi copilaşi, să ţineţi minte,
Învăţătura de părinte!
Iubiţi natura, pădurea,
Parfumul suav al lăcrămioarelor
Susurul gingaş,
Murmurul delicat,

Al izvoarelor.
Ghioceii, toporaşii, lalelele, narcisele
Ce vă farmecă copilăria, visele.
Acesta este sfatul meu,
Căci toate le-a creat, El, Dumnezeu!
Înv. Lidia Ioachimciuc
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Palatul de justiţie – Şcoala Creştină „Filadelfia”
Clasa a IV-a A – a VII- a A
Înv. Lidia Ioachimciuc
Prof. Petreuş Erzilia
Judecător – Daniela Mitrea Muntean
Afară e frumos, cerul e senin, soarele ne încălzeşte, iar pe stradă oamenii te îmbie să
cumperi ghiocei şi mărţişoare.
Ne îndreptăm curioşi spre Palatul de Justiţie. Vrem să asistăm la judecarea unui
proces, favorizat de judecător – Daniela Mitrea Muntean, mama lui Nicuşor, elev în clasa a
IV-a A.
Suntem impresionaţi de ceea ce vedem, avocaţii care
îşi apără clienţii, boxele acuzaţilor, iar în subsolul
clădirii ne conduce cu multă amabilitate frumoasa
însoţitoare.
Acolo, grefierii ne arată dosarele deţinuţilor,
colorate diferit, care sunt păstrate cu grijă. Ne
explică faptul că dosarele cele mai groase aparţin
celor ce au săvârşit abateri grele.
Urmează o scurtă prelegere prezentată de un
judecător, care ne explică puţin pe ce bază se judecă
fiecare dosar. Aflăm că la Palatul de Justiţie
Constituţia României e ca şi Biblia în Biserică.
Dar aici intervine un paradox;
Justiţia de pe pământ, care poate fi coruptă şi Justiţia Divină care e dreaptă şi neclintită
în judecata Sa.
În urma vizitei, copiii au promis, că ei nu vor ajunge niciodată în boxele acuzaţilor,
deoarece au încredere în Justiţia Divină şi vor urma cu încredere Constituţia Bibliei.
Ziua de 23 martie 2010 a fost interesantă şi plină de învăţăminte.
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De ce este cerul albastru?

Haideţi să încercăm a răspunde împreună. Mai întâi, gândiţi-vă ce se petrece, când bate vântul
foarte tare? Ei, da: frunze, hârtii şi foarte mult praf se ridică în aer, sus de tot, aproape întunecând lumina vie a
Soarelui. După trecerea furtunii, frunzele şi obiectele mai grele cad repede înapoi pe pământ. Şi praful caută să vină
înapoi. El se aşterne treptat pe case, pe pomi şi pe străzi. Dar o bună parte din praf rămâne mult timp în aer.
Şi acum să revenim la întrebarea: „De ce este cerul albastru?” De fapt, ceea ce noi numim în mod obişnuit cer, nu
este decât aerul încărcat cu foarte, foarte multe firicele de praf. Ele plutesc în aer pretutindeni, dar sunt atât de mici încât
nu putem să le vedem cu ochiul liber. Putem spune, aşadar, că micile grăuncioare de praf sunt suspendate în aer. „Bine,
bine, veţi spune voi, dar praful nu este albastru; atunci de ce are cerul această culoare?”
Soarele, copii este cel care dă cerului culoarea aceasta nespus de frumoasă, cum este cea a florilor de in sau de
„nu mă uita”. Aţi văzut vreodată aceste flori? Lumina vine de la soare - şi nouă ni se pare a fi fără nici o culoare - este, în
realitate, un amestec de raze diferit colorate: unele în violet, altele în indigo, albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu. În
total şapte culori. Dar, în mod obişnuit, aceste culori noi nu le vedem separate. O putem face doar atunci când pe cer apare
curcubeul. Îl puteţi observa şi voi arcuit şi strălucitor în frumuseţea sa delicată, mai ales la scurt timp după ce a trecut o
ploaie de vară. Razele roşii, portocalii şi galbene ale luminii merg direct de la Soare pe Pământ. Dar nu se întâmplă aşa cu
razele violete, indigo, albastre şi verzi. Ele sunt abătute din drumul lor drept, de micuţele grăuncioare de praf ce plutesc
lin în atmosferă, adică în pătura de aer care înconjoară Pământul, ca un balon. Dacă priviţi în aer spre cer, vedeţi razele
albastre, reflectate de grăuncioarele de praf, tot aşa cum ar face-o multe, foarte multe oglinzi mici de tot. De aceea ni se
pare că cerul este colorat în albastru.

„Unde doarme Soarele?”
Poate că nu o să vă vină a crede că Soarele – ce-l pe care-l vedeţi răsărind şi apunând în fiecare zi – nu-şi schimbă
niciodată poziţia, adică locul său faţă de planeta, de globul pe care trăim noi, toţi oamenii. Ea se numeşte Terra sau
Pământ. În realitate, noi şi locurile din jurul nostru, de pe Pământ, ne ascundem uneori de Soare, ca într-un joc. Da, copii,
chiar aşa se petrec faptele, dar pentru a le înţelege mai lesne, căutaţi un măr şi priviţi-l. Uitaţi-vă la măr cu mai multă
atenţie, decât atunci când vă pregătiţi să-l mâncaţi. Acum veţi face o observaţie ştiinţifică asupra lui. Vedeţi, el se
aseamănă oarecum cu o minge, dar diferă de ea prin aceea că este turtit puţin sus şi jos. Ei bine, planeta Pământ, pe care
trăiesc toţi oamenii, animalele şi plantele, are o formă asemenea mărului pe care-l ţineţi în mână, dar este cu mult, cu
foarte mult mai mare, ca un fel de măr uriaş dintr-o poveste.
Planeta noastră se roteşte continuu, zi şi noapte, în jurul axei sale, fără să înceteze nici cât ai clipi o singură dată.
Asta se petrece într-un fel asemănător rotirii unui măr, prin mijlocul căruia aţi trece o sârmă groasă, ori o andea de
croşetat, şi apoi l-aţi învârti cu mâna. Sârma ar fi axa mărului. Astfel un timp, locul pe care locuiţi voi şi familia voastră,
împreună cu tot ce se află în jurul vostru, este îndreptat către Soare. În acest vtimp pentru voi este ziuă. Alteori însă
Pământul – Care, nu uitaţi, este rotund ca un măr – Îşi întoarce către Soare cealaltă jumătate. Ca urmare, partea pe care
suntem noi este ascunsă faţă de Soare. Atunci lumina lui nu mai poate ajunge la noi, pe Pământ, şi vedem că s-a făcut
noapte. Aşa se petrec faptele mereu. Totdeauna în timp ce pe o jumătate din suprafaţa Pământului este zi, pe cealaltă
jumătate este noapte. Înţelegeţi acum, că ziua şi noaptea, fără o clipă de răgaz, Pământul se învârte în jurul axei sale,
reuşind să facă un tur complet, ca şi când ar desena şi ar închide un cerc, în timp de douăzeci şi patru de ore. În această
bucată de timp, el dăruieşte tuturor locuitorilor săi câte o zi şi o noapte.
Înv. Lidia Ioachimciuc
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O furnică neagră, de dimensiune medie, ducea un pai de şase ori mai mare decât ea.
După ce a mers aproximativ un metru cu vizibile dificultăţi, a ajuns la un fel de şanţ,
îngust dar adânc, format între două pietre mari.
A încercat să traverseze, când într-un fel, când în
altul, dar toate eforturile ei au fost zadarnice. În
final, furnicuţa, cu multă abilitate a sprijinit capetele
paiului de oparte şi de alta a crăpăturii, construind
astfel un pod, pe care apoi a putut traversa „abisul”.
Când a ajuns pe cealaltă parte, şi-a luat din nou
povara în spate şi a continuat călătoria. O vietate
atât de mică a ştiut să-şi transforme povara într-o
punte şi astfel şi-a putut continua drumul.
De câte ori nu ne plângem de problemele,
poverile şi încercările pe care trebuie să le suportăm!?
Dar, fără să ne dăm seama, aceste poveri, dacă ştim
să le ducem, se pot transforma în punţi care ne ajută
să mergem mai departe şi în final să triumfăm! O
deficienţă cardiacă a făcut dintr-un medic un chirurg
renumit; un handicap fizic a făcut dintr-un tânăr în
mare scriitor; timiditatea unui student l-a ajutat să
ajungă un mare cercetător. Toate ne demonstrează
acelaşi adevăr. Treci prin probleme sau adversităţi? El
nu va permite ca încercările să te strivească, ci îţi va
da forţa să le depăşeşti cu curaj, pentru a merge
înainte şi a ajunge la ţintă.
Înv. Lidia Ioachimciuc
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E Paştele, copii!
Hai să-l sărbătorim!
Şi-n cântec vocile să le unim,
Un imn de slavă să-nălţăm,
Cu el să-L binecuvântăm,
Pe Dumnezeul nostru mare,
Să-L transformăm în sărbătoare!
E Paştele în fiecare zi,
E sărbătoarea inimii.
Ce-nseamnă înviere oare,
Se pune astăzi o-ntrebare?
E viu Isus numai de Paşti,
Sau zilnic trebuie să te naşti?
Din nou, făcând ce este bine
Slujind aşa cum se cuvine?
Zâmbind mereu cu bunătate
Celor ce poate îţi fac rău,
Şi când nu ţi se dă dreptate,
În cearta cu pârâşul tău.
Şi când auzi vorbe de-ocară,
De la acei ce te-nconjoară,
Atuncea dacă poţi răbda,
E viu Isus în viaţa ta!
Înv. Lidia Ioachimciuc
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– IUDA–
R:

I:
R.

Te văd îngândurat, ai probleme? Pot să te ajut cu ceva?

Hm, nu cumva vrei ceva de la mine?
- Ce te face să crezi că vreau ceva de la tine?

I:
Pai, ce e viaţa dacă nu un întreg şir de cereri şi oferte? Şi, cum nimic în lumea
asta nu-i pe gratis... cred că înţelegi ce vreau spun...
R.

- Vrei să spui că totul e cu un scop, doar pentru un profit?

I:
Nici nu-ţi imaginezi cât de atent trebuie să fii ! Şi apoi, să-ţi spun ceva, omul,
prin natura lui păcătoasă, e iremediabil un nerecunoscător.
R.

- Atunci, ce trebuie făcut?

I:
- Să lupţi cu tine şi cu cei din jur. Să te afirmi cultivându-ţi un spirit de bun
organizator. Întotdeauna, înainte de a face ceva să te gândeşti ce avantaj poţi obţine.
R.

- Bănuiesc că ai avut ocazii să-ţi demonstrezi această concepţie?

I.
- Bineînţeles. Am avut ocazia să lucrez cu ISUS, un om deosebit. Şi cum
totdeauna, lucrurile mari se fac cu astfel de oameni, n-am ratat ocazia. Când a apărut
ISUS, nu m-am îndoit o clipa că EL era cel care avea să ne aducă eliberarea, mai ales
că şi El confirma acest lucru. Am crezut cu toată convingerea mea în El, aşteptând
răbdător trei ani de zile. Parcă mă şi vedeam conducând poporul, ca şi mână dreaptă
a Lui!
R.

- Ce te face să crezi că te-ar fi ales pe tine ca prim ministru, dintre toti ceilalţi aliaţi?

I:
- E simplu: pentru că eram cel mai valoros. Nu uita că eu eram casierul. Ca să ţii bine socotelile cuiva,
trebuie să ai multe calităţi: să fii organizat, eficient, şi mai ales, niciodată să nu risipeşti.
R.

I.
R.

- Vrei să spui că te-a solicitat în mod special?

- Nu tocmai. Vezi, mai exact eu m-am oferit.
- Spune-mi, totuşi nu te-au marcat în nici un fel învăţăturile lui ISUS?

I.
- Învăţăturile Lui?, aceleaşi cuvinte spuse mereu... ştii, pentru norod era ceva nou, pentru mine însă
deveniseră obişnuite. Şi apoi descopeream, ascultându-l, că avem concepţii diferite despre viaţă. Atâta timp
cât îmi urmăream ţelul, asta nu mă deranja prea tare.
R.

I:

- Atunci, ce te-a determinat să-L trădezi?

- Trădare?, nimic mai neadevărat!, culmea este că toţi cred aşa. Nu m-am gândit să-L trădez pe ISUS.

Dar... Mi-au fost oferiţi bani, aşa că nu puteam să-i refuz. Se puteau face atâtea lucruri cu ei! Banii

mi-au

orbit ochii şi mi-au răpus inima.
R.

- Cum a reacţionat ISUS la hotărârea ta?, i-ai vorbit înainte să acţionezi?

I:
Mi-a spus doar atât:"Pentru ceasul acesta am venit în lume!" Nu m-a acuzat de nimic, dar sufletul
meu era devastat. Vărsam sânge nevinovat.
R.

- Groaznică alegere!

Dar tu, iubite ascultător, care este scopul tău? Ce ţel urmăreşti? Nu uita... Iubirea de bani este
rădăcina tuturor relelor, şi lacomia este asemenea închinării la idoli.
„Căci ştiţi bine că ...
nici un lacom de avere,
care este un închinător la idoli,
n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos
şi a lui Dumnezeu.”
(Efeseni 5:5)
Daniela Calujac
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Înv.Elisabeta Dascălu

Cu inima veselă şi tresărind în fiorii tinereţii
Zburând, palpitând sub razele dimineţii
Semăn, semăn miresmi plăcute-n jurul meu
Căci peste mine priveşte Dumnezeu.
Când taine-adânci sălăşuiesc în mine
Eu semăn, semăn căci Isus revine
Şi lanul meu de grâu îl cercetează
Iar întunericul meu atunci se luminează.
Când lacrimile curg şi sufletul e gol
Iar aripile-s frânte de atâta zbor
Eu semăn, semăn căci sunt chemat de Hristos
S-arunc sămânţa în pământul cu folos!
Când inima-i zdrobită în fărâme de amar
Iar eu mai mult căzând urc spre Calvar,
Semăn, semăn căci doar aşa-L pot răsplăti
Pe Cel ce pentru mine a ales a Se jertfi.
Eu semăn,semăn căci inimile aşteaptă
Un drum nou, să se deschid-o poartă
Spre Adevăr, spre Domnul Slavei, Isus
Spre cer albastru, spre înălţare, Sus!
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"La început a fost Cuvântul!"
Şi Cuvântul e Dumnezeu.
Elevii clasei a IV-a A, au vizitat Biblioteca Creştină
„Agape”, iar domnul Daniel Grigoriciuc, directorul RVE Suceava,
le vorbeşte copiilor despre importanţa lecturii şi a cărţilor.

Oamenii comunică prin cuvânt, iar dacă al lor cuvânt
este egal cu minciuna... Unii nu-şi dau cuvântul, alţii nu şi-l ţin.
Cuvântul joacă un rol important în viaţa individului şi nu o
dată au spus: "Pe cuvântul meu". Cei care îşi dau cuvântul prea
des, se-ntâmplă ca rar să şi-l ţină. Orice fiinţă, cât de mică ar fi
ea, are un "limbaj" al ei, un mod de a comunica cu cei din aceeaşi specie.

Omul se poate înţelege cu omul prin cuvânt. Mai sunt

şi cazuri în care vorba bună neavând rezultatul scontat,
individul recurge la violenţă. De multe ori însă cuvintele ustură
şi rămân în suflet ca o amintire neplăcută. Cuvântul poate
aduce cu el şi neplaceri atunci când este urzit în miniciună, în
bârfă.
Femeile istoriei au condus pe marii împăraţi prin sfaturile
lor sau prin intrigi. Un cuvânt putea însemna spânzurătoarea.
Printr-un cuvânt îţi poţi trăda ţara, însângera mama sau răni
soţia. Sunt oameni cărora le-au fost încredinţate taine şi ei s-au
jertfit pentru a le păstra.
Cuvântul poate avea două înţelesuri. Prin vorba bună, prin "vorba dulce" uneori se poate
obţine ceea ce nu poţi prin ameninţări. Oamenii au un limbaj curat, cultivat sau unul de birjar.
Cum vorbeşte un om beat? Cum vorbesc tinerii de azi? Ne putem da seama cât valorează individul şi
din felul cum vorbeşte. Aflându-ne în faţa unui sef care ne vorbeşte calm, cu diplomaţie, nu ne
înhibăm, dar mai este şi câte un şef poreclit "Călăul". Un cuvânt îmbrăcat în haina sfatului bun, în
rugăciune, în încurajare poate muta un munte. Dacă un bărbat vine obosit, necăjit acasă, şi mai
începe şi nevasta cu ocările... Dacă un copil are probleme la şcoală, iar părinţii nu au tact, nu ştiu
ce şi mai ales cum să-i spună...
Aveţi, dragii mei, grijă cum folosiţi cuvintele, astfel încât să nu ajungă vorbe, mai ales că
ele nu pot fi luate înapoi!
Preluat din "Crai nou", elev Adrian Matei, clasa a IV-a A
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Ce înseamnă să fii rău?
Te-ai întrebat vreodată în ultima vreme, cu toată seriozitatea,
ce înseamnă „rău”? Dacă l-ai întreba pe cineva care vrea să arate cât
este de deştept, sau poate care ar vrea să te încurce, ţi-ar putea
spune: „Ei, bine, la noi în ţară şi în alte ţări este rău să treci pe roşu la
semafor. Dar poate că sunt ţări în care rău este să treci pe verde...
Vrei ceva mai realist? La noi este nepoliticos să intri încălţat într-un
apartament de bloc, unde mocheta sau covoarele persane strălucesc
de curăţenie. La americani ar fi cumplit de nepoliticos tocmai să te
desculţi la intrare!” Şi ciudatul personaj ar putea concluziona: „Vezi,
rău este ceea ce numim noi că este rău...”
Dă-mi voie să spun că nu este adevărat.
Pe când eram elevă, m-am confruntat şi eu cu asemenea
probleme. Unele colege de-ale mele spuneau că nu-i frumos să ştii
şi să nu-i sufli cuiva care, alb de spaimă, stă în faţa tablei goale şi
nu ştie să scrie vreo formulă la matematică sau fizică. Şi eu
spuneam clar că nu e frumos, nu e corect să sufli. Ele nu mă
credeau; nu înţelegeau. Mai exact nu voiau să înţeleagă. Căci şi
firea spunea clar că nu este bine să sufli. Nu se dă şi acum 1
pentru suflat?
Biblia ne spune desluşit că Dumnezeu i-a dat omului
conştiinţă, ca prin intermediul ei să ştie ce este bine şi ce este rău. Mai mult, în nenumărate locuri,
Scriptura pune degetul pe lucrurile rele şi le numeşte păcat, fără înconjur. Cine suntem noi, atunci, să
numim bun ceea ce Dumnezeu numeşte rău, sau invers? Nu ar fi cu mult mai bine să luăm la inimă
Cuvântul şi să-l împlinim?
Ai fost vreodată invidios?
Cred că fiecare dintre noi, am fost cel puţin odată în viaţă, invidioşi. Te-ai întrebat la ce îţi foloseşte să fii
invidios? A, ştiu că ştii: la nimic. Dar îmi vei spune:”Dar ce crezi, Marta dragă, că eu îmi planific să fiu invidios?” Da,
ştiu că n-o faci că aşa îţi doreşti şi că invidia vine fără să o programezi. Dar nu uita că şi boala vine fără să ţi-o
programezi, dar nu-i spui nicidecum „Bun venit!” ci „Fugi de la mine cât mai repede!”
Ei bine, având în vedere că şi invidia este, într-un fel, o boală (la unii chiar cronică), ce ar fi să o declarăm
boală pe faţă şi să-i spunem, ori de câte ori ne cercetează, „Fugi de la mine! Vreau să rămân sănătos (adică neinvidios)”?
Ştii cât am avea de câştigat? Mai întâi (şi cel mai important) nu L-am supăra pe Dumnezeu prin atitudinea
noastră. Mai apoi, cel care are ceva mai mult sau mai frumos decât noi nu s-ar simţi jenat sau urât. Şi, la urma urmei,
ştii că avem un singur ficat? Ce-i cu asta? Nu ştii oare că invidia ne îmbolnăveşte ficatul? Şi nu numai. Chiar şi inima
noastră are de suferit ori de câte
ori lăsăm invidia să se cuibărească
în ea.Gata, nu mai amânăm:
Deviza noastră va fi de acum
înainte:

„Fugi de la mine!
Vreau să fiu sănătos!”

Înv. Lidia Ioachimciuc
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Depinde...
O minge de baschet în mâinile mele valorează în jur de 20$.
O minge de baschet în mâinile lui Michael Jordan valorează
aproximativ 33 milioane $.
Depinde în mâinile cui este.
O rachetă de tenis în mânile mele n-aduce mare folos.
Dar în mâinile lui Venus Williams aduce cupa de campion.
Depinde în mâinile cui este.
Un toiag în mainile mele poate tine la distanţă un câine vagabond.
Un toiag în mâinile lui Moise va despărţi mare în două.
Depinde în mainile cui este.
O praştie în mâinile mele este o poveste interesanta pentru copii.
O praştie în mâinile lui David, este o armă de temut.
Depinde în mâinile cui este.
Doi peşti şi cinci pâini în mâinile mele înseamnă câteva sandwich-uri.
Doi peşti şi cinci pâini în mâinile lui Isus vor hrăni mii.
Depinde în mâinile cui sunt.
Cuiele din mâinile mele pot produce o colivie pentru păsări.
Cuiele din măinile lui Isus vor aduce mântuirea pentru întreaga lume.
Depinde în mâinile cui sunt.
După cum vezi, totul depinde de mâinile în care ajung aceste lucruri.
Aşa că pune îngrijorările tale, visurile tale, famila ta şi pe tine însuţi în
mâinile lui Dumnezeu, pentru că...
Depinde în mâinile cui sunt.

Înv. Lidia Ioachimciuc
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sau mici scânteie din viaţa de şcolar
„ -Copii, care sunt fructele stejarului?
Fructele stejarului sunt ghindele!
Dar fructele bradului?
Fructele bradului sunt globurile!”
(în cadrul lecţiei de cunoaşterea mediului)

„ -Vă rog să enumeraţi câteva animale care trăiesc în mediulde viaţă acvatic!
- În mediul de viaţă acvatic trăieşte delfinul, balena, morunul...
- Ştiu eu: NEMO !”
(în cadrul lecţiei de cunoaşterea mediului)
„- De ce la începutul poveştii moşul îşi bătea cocoşul?
-Moşul îşi bătea cocoşul pentru că nu făcea ouă.
-Dar în final de ce l-a mângâiat şi nu l-a mai bătut? Ce i-a adus acum ?
-Acum el făcea ouă.”(în cadrul lecţiei de opţional)

„ În manualul de abecedar, în locul liniei de dialog este desenată
imaginea personajului care vorbeşte. Învăţătorul întreabă:
-De unde ştim că acum vorbeşte fetiţa?
-Pentru că în imagine are desenată şi gura!”
Înv. Elisabeta Dascălu

Anunţuri de „mare” publicitate!
Doresc să iau legătura cu tine. (Dumnezeu)
Când vii la Casa Mea adu şi copiii cu tine. (Dumnezeu)
Îmi place la căsătorii. Cheamă-Mă şi pe Mine! (Dumnezeu)
Trebuie să stăm de vorbă urgent. (Dumnezeu)
Caută-Mă de urgenţă, ştiu că Mă găseşti. (Dumnezeu)

Cârlan Karen, clasa a IV-a A, înv. Lidia Ioachimciuc
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Dacă ai prinde peştişorul de aur şi acesta ţi-ar
împlini trei dorinţe, care ar fi acestea?
„Aş vrea să ascult de Dumnezeu şi de doamna.” (Ruth)
„Aş vrea să zbor, să învăţ mai bine şi să am aripi.” (Naomi)
„Aş vrea să am un verişor, să nu mă cert şi să devin şofer.” (Andrei)
„Aş vrea un frăţior, să învăţ mai bine şi să-şi repare sora mea maşina.”
(Sasha)
„Aş vrea să nu mai fac păcate şi să am mai mulţi fraţi!”
(Claudiu)
„Aş vrea să văd un loc unde se aruncă flăcări şi un câine care
să reziste la orice!” ( Emi Palievici)

Fă-ţi timp să-nveţi cum să-ţi faci timp!
„Dacă mlădița de bambus n-a fost folosită când era tânără, la ce mai poate servi acum când a îmbătrânit?” (proverb
malaezian)
„Aruncă noroi pe zid; dacă nu se lipeşte, va lăsa totuşi urme” (proverb arab)
„Rubinul nu poate fi şlefuit fără frecare, şi nici omul nu poate fi perfecționat
fără mai multe încercări.” (proverb chinez)
“Cel care mută un munte începe prin a căra pietrele mici.”
(proverb chinez)
“Cei ce dăruiesc au totul; cei ce se abțin nu au nimic.” (proverb hindus)
“Un măgar care îşi poartă povara sa este mai prețuit decât un leu care sfâşie oameni.”

(proverb persan)

“Întoarce-ți fața către Soare şi umbrele se vor muta în spate.”
(proverb thailandez)
“Cu cât spicul de orez are mai multe boabe, cu atât se apleacă
mai mult; cu cât este mai gol, cu atât stă mai ridicat.”
(proverb malaezian)
“Sapă fântâna înainte de a-ţi fi sete.” (proverb chinez)
“Omul care a purtat tot muntele, este acelaşi care a început să poarte
pietricele.” (proverb chinez)
Înv.Elisabeta Dascălu
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Doi amici se întâlnesc după mulţi ani.
- Cu ce te ocupi? Întrebă unul dintre ei.
-Vând non-stop doi porumbei călători.
-Cum adică?
Păi, cel pe care-l vând dimineaţa, se întoarce sigur până seara.
Ion se plânge vecinului:
- Nu mai pot să dorm din cauza papagalului. Toată
noaptea imită scârţâitul uşii. Ce să mă fac cu el?
- Unge-l!
Calul şi măgarul se ceartă:
- Eu sunt mai cunoscut şi mai apreciat, zice calul.
O mulţime de oameni poartă părul legat la spate,
în coadă de cal.
- Ba eu sunt mai renumit, rânjeşte măgarul. Ştii prea
bine că mulţi oameni sunt acuzaţi că mi-ar fi rude.

“Test de autocunoaştere…”
Învinsul este întotdeauna o parte a
întrebării.
Învingătorul este întotdeauna o parte a
răspunsului.
Învinsul are întotdeauna o scuză.
Învingătorul are întotdeauna un plan.
Învinsul spune: „Nu e treaba mea!”
Învingătorul spune:”Te voi ajuta!”
Învinsul vede o întrebare în fiecare răspuns.
Învingătorul vede un răspuns în fiecare întrebare.
Învinsul vede mai multe capcane într-un avantaj.
Învingătorul vede un avantaj în fiecare capcană.
Învinsul spune:”Poate e posibil, dar e atât de dificil...”
Învingătorul spune:”Poate e dificil, dar e posibil!”

Tu ce eşti?Fii un învingător!
Propus de inst. Narcisa Maciuc
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Înv. Dascălu Elisabeta

E-o arşiţă toridă, şi-o căldură înăbuşitoare
Drumul e plin de praf, e cald… e soare,
Sub razele fierbinţi de soare arzător
Cerul e-o mare-n flăcări, un foc mistuitor.
E totul nemişcat… e totu-n încordare
De parcă Universul aşteaptă o schimbare…
Aşteaptă… Pentru că-n noaptea de păcat ce s-a lăsat
Omenirea a căzut… şi-ncet s-a ruinat.
E linişte afară… în suflet însă… e război
O bătălie cruntă, căci Isus moare pentru noi!
E încă viu! Priveşte-L atârnat pe Cruce la Calvar
Şi Sânge curge, curge, pentru tine-n dar.
Erai departe, te zbăteai în lumea de durere,
Dar uite-L! E lovit… Să ai tu mângâiere!
El te-a iubit…şi astăzi te iubeşte
Salvarea ta din foc întotdeauna o doreşte!
Acum aşteaptă El… aşteaptă să te-ntorci
Să vii la El din lumea celor morţi!
Căci vine ziua când marea bunătate se va sfârşi
Iar cei întorşi la El, în Ceruri vor împărăţi!

“Încă puţină, foarte puţină vreme
şi
Cel ce vine va veni
şi
nu va zăbovi!”
Evrei 10:37
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Împlinire

- 7 aprilie 2010

(jurnal de învățătoare)
Astăzi este ziua evaluării! ( e vacanţă, deci nu dau
nici un examen). Totuşi, gândul meu zboară inevitabil în trecut:
14 septembrie 2009... ce departe este! Departe, ascunsă parcă în
„negura timpului”, demult, şi atât de straniu mi se pare trecutul,
de parcă nu aş fi trăit eu! Nu mi-ar părea atât de îndepărtată
această zi, dacă nu s-ar fi petrecut atâtea evenimente, atâtea
schimbări, atâtea lacrimi de atunci!
Privind spre „atunci”, privind spre „acum” nu pot să
spun decât: „Slavă Domnului!”. Am trecut din bancă la
catedră, i-am învăţat pe alţii cum să înveţe, am fost învăţător,
mamă, judecător, medic, consilier, bucătar, ghid turistic,
grădinar şi bineînţeles... femeie de serviciu! Şi toate acestea la
19 şi 20 de ani! Temerile şi timiditatea se ascund încă în fiinţa
mea dar dincolo de ele pot să mă bucur de faptul că Dumnezeu
mi-a dat cei mai minunaţi copii, cu care mă potrivesc în caracter,
pe care îi iubesc şi de care m-am ataşat enorm! Sunt primii mei
copii, primele mele roade şi vor rămâne în amintirea mea drept
minuni!
Dumnezeu a pus cuvinte în gura mea în timpul predării, tot El
a deschis minţile copiilor să înţeleagă ceea ce le-am predat, El
ne-a ajutat să fim o familie, dar mai mult... prin tot ceea ce am
trecut împreună, elevi şi învăţător am învăţat să-L cunoaştem
pe El!
Astăzi este o zi a împlinirii... o zi în care bucuria îmi
inundă sufletul pentru că Dumnezeu a ştiut ce este mai bine
pentru mine şi pentru cei 13 copilaşi „ai mei”: Naomi,
Luminiţa, Sasha, Beni, Miruna, Alina, Anita, Ruth, Emi
Palievici, Emi Russ, Andrei, Sebi şi Claudiu!
Mulţumesc lui Dumnezeu
pentru copii, părinţi
şi pentru Şcoala „Filadelfia” ...
pentru ceea ce sunt fiecare dintre ei.
Înv.Elisabeta Dascălu
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Şi fiindcă se apropie vacanţa, clasa a II-a A, împreună cu înv.
Laura Lucaci, vă recomandă să consumaţi: Sceneta „Domnul Dovlecel şi
Fabrica de legume”, pentru a da valoare nutritivă personajelor
personificate, spre a fi folosite cu încredere.
....................................................................................................................................................

Domnul Dovlecel:-Ei, nu este nimic dacă mi-am uitat servieta acasă, nu mă
mai întorc acum. Voi întârzia la serviciu şi Doamna Roşie mă va certa.
Doamna Roşie:-Şi să ştii că nici dovlecei nu vor să mai mănânce
copiii...
Domnul Dovlecel:- Ah, asta-i chiar o veste tristă pentru mine!
Doamna Roşie: - Nici nu ştiu ce o să facem! Poate îl voi chema pe
Domnul Anghel Sparanghel să mă sfătuiesc cu el, că tot a fost atâţia
ani consultant la Fabrică.
Domnul Dovlecel: - Ar fi o idee bună!
Doamna Roşie (la telefon) : - Bună ziua, domnule Anghel Sparanghel!
Domnul Anghel Sparanghel: - Bună ziua, doamnă Roşie! Ce mai
faceţi?
Doamna Roşie: - Ce să fac? Am probleme la Fabrică cu
Legumele, nu mai vor să asculte! Toate legumele sunt supărate
pentru că nu le mai doresc copiii.
Domnul Anghel Sparanghel:- Da, este într-avedăr o problemă
delicată. Trimiteţi imediat toate legumele din Fabrică la
Şcoala Creştină „Filadelfia”. Acolo sunt foarte mulţi copii.
Spuneţi legumelor să-i provoace pe copii la diverse concursuri.
Dacă legumele pierd, atunci copiii vor mânca numai legume.
Doamna Roşie:- Bună idee! Vă mulţumesc mult, domnule Anghel
Sparanghel!
Domnule Dovlecel! Domnule Dovlecel!
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Povestitorul: Şi abia trăgându-şi sufletul, doamna Roşie îi
povesti domnului Dovlecel despre convorbirea telefonică pe
care a avut-o cu domnul Anghel Sparanghel.
Şi nu trecu o oră şi toate legumele din fabrică erau
adunate în curte. Erau atât de multe legume, că nici nu mai
puteau fi numărate.
Toate: - La ataaac! Haideţi să cucerim Şcoala Creştină
„Filadelfia”! Copiii vor mânca din nou legume!
Povestitorul: Şi în câteva ceasuri, toate legumele luaseră cu
asalt Şcoala Creştină „Filadelfia”. Doamna Conopidă i-a
provocat pe copii la şotron, domnul Castravecior la volei,
domnul Ardei la fotbal, Domnişoara Vânătă la pictură,
domnişoarele Mazăre la alergat şi domnul Usturoi la şah. După
două ore de la începerea concursului, copiii şi-au recunoscut
înfrângerea.
Băieţelul:- Sunteţi mai puternice decât noi. Eu am jucat fotbal cu Domnul Ardei şi a alergat atât
de repede pe teren... Nu credeam că legumele pot fi atât de rapide...!
Fetiţa:- Şi atât de perspicace! Domnul Usturoi a câştigat în
două rânduri la şah!
Doamna Roşie:- Pentru că legumele au ieşit câştigătoare din
întrecerea cu voi, eu propun să mâncaţi legume în fiecare zi. În
acest fel veţi fi la fel de puternici ca şi ele şi veţi câştiga
toate competiţiile.

Creşteţi mari, viguroşi şi sănătoşi!
Înv. Laura Lucaci
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