Catedra poate fi doar o piesă de mobilier sau un
altar de slujire.
Dascălul poate fi un om obişnuit
obişnuit sau un preot.
Inima poate fi un vas gol sau o candelă aprinsă.
Lecţia... o corvoadă zilnică sau o jertfă vie.
Şcoala... doar o altă clădire impunătoare sau... un
TEMPLU.
Daniela Lefter, director
Vezi articolul integral la rubrica „Ştiinţa binelui”

Recunoştinţă

Din gândurile părinţilor,

Sunt un cadru didactic ce ţin
mult
la
Şcoala
Creştină
„Filadelfia”.
M-am simţit onorată când am
fost numită să lucrez în această
şcoală. Regret că nu am avut
această oportunitate mai timpuriu.
Am înţeles chemarea lui
Dumnezeu pentru această lucrare,
îmi văd locul aici, de aceea lucrez
cu pasiune şi dăruire, pentru o
şcoală ce poartă numele lui
Dumnezeu.
Vă mulţumesc personal că aţi
încurajat ridicarea acestui edificiu,
suportând cheltuielile necesare.
Cu mult respect şi dragoste,
Înv. Lidia Ioachimciuc

Mulţumesc conducerii şcolii că mi-a aprobat
înscrierea copilului la Şcoala Creştină „Filadelfia”,
deoarece având probleme de sănătate –
şchiopătează cu un picior – aici, copilul se simte în
siguranţă.
Apreciez mult faptul că se pune accent şi pe
educaţia morală, astfel copiii nu se poreclesc şi ţin
unul la celălalt. Suntem mulţumiţi şi de pregătirea
profesională, privind nivelul ridicat la care se
lucrează.
Vă mulţumim că existaţi!
Matei Cristina

Oameni binecuvântaţi
Pe coridorul Şcolii Creştine „Filadelfia” îşi face apariţia în toamna
anului 2003, o învăţătoare tânără, cu ochii ageri şi părul frumos aranjat,
veselă şi mulţumitoare.
E plină de vise îndrăzneţe, ce iau fiinţă atunci când te încrezi în
Dumnezeu. Plină de viaţă şi iubindu-şi profesia aleasă, trece repede la
acţiune. Fiind în continuă căutare, întregeşte echipa învăţământului
primar, aducând rezolvări şi completări interesante pentru un
învăţământ de calitate.
1 Martie 2007 îi aduce o mare surpriză – un
mărţişor de fetiţă – fetiţa visurilor sale.
Îi dorim sănătate şi bucurie Marianei Lionte, fetiţei, soţului şi nu în
ultimul rând, fericitului Petrişor.
Înv. Lidia Ioachimciuc
2
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Dragă doamnă învăţătoare,
Vă mulţumesc nespus pentru aceşti minunaţi ani în care am petrecut timpul cu
dumneavoastră! Ne-aţi învăţat lucruri frumoase şi mereu ne-am simţit încurajaţi.
Ţin minte că atunci când eram în clasa I mă simţeam singură pentru că nu cunoşteam pe
nimeni, dar dumneavoastră mi-aţi dat curaj să înfrunt orice teamă. Pe fiecare dintre noi ne-aţi luat şi
ne-aţi făcut cunoştinţă. După doar o săptămână, aveam mulţi prieteni şi o învăţătoare.
Întotdeauna rămâneam singură la şcoală până târziu pentru că mama mea era profesoară, dar
dumneavoastră stăteaţi cu mine şi mă ajutaţi la teme.
M-aţi învăţat să fiu curajoasă şi foarte prietenoasă cu orice nou coleg. La început mi-era frică
de şcoală, dar după un an petrecut cu dumneavoastră nu am mai vrut să plec.
După aceşti minunaţi ani, mi-aţi părut că sunteţi un înger pe care Dumnezeu l-a trimis să ne
înveţe mult lucruri frumoase. Datorită dumneavoastră am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu foarte
bine şi m-aţi ajutat să devin un copil al Său.
Îmi pare atât de rău de clipele în care poate v-am supărat. Am încercat mereu să vă înveselesc
pentru că meritaţi mult mai mult!
Nu am putut niciodată să vă mulţumesc îndeajuns pentru tot ce aţi făcut pentru mine.
Vă mulţumesc pentru tot!!!
Cu drag,
Ana-Maria Lefter, cl. a IV-a

Scrisoare de mulţumire pentru
doamna învăţătoare Mariana Lionte
În primul rând vreau să vă spun „Mulţumesc” pentru tot. Aţi fost o doamnă bună şi
înţelegătoare.
În clasa I, ne-aţi învăţat cifrele şi literele. Aţi fost răbdătoare cu noi când nu ştiam ceva.
Am avut mult de lucru cu cifrele şi literele. Unii nu ştiau să le pronunţe, alţii nu ştiau să le
scrie, dar până la urmă am învăţat.
În clasa a III-a a fost mai greu, căci dumneavoastră eraţi mai severă, dar mai ales pentru
că a trebuit să învăţ tabla înmulţirii. Prima dată, nu-mi plăcea deloc, dar când am învăţat-o
mi s-a părut foarte uşoară.
Ce să mai zic de excursii? Au fost superbe! Mai ales când am mers la Grădina Botanică.
Am văzut multe flori, plante, pomi şi multe multe altele. Vă mulţumesc pentru că ne-aţi făcut
plăcerea să mergem în excursii. Aţi fost o doamnă minunată!
Clasa a IV-a ... mult mai greu. Am avut de suportat, atât exerciţiile şi problemele grele
dar şi supărarea că dumneavoastră aţi plecat. Într-un fel era bine, dar în altul...
Mi-a trecut supărarea când am aflat că viitoarea doamnă este cineva cunoscut, dar nu vam putut uita.
Pot spune că aţi fost minunată, bună şi blândă cu toţi! Vă mulţumesc!
Cu respect şi dragoste,
Miriam Turturean, cl. a IV-a

Doamnă învăţătoare,
Aş vrea să vă mulţumesc pentru că din prima zi de şcoală am simţit dragostea
dumneavoastră pentru mine. M-aţi îmbrăţişat şi m-aţi prezentat în faţa clasei.
Apoi mi-aţi arătat o bancă şi un scaun pe care să mă aşez. Au trecut zile de-a
rândul, şi dumneavoastră îmi explicaţi mereu cu răbdare şi dragoste lecţiile pe care le-am făcut
cu clasa şi pe care nu le-am înţeles.
Nu am fost împreună decât în primul semestru al clasei a IV-a, dar dragostea mea
pentru dumneavoastră nu s-a spulberat. Eu tot mai păstrez imaginea chipului dumneavoastră
în inima mea.
Vă mulţumesc frumos încă o dată pentru dragostea pe care mi-aţi arătat-o.
Cu dragoste,
Daniela Naomi Jîşcanu, cl. a IV-a
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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"Primăvara este atunci când simţi
că ai chef să fluieri chiar dacă ai un
pantof plin de noroi."

Reţetă de primăvară
Luaţi o bucată de soare şi
curăţaţi-o bine până străluceşte în mii
de raze. Adăugaţi două-trei berze, un
stol de rândunele şi alte păsărele.
Condimentaţi după gust, cu aromă de
pământ proaspăt arat şi de iarbă
nouă. Asezonaţi cu patru-cinci flori de
ghiocei, viorele şi câţiva bănuţi de
păpădie. Presăraţi o mână bună de
fluturi şi albine. Stropiţi din belşug cu
ploaie caldă.
Se serveşte cu zâmbet şi voie
bună.
Din revista „Zile de sărbătoare”



Te felicităm pentru punctualitatea
și perseverenţa nezgomotoasă, de curaj
neorgolios, de riscuri asumate în numele
frumuseţii și gingășiei. Ai un auz atât de
fin,încâtcuurechile-ţiplăpândeșialbeca
spuma laptelui, ai auzit veștile de lumină
curată ale soarelui venind de departe, din
Univers, și ai străbătut păturile zăpezii,
dândbineţecopiilor.
Clopoţeii albi și gingași de la
marginea pădurii sau din pajiștile umede
ale muntelui au anunţat sosirea zorilor
primăverii.Cuclopoţelulrăcorosșifraged,
caunprinţalzăpeziistăpânpestepământ,
vesteștivenireanoiitinereţi.

"Florile sunt cel mai dulce
lucru pe care l-a creat Dumnezeu
dar a uitat să le dea şi suflet."

"Primăvara este o reflexie
a grădinii sufletului nostru."



ErziliaIoachimciuc,ex-bibliotecară

Primăvara, vârsta copiilor
„La malul Siretului începuseră să înflorească galben cornii.”
Mihail Sadoveanu
Dragi copii,
Mulţumim lui Dumnezeu că existaţi. Fără voi, locul acesta ar fi pustiu, oricât de frumos ar părea.
Ani la rând am amestecat zâmbetul vostru cu grijile noastre, zburdălnicia cu oboseala, inocenţa cu
maturitatea și împletindu-le am constatat că viaţa merită trăită.

"Prefer
să
am
mai
degrabă trandafiri pe masă
decât diamante la gât."

De aceea,
Iubiţi natura, pădurea,
Parfumul suav al lăcrămioarelor,
Susurul gingaș, murmurul delicat al izvoarelor,
Ghioceii, toporașii, lalelele, narcisele,
Ce vă farmecă, copilăria, visele,
Acesta este sfatul meu...
Iubiţi și apăraţi natura!
Ea e creată
De Însuși,
Dumnezeu!
Înv. Lidia Ioachimciuc

"Oricât de bătrâni şi neputincioşi am fi,
întotdeauna vom aştepta cu nerăbdare
primăvara.”

Pagini realizate de
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar

5

6

Gânduri de copil, nr. 9/2007

Primăvara,
Muguri
Bat cu ciocu-n coajă,
Pomii ard
Ca ruguri,
Numai flori şi vrajă.

Omida credincioasă
Lângă un stejar bătrân, trăia odată o omidă
credincioasă.
Într-o zi pe la amiază, omida s-a simţit foarte
obosită. S-a culcat în patul ei, şi a murit. Era
bătrână şi zbârcită, săraca!
Vecinii ei, greierii, trecând pe acolo, au luat omida
moartă, înfăşurată în fâşiile ei albe de mumie, şi au
înmormântat-o puţin mai încolo. Au pus o frunză mare
peste ea şi au plecat...
Nu după mult timp, într-o dimineaţă, greierii au
trecut din nou pe acolo, şi o minune extraordinară s-a
întâmplat sub ochii lor! Frunza era dată la o parte,
şi din fâşiile albe, sub văzul lor, a înviat din morţi
omida, mai frumoasă şi mai plină de viaţă ca
oricând, cu un trup nou de fluture cu aripi
vesel colorate. Deodată a început să zboare în

Ion Brad – “Primăvara”

Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură
Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură.
……………………………………………
El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândră scară
Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară,
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi
Ce răzbat din frunzi uscate şi s-arată drăgălaşi.
Vasile Alecsandri – “Dimineaţa”

A! Bună dimineaţa, Primăvară!
Iar proaspătă te-ntorci în ţară,
Tu fragedă, şi ea întinerită,
În ţara din răspântii, fii binevenită!

soare, să danseze şi să-L laude pe Dumnezeu!

Tudor Arghezi – “Bună dimineaţa, Primăvară”

bbbbb

Stol bălai
Cu alai
De îngeraşi
De toporaşi.
Primăvară, cui le dai?
Primăvară, cui le laşi?

 Relatarea
Relatarea unui parteneriat de succes 

George Topârceanu – “Rapsodii de primăvară”

Împreună cu soarele şi
căldura primăverii, ne-am dorit să
ducem tuturor marea veste:
„Hristos a înviat!”

Iată-n urmă şi albine aducând în gură miere…
Zburătorii gustă-n grabă dulcele rod cu plăcere,
Apoi sorb limpedea rouă din a florilor potire
Şoptind florilor în taină blânde şoapte de iubire.
Vasile Alecsandri – “Concertul în luncă”

înv. Adrian Rodica
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Gândul nostru bun s-a îndreptat către elevii Şcolii Nr. 14 din Botoşani. Astfel a luat
naştere ideea de a organiza o întâlnire, cu prilejul căreia, să iniţiem relaţii de prietenie şi
colaborare între colectivele de elevi din clasele primare de la Şcoala Filadelfia şi elevii din
clasele primare de la Şcoala Nr. 14, Botoşani, dar şi din dorinţa de a ne bucura împreună
de marea sărbătoare a primăverii: Învierea lui Isus.
Aşa s-a conturat Proiectul parteneriat cu tema „HRISTOS A ÎNVIAT!”

Programul a continuat cu vizionarea unor slide-uri cu imagini din activităţile
şcolii, după care, copiii şi-au manifestat creativitatea, realizând felicitări cu tema
Învierii.

Pe data de 4 aprilie 2007, în aula şcolii a avut loc întâlnirea la care au participat
elevi ai acestor şcoli – Şcoala Filadelfia şi Şcoala Nr. 14 Botoşani – cât şi cadrele
didactice implicate. Fiecare participant a avut un mesaj pentru cei prezenţi, exprimat prin
cântec şi poezie cu temă religioasă.

Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Lecţie de succes
„...Revin la exemplul cu cărţile care stau în
bibliotecă: acele cărţi tăcute, silenţioase, participă la o
competiţie. Cum? Prin faptul că aşteaptă să fie luate de
cineva şi să fie citite. După ce aţi luat o carte, dacă
aveţi auzul fin, auziţi aplauze, fiindcă, în acea clipă ea
a câştigat competiţia.”

Întâlnirea s-a finalizat cu un timp în care s-au împărtăşit gânduri, s-au făcut aprecieri
şi planuri cu privire la activităţile care vor urma. Invitaţii au avut ocazia să viziteze şi
tipografia „Little Lamb ”, care funcţionează în cadrul şcolii Filadelfia.

Alexandru Ştefănescu - critic literar, publicist

Scrisoare către elevi,
Sunt personajul cheie din citadela şcolii. Te aştept cu
drag în fiecare pauză, să-mi deschizi uşa şi să-mi ceri
ajutorul. Sunt dispusă, oricând, să îţi ofer cele mai bune
idei, soluţii şi rezolvări, pentru fiecare obiect în parte.
Condiţia cerută nu e grea: deschide uşa, căută-mă în
raftul potrivit şi vei vedea că soluţiile nu vor întârzia să
apară.
Îţi sunt la îndemână oricând. Vrei să fii manierat,
politicos şi citit? Ascultă-mi sfatul:
„Alege varianta oferită şi vei deveni cel mai interesant
elev din şcoală!”

Această întâlnire a fost un bun prilej de a ne bucura
în Hristos şi de a ne deschide inima către cei care nu fac
parte din Familia Filadelfia, dar care au gustat puţin din
belşugul binecuvântărilor de aici.
Îmi doresc să continuăm acest proiect, folosindu-l
ca o oportunitate prin care Dumnezeu doreşte să atingă
inimi.
A consemnat,
Înv. Emima Rusu,
Rusu, cl. a IV.a
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar

Dedicaţie cordială pentru iubitorii de carte!
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Cuvinte de aur
 Cu Jessica în lumea cărţilor 

La început a fost Cuvântul.
Evanghelistul Ioan
Ia te uită! O carte! Sunt sigură că trebuie să fie un drum cu
peripeţii care mă aşteaptă. Oare s-o deschid şi s-arunc o
privire înăuntru?
Dacă-i ceva de speriat, ar trebui să mă ascund. Însă de n-o
deschid, n-am să aflu niciodată.
Însă acum este momentul potrivit. Deschid această carte şi
văd eu ce-i în ea.

„Da,
voi
cuvintele,
sunteţi
îndrumătorii mei! Vă purtaţi muzica întro lume fără melodie!”
Deschizând uşa unei biblioteci, vei
descoperi şi vei simţi frumuseţea şi
strălucirea cuvintelor... ademenitoare şi
binefăcătoare,
încât
răspunzând
chemării lor, n-ai mai dori să te desparţi
de ele, ci să le faci un loc larg şi
statornic în templul fiinţei tale, gonind şi
repudiind tot ce le-ar mai putea
ameninţa.
Da, lumea a luat fiinţă prin cuvânt.

Da, am avut dreptate, călătoria
în lumea cărţii a fost plină de
aventuri şi de lucruri noi.

Dragi
cititori,

Îndemn

„Cunoașterea nu este proprietatea
nimănui,deciavemcutoţiiacceslaea.”

Cititorule, cufundă-te în cărţi, în orice
moment!Străduiește-tesăcitești!Iubește
ideeadecunoaștere!
Mintea luminată hrănește sufletul.
Numaică,mintealuminatăsedobândește.
„Lectura face gândirea mai profundă,
impresionează cercetarea și analiza
fenomenelor”(M.I.Kalinin)
Efortul devenirii este atât de frumos,
precumcopacul,careafostlaînceputgol,
iar mai apoi se mândrește cu frunzele și
curoadeleluibogate.
Haideţisăprivimlacopacișisăfacem
dineiimpulsulnostru,curajulnostrudea
ne hrăni cu cuvinte, pentru a rodi
înţelepciunea.
Pagini realizate de
Erzilia Ioachimciuc,
ex-bibliotecară
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar

„Nu există cunoaştere înnăscută,
pentru motivul că nu există copac care
să iasă din pământ cu frunze şi fructe.”
Voltaire – dictionaire philosophique
Cine s-a născut învăţat? Cine a
salutat lumina în întâia zi a vieţii lui cu
atotputernicia cunoaşterii? Nimeni...
Viaţa îşi are etapele ei, la fel şi
cunoaşterea. Încet, încet şi cu răbdare,
urcăm... Ne împotmolim, ezităm, dar iar
urcăm. Dar vrem să urcăm?
Cunoaşterea nu ofileşte, ci ne
înfloreşte, ne face să mirosim frumos.
Dacă i-am deschide uşa, i-am simţi
parfumul, care ne oferă paşi în viaţă.
J. Joubert afirmă:
„Când adun scoici şi găsesc în ele
perle, extrag perlele şi arunc cochiliile.”

Dar oare cărţile astea ce au păţit?
Aha, am aflat, asta este soarta cărţilor
necitite... Aşa cum spunea şi Mihai Eminescu întro carte de poezii:
„Şi prin cărţile în vravuri
Umblă şoarecii furiş.”

Am şi o întrebare pentru copiii
care
nu
lasă
cărţile
necitite:
Recunoaşteţi despre ce poveşti este
vorba în aceste 3 imagini?

Pentru că leacul împotriva mâhnirii
sunt cărţile.
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O poveste cu tabla înmulţirii
 Cine dintre voi se regăseşte aici? 

„Demult, tare demult, pe când StatuStatu-PalmăPalmă-BarbăBarbă-Cot se lua la trântă cu
ZmeulZmeul-Zmeilor, întrîntr-o împărăţie îndepărtată, trăia un împărat foarte ciudat.
Avea o mare pasiune: număratul. Număra casele pe care le vedea de la fereastra
palatului, furnicile pe care le observa când se plimba prin curte
curte şi până şi boabele
de orez pe care le avea în farfurie atunci când se aşeza la masă. Pentru că era atât
de rapid în numărare, deşi oferea ca premiu satisfacerea oricărei dorinţe acelui ce
l-ar fi învins, nimeni nu mai era interesat să participe la concursuri.
concursuri.

ÎntrÎntr-o zi, în faţa împăratului apăru un omuleţ foarte tânăr care, pentru a
străbate drumul de la uşă până în faţa tronului, a folosit mersul ştrengarului. El
spuse împăratului că doreşte să se întreacă la numărat cu acesta dar numai şi
numai cu condiţia
condiţia să numere monede de aur. Amuzat, împăratul acceptă, convins
fiind că va câştiga.

Se aduseră
aduseră câţiva pumni de bani şi se puseră pe masă. Împăratul numără
primul. Termină în cinci minute să îi numere de două ori, aşa, de siguranţă.
Băiatul pierdu două
două minute aşezând monedele sub forma unor turnuleţe de
aceeaşi înălţime, iar când termină, numără doar monedele dintrdintr-un singur turn şi
apoi numărul turnurilor obţinute, spunând direct rezultatul.

împăratull îl rugă săUimit de rapiditatea şi exactitatea răspunsului, împăratu
să-i
împărtăşească taina. Băiatul scoase de sub hăinuţă o hârtie veche pe care o avea
de la bunicul său. Ea cuprindea tabla înmulţirii până la 100. DânduDându-şi seama cât
de utilă este, împăratul dădu ordin ca în toată împărăţia, în toate şcolile, să fie
învăţată pentru a fi de ajutor tuturor. Pentru că îl ajutase să îmbunătăţească
viaţa supuşilor săi, împăratul dădu familiei băiatului toate monedele de la
concurs.”

Azi, am învăţat o lecţie interesantă. Acasă m-am gândit mult
la ea. Mi s-a părut că aud glasul doamnei învăţătoare spunând:
„Tu, Ionuţ, să vorbeşti despre un băieţel care a luat
dezordinea în braţe.”
Dar cum să scriu despre mine?
Tot gândindu-mă la acest lucru am simţit că mă doare capul.
Am adormit în fotoliu.
Deodată a apărut în faţa mea un om care striga:
„Să intre vinovatul!”
Eram împins într-o sală plină cu oameni ciudaţi.
Unul semăna cu caietul meu de citire, altul cu litera ,g’, altul
cu o minge, altul cu o patină...
M-au trecut năduşelile.
„Priviţi-l, a spus caietul, nu are grijă de mine!”
„Nici de mine nu are grijă, a spus litera ,g’. Mă trage mereu
de buclă, încât o să rămân fără ea!”
„Nu este adevărat, au strigat mingea şi patinele. De noi are
grijă!”
Atunci a început o gălăgie nemaipomenită.
Unii voiau să fiu
pedepsit, alţii mă
apărau.
Cineva a început
să
mă
zgâlţâie
puternic.
Era mama.
M-am
bucurat
că a fost doar un
vis.

Propusă de înv. Rodica Adrian, cl. a III-a A

(Revista „Clopoţei” - Nr. 5)
Mereu amatori de cărţi şi mai ales de poveşti, elevii clasei a III-a A

Texte şi imagini culese de înv. Lidia Ioachimciuc şi înv. Rodica Adrian
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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 Fragmente din scrisorile elevilor clasei a IV-a 

Dragă domnule Goe,
Pentru început vreau să-ţi admir costumul tău
marinăresc. E foarte, foarte frumos. ...
Cu mult drag, Naomi Daniela Jişcanu
... Când ai mers atunci cu trenul şi ai scos
capul pe geam, cineva ţi-a spus să nu mai stai aşa,
dar tu i-ai zis „lasă-mă în pace!”. ...
Cu drag, Simona Saviuc
... Am citit o poveste despre tine, când erai în
tren cu trei doamne şi îţi ţineai biletul în pălărie. Nu-i aşa? Erai un copil foarte
isteţ dar obraznic. Ai deschis geamul şi ţi-a zburat pălăria cu tot cu bilet, iar când
a venit controlorul nu ai avut de unde să-i arăţi biletul. ...

Aş vrea să mă cheme Albă - ca - zăpada
Dragă prinţesă,
Te cunosc din basmul citit cu atâta drag de milioane de copii. Te
îndrăgesc şi mă lupt foarte mult să semăn cu tine.
În primul rând îmi place frumuseţea, apoi bunătatea şi hărnicia ce
te caracterizează.
Îi iubesc pe cei şapte pitici care te-au ajutat.
În fiecare zi, când mă uit în oglindă, îmi privesc chipul şi mă întreb
dacă nu cumva am şi eu ceva din farmecul tău.
Rămâi pe totdeauna în visurile mele, păstrând câte ceva din
frumuseţea ta exterioară, dar mai ales interioară.

Cu speranţa că nu vei mai face pozne, Damaris Huncă
... Mam’mare te învaţă de bine, şi nu-ţi vrea răul. Dacă tu nu vrei s-o asculţi,
în viaţa ta vei deveni un om rău şi toată lumea va râde de tine. Oamenii vor spune:
„Ce om needucat!” ...
Cu mult drag, Naomi Daniela Jişcanu
... Mi-aş dori să fii cuminte, bun, harnic, ascultător şi mai simpatic. Să fii şi
politicos, ca să îţi poţi face prieteni cu care să te joci. ...

Semnat: Fetiţele din clasa I

Cu drag, Alina-Daniela Duciuc

Te salut, Goe

... Încearcă să corectezi tot ce ai greşit. Fă-ţi viaţa mai frumoasă! Lucrează
ca să câştigi! Ia totul de la capăt! Încearcă să o faci şi mai fericită pe mama ta! ...

Mă întreb de multe ori dacă ai existat în realitate sau eşti doar un
personaj de poveste.
Mi-l imaginez şi pe Ion Creangă cu toate năzdrăvăniile pe care
paginile “Amintirilor” le păstrează şi mă gândesc acum, care sunt lucrurile
care te diferenţiază de el.
Că eşti jucăuş, nu-i rău, dar trebuie să înţelegi că cei şapte ani de
acasă sunt foarte importanţi. Părinţii mi-au spus, că niciodată să nu fac
ceea ce făceai tu, în relaţiile cu ceilalţi sau atunci când plecai în vreo
călătorie.

Semnat: Băieţii din clasa I
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar

Cu înţelegere, Olivia Hapenciuc
... Am auzit că nu te porţi prea bine, dar nu contează, încă te poţi îndrepta.
Mam’Mare, Tanti Miţa şi Mamiţica nu te-au crescut deloc bine, ci mai
degrabă te-au alintat şi aşa ai devenit un copil răsfăţat şi mofturos. ...
Cu drag, încurajatoarea ta, Damaris Nisteriuc
Pagină de înv. Lidia Ioachimciuc
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... Eşti prea alintat şi prea obraznic. Domnului Dumnezeu nu îi place deloc
comportamentul tău. Trebuie să fii mai atent la cum te porţi şi ce faci. ...
Cu speranţa că vei fi mai bun, Vanessa Filip
... Eu îţi spun spre binele tău, nu îţi vreau răul! Te rog corectează-te! ...
Cu drag, David Drăgoi
... Te anunţ că şi eu am citit povestea şi m-a suprins mult atitudinea
doamnelor care te alintau cum nu m-a alintat mama vreodată.
Dacă ai vedea ce durere e în inimile părinţilor care au copii obraznici! ...

Intrasem în a doua lună a anului 2007 şi, odată cu ea, se
apropia ziua de 23. Pentru mulţi această zi părea a fi una obişnuită,
dar nu şi pentru elevii clasei a II-a A. Vă întrebaţi de ce? Vă spun
chiar acum: era rândul nostru să avem o lecţie demonstrativă în
cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala Creştină
“Filadelfia”.
Obiectul era opţionalul “Matematică distractivă” aşa că am
căutat metode de a face activitatea cât mai plăcută şi pentru noi,
dar şi pentru invitaţi (cadre didactice, părinţi, elevi de la celelalte
clase ale ciclului primar).

Lecţia s-a desfăşurat sub forma unei întreceri: “Cursa
automobilelor”. În concurs au intrat două echipe: Volkswagen cu un
Passat şi Weltauto cu un Audi.
Pentru a face diferenţa între cele două grupe de elevi, am apelat
la firma Auto Mitric pentru câteva steguleţe cu W şi Weltauto.
Domnul director de marketing, Daniel Drăgoi, a venit în sprijinul
nostru mult mai mult decât ne-am fi aşteptat. Pe lângă steguleţele
de care aveam nevoie, dumnealui s-a oferit să decoreze sala cu
banner-e şi baloane şi a pregătit pentru fiecare elev cadouri (şăpci
inscripţionate cu W şi Weltauto, reviste auto, insigne, ciocolată, Nou
Testamente).

Cu multe salutări, Delia Mihoc
... Şi vreau să-ţi mai spun că cel mai important lucru este să fii ascultător de
părinţii tăi care te iubesc mult şi îţi vor binele.
Mai sunt multe virtuţi pe care trebuie să le ai: bunătatea, iubirea,
cumpătarea, generozitatea, stăruinţa şi căinţa.
Prin această scrisoare cred că ai înţeles cât de multe ai de schimbat în
caracterul tău.
Cu drag, Anuca Lefter
... Noi cu toţii vrem să fii bun de acum înainte. Ţi-am scris această scrisoare
ca să te îndemn să te schimbi.
Îţi mulţumesc că m-ai ascultat.
Cu drag, Naomi Ilciuc

Efectuând operaţii matematice, concurenţii au găsit cheile potrivite pentru a porni cele două maşini din concurs
şi au descoperit traseul pentru încălzire (un tur de probă). Apoi a început întrecerea propriu-zisă. Fiecare echipă
trebuia să depăşească obstacolele pe care le întâlnea în cale: să lucreze pe computer adunări şi scăderi până la 100,
cu trecere peste ordin, să afle numărul necunoscut, să facă proba, să efectueze exerciţii cu paranteze, să aşeze în
exerciţii cerinţe date, să rezolve probleme cu două operaţii. A câştigat echipa Weltauto care intrase în concurs cu un
Audi.

Aviz donatorilor!
Cartea înseamnă să nu fii singur, să nu fii înfrânt. O carte nu e un obiect oarecare, ci este o uneori mai
mult decât o fiinţă, ce te poate ajuta.
Mulţumiri şi flori de recunoştinţă tuturor celor ce aţi donat cărţi la Biblioteca Şcolii Creştine „Filadelfia”.
Aţi fost receptivi şi mai mult decât atât, aţi completat un mare gol ce trebuia umplut neapărat.
Voi ştiţi ce înseamnă o carte, de aceea vă dedicăm un mesaj:
„Tinerilor, jertfiţi timpul vostru pentru studiu şi veţi scăpa de tot urâtul, de tot dezagreabilul. Şi nu uitaţi:
Nu este învăţat cine citeşte cărţi, ci doar acela care ştie ce citeşte.
Ştiinţa şi onoarea sunt răsplata studiului tinereţii.”
Iulia Chibici, bibliotecară
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Înainte de premiere,
cele două grupe au
dorit să construiască
fiecare câte o maşină
nouă. Firma Auto
Mitric ne-a pus la
dispoziţie piese
puzzle pentru noua
Jetta şi noul Passat,
dar piesele erau
amestecate, aşa că
elevii au fost nevoiţi
să efectueze diverse operaţii şi să grupeze piesele în funcţie de codul fiecărei maşini. Aşezându-le în ordinea corectă,
cele două echipe au realizat maşinile.

Mulţumim tuturor celor care s-au implicat!
Înv. Narcisa Maciuc, cl. a II-a A
Activitatea elevilor clasei a II-a A din Şcoala Creştină „Filadelfia” realizată în colaborare cu firma Auto Mitric
a fost prezentată în Monitorul de Suceava din 24 februarie 2007, pagina 7, reporter Daniela Micuţariu.

În finalul activităţii,
domnul Daniel
Drăgoi i-a felicitat
pe elevi oferindu-le
diplome, cadouri şi
invitaţia de a vizita
show-room-ul
Volkswagen.

Activitate
„Matematică distractivă”
cu Auto Mitric, la Şcoala
„Filadelfia”
La Şcoala particulară „Filadelfia” din
Suceava a avut loc, ieri, o lecţie deschisă
cu copiii clasei a II-a A, intitulată
„Matematică
distractivă”,
activitate
organizată cu sprijinul SC Auto Mitric. Două
echipe cu nume sonore pe piaţa auto,
Weltauto şi Volkswagen, formate fiecare
din câte şapte elevi, au participat la un
concurs pe teme de matematică, folosind metode inedite: găsirea unei chei
potrivite pentru pornirea maşinii în urma unor calcule matematice, parcurgerea
unui traseu cu obstacole (bileţele care îţi cereau să rezolvi anumite probleme)
cu maşini în miniatură (Audi, pentru un echipaj, respectiv Volkswagen) iar, la
final, un joc de puzzle în care fiecare echipă şi-a „construit” maşina preferată.
Învăţătoarea Narcisa Maciuc ne-a spus că, iniţial, a apelat la SC Auto Mitric
doar pentru câteva steguleţe, pentru ca activitatea copiilor să fie mai atractivă,
dar a primit din partea directorului de marketing Daniel Drăgoi – SC Auto Mitric
Suceava tot materialul didactic folosit pentru lecţie şi premiile oferite celor 14
concurenţi. „Consider că este bine ca fiecare copil să cunoască, încă de mic,
noutăţile care apar şi în domeniul auto. Prin acest joc, le-am trezit copiilor
interesul pentru maşini, de aceea îi aştept împreună cu părinţii să viziteze
showroom-ul Volkswagen din Suceava, oferindu-le ocazia să facă un Test
Drive, să se plimbe cu una dintre cele două maşini Noul Passat sau Noua
Jetta”, ne-a spus, la finalul activităţii, directorul Daniel Drăgoi.
Daniela MICUŢARIU
daniela@monitorulsv.ro

Chiar în aceeaşi
săptămână, mai
exact vineri, 26
februarie 2007, o
maşină de la Auto
Mitric ne-a condus
de la Şcoala
„Filadelfia” la
firmă. Am vizitat
show-room-ul,
service-ul,
vopsitoria, sala de
şedinţe.

A urmat apoi partea
cea mai aşteptată:
test drive cu cele
două maşini
„realizate” de noi în
ora de matematică
distractivă: noua
Jetta şi noul Passat.
Aproape o oră le-am
testat pe străzile
oraşului Suceava.
Au trecut probele
numai cu note de 10.
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar

Impresiile finale leam schimbat la
McDonald’s,
încheind astfel o
activitate care s-a
dovedit mult mai
interesantă decât
ne-am imaginat-o!
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„Când pleci sau vii, păşeşte slobod
Râzi şi cântă
Necazul tău îl uită-ntreg pe prag
Căci neamul trebuie să-ţi fie drag
Şi casa ta, să-ţi fie zilnic sfântă.”
(Tudor Arghezi)

Un vechi proverb românesc, ne spune despre om, că sfinţeşte
locul.
Întotdeauna, va exista posibilitatea de a înnobila ceva în tine sau
în jurul tău, doar lucrând puţin la perspectivă.
Poţi transforma cotidianul în spaţiu edenic împrumutându-i din
frumuseţea ta sufletească... dacă-ţi propui să ai acest gen de
frumuseţe.
Mergând pe firul acestui mod de gândire, o carte poate fi doar o
înşiruire anostă de file sau un mic tezaur plin de comori ce se vor
descoperite.
O sală de clasă poate fi un spaţiu auster cu bănci înşiruite
matematic sau o pasageră anticameră academică necesară devenirii
unui om.
Catedra poate fi doar o piesă de mobilier sau un altar de slujire.
Dascălul poate fi un om obişnuit sau un preot.
Inima poate fi un vas gol sau o candelă aprinsă.
Lecţia... o corvoadă zilnică sau o jertfă vie.
Şcoala... doar o altă clădire impunătoare sau... un TEMPLU.
Plecându-mi privirea înaintea Celui care cântăreşte jertfa
noastră zilnică, mă rog să fie fără de cusur.
Prof. biologie Daniela Lefter, 6 mai 2007

A face bine, înseamnă să fii în stare să dai roade bune, deci trebuie să-ţi supraveghezi starea
interioară în care îţi întâlneşti semenii.
Atenţie la gesturi, priviri, cuvinte, atunci când îţi vizitezi părinţii, prietenii. Ştiinţa binelui se
observă în aceste circumstanţe. Acţionând fără băgare de seamă, să nu vă miraţi apoi dacă viaţa vă
va fi tristă şi singuratică.
Învăţaţi-vă să daţi roade! Daţi deci un rod, adică o lucrare, un sacrificiu, un gând, o privire,
un surâs. Omul se aseamănă cu un copac. Trebuie să dea roade (gânduri, sentimente, fapte nobile).

Depun simbolic florile
recunoştinţei
Port în inimă, mii de cuvinte, pe care doresc
să le aştern pe hârtie. Merită citite. Sunt pline de
mulţumire, deoarece le adresez Făcătorului meu.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu, că m-a ales să
fiu învăţătoare. Cât de frumos sună acest cuvânt!
Dumnezeu mi-a modelat inima, astfel încât să fie
simţitoare, ca să pot măsura atât dragostea cât şi
exigenţa. Îmbinându-le armonios, va rezulta o
lucrare bună, spre slava lui Dumnezeu.
Dumnezeu mi-a mişcat sufletul ca să pot
admira frumuseţea şi nobleţea primăverii, să mă
bucur de ghiocei şi lăcrămioare şi să privesc liliacul
înflorit, ca pe o mireasmă plăcută şi îmbietoare.
Iubesc nespus de mult verile calde cu iz de
crini şi cireşe coapte, toamnele târzii cu apusuri
roşiatice şi albul imaculat al iernii, ce ne aduce în
faţă mireasa lui Hristos, îmbrăcată impecabil, ca
neaua care va acoperi cu o mantie albă zbuciumul
şi durerea rece, când sufletul va călători pe străzile
de aur ale Paradisului.
Ştii, Doamne, eu te aştept în fiecare zi. De vii
cumva şi nu sunt acolo unde m-ai aşezat, te rog nu
pleca. Mă grăbesc să ajung. Dar cine ştie de ce
m-am oprit? Poate aştept pe cineva care vine mai
încet, poate am zăbovit să-mi scot spinul din picior,
căci spini pe drum sunt destui... dar voi veni,
aşteaptă-mă, te rog!
O oiţă din turma Ta

Pagină realizată de înv. Lidia Ioachimciuc
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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ANDRONACHE RICCARDO – Enigmatic, sensibil, disciplinat, elev bun. Jocul e plăcerea lui.
CEOBAN DAMARIS – Liniștită, recită foarte bine, bine crescută, foarte bună la învăţătură.
învăţătură.
CERNIȘOV CLAUDIU –Timid, puţin comunicativ, rezervat, ordonat, comportare cuviincioasă, bun la carte.
CHIBICI DANIEL – Vioi, îndrăzneţ, cu o purtare cuviincioasă, bun coleg, prietenos, comunicativ. Îi surâde jocul, de aceea
pauzele îl delectează. Se achită
achită de sarcinile școlare.
CLEMENTE ANTONIU – Energic, uneori impulsiv, greu de stăpânit, atenţie fluctuantă, dornic de joacă.
CORNEA DENIS – Îi place școala, dar jocul îl fascinează foarte mult, este vesel, optimist, energic.
CORNEA IULIA – Îi place anturajul
anturajul fetelor delicate. Are năsucul în vânt; păpușile sunt plăcerea ei.
CORNICIUC NAOMI – Optimistă, veselă, blondă, bună la învăţătură, săritoare, sociabilă.
CÂMPAN CIPRIAN – Vesel, jucăuș, vioi, energic, ușor adaptabil, jocul e plăcerea pauzelor.
CÂRLAN
CÂRLAN KAREN – Excelent pentru carte, sociabilă, vine cu idei și propuneri, bună recitatoare.
FILIPIUC BIANCA – Tăcută, corectă, sensibilă, bună la învăţătură.
HAVREȘTIUC BOGDAN – Ascultător, reţinut, înclinat spre matematică.
HAVREȘTIUC SEBI – Mic, neastâmpărat,
neastâmpărat, isteţ, timid, vesel. Școala e plăcerea lui.
MAGDICI MONICA – Vorbăreaţă, prietenoasă, lucrează binișor, stabilește ușor relaţii, vine cu idei, propuneri. Completează cu
succes animaţia clasei.
MATEI ADI – Purtare corectă și cuviincioasă, prietenos, sociabil,
sociabil, săritor la nevoie, energic, vesel, cu predilecţii spre
învăţătură.
MITREAMITREA-MUNTEAN NICUȘOR – Îi place lumea jocurilor, desenelor și mașinilor. Ca să devină ceea ce își dorește, of, ce mult
trebuie să înveţe; dar nu se lasă.
NĂSTASE EMI – Jucăuș, îndrăzneţ,
îndrăzneţ, mai greu adaptabil, guraliv, rezistent, lent privind sarcinile școlare,... încrezător în viitor.
OSTAFI CRISTINA – Jucăușă, plăcută, sociabilă, cu predilecţie spre învăţătură... tinde spre o lume fascinantă.
ROTĂRESCU IONUŢ – Retras, pasiv, puţin comunicativ,
comunicativ, dependent, sensibil.
SMOCOT CODRIN – Activ, sociabil, prietenos, obrăznicuţ uneori. Pauzele îl fascinează.
SOLCAN SIMINA – Lucrează bine, neglijentă uneori privind temele, cu tendinţe pozitive spre activităţi din biserică –
rugăciune, cântare. Când lucrează sistematic este o elevă foarte bună.

Pădurea este căsuţa animalelor. Într-o zi, am
fost vizitaţi chiar de... un pădurar. Adunaţi în jurul
lui, copiii au pus tot felul de întrebări interesante
şi pline de curiozitate:
- Când cad coarnele cerbilor?
- Unde se ascunde lupul?
- Cât trăieşte ursul?
- Ce mai mănâncă vulpea în afară de găini?
- Unde dorm căprioarele iarna?
- Cărui animal îi place să se suie în copac?
- Ce animale fug cel mai tare?
Discuţia a fost interesantă şi presărată cu
întâmplări fascinante din timpul vânătoarei.

Absenţii din fotografia de grup...
Grupa mare pregătitoare

Grupa mare

Cei mai încântaţi de eveniment au fost copiii de la gradiniţă,
care nu au scăpat prilejul de a face fotografii cu „nenea pădurarul”.

Grupa mijlocie

Grupa mică

A consemnat, Mihaela Drăgoi, director grădiniţă

Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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ALBERT DENIS – Un copil zâmbitor, calm, atent cu sarcinile școlare, adoră ieșirile în aer liber împreună cu colegii.
ANDRIȘAN VLAD – Ca să devină un om important în societate așa cum își dorește, trebuie să facă și clasa I și a IIII-a și a IIIIII--a… Vai, ce mult este
de învăţat!
AVASILOAIE CELESTINA – Școala e o plăcere pentru ea atunci când știe să o transforme întrîntr-un joc util și plăcut. Dar și păpușile ar trebui să ia
parte la lecţiile doamnei învăţătoare.
Nu--i ușor să înveţi atâtea lucruri interesante și să nu le poţi împărtăși cu familia… dar și școala Filadelfia e o
APOSTOLACHE ANDREEA – Nu
familie pentru ea...
BÂRÂIAC ROMINA – Dacă ai puţină îndemânare poţi scrie cu mâna stângă mult mai corect și mai rapid decât mulţi colegi…
BODNARIUC
BODNARIUC VLAD – Interesat de avioane, rachete, dar și de numeroasele specii de paianjeni și pești, știe săsă-și pregătească lecţiile întrîntr-un mod
inventiv și chiar… plastic.
BULUBENCHI MAGDALENA – E greu când ești cel mai mititel, dar important e să nu te dai bătut
bătut în lupta cu atâtea litere și cifre înverșunate.
CERNIȘOV MELODY – Universul cărţilor are porţile deschise atunci când deţii preţioasa cheie a plăcerii de a citi.
CHEIA NAOMI – Joc și scoală, școală și joc…o experienţă deosebită să înveţi, dar e mai frumos
frumos când o faci cântând.
CURELUȘĂ ANDREEA – Să înveţe e o joacă, dar ce frumos ar fi să aibă voie să vorbească neîntrebată în timpul orelor, cu colegii, cu doamna
învăţătoare… chiar și cu sine.
FILIP LAURA – Dacă ar exista o poveste fără sfârșit… dar ora de lectură e doar de 50 de minute, iar poveștile… toate au un sfârșit.
FILIP DAVID – Să întâmpini totul cu mult calm și relaxare, iată secretul unei vieţi liniștite. Iar când stii să citești, să scrii și să socotești foarte
complici
bine, nici nunu--ti trebuie să te com
plici foarte mult.
GAFENCU BEATRICE – Ce bine e la școală, când ești înconjurată de atâtea prietene cu care să înveţi și să te joci!
HOROBEŢ BETY – Să vorbești limba engleză și să scrii în limba română nunu-i decât o problemă de accent și… de ambiţie.
IAŢCU CAUDIU – Un îngeraș în timpul orelor, rezolvă sarcinile școlare cu interes. Însă întrecerile și altercaţiile din timpul adorabilelor pauze îi
cam dau de furcă.
banca--întâi! Cel mai frumos și mai important este însă să fii mulţumitoare
ILISEI ALMEIA – Mult râvnita banca
mulţumitoare că Dumnezeu tete--a creat o făptură
minunată și… poţi vedea totul chiar și din ultima bancă!
Nu--i însă nici o problemă atunci când
LAZURCĂ CAMELIA – Așa de tăcută și de liniștită, nici nu îndrăznește săsă-și exprime singură nelămuririle. Nu
ai o colegă ppurtătoare
urtătoare de cuvânt.
LIDIA BANU – Se așteaptă cam multe de la tine atunci când ești mai mare decât ceilalţi! Dar nunu-i mare lucru să le arăţi că a învăţa să citești și
să socotești e doar o chestiune… de voinţă.
supraveghezii fiecare mișcare din clasă! Dar cel mai greu e să reușești să ţii totul pentru tine și să nuSIMENIUC ALEXANDRU – Ce greu e să supraveghez
nu-i
Așa--i când ești șef de clasă…
spui doamnei învăţătoare ce au greșit colegii! Așa
UJENIUC LAURENŢIU – Ce multă bătaie de cap îţi pot da niște biete litere și cifre! Dar nu mai e mult și lupta va fi câștigată!

Lumea este colorată! O lume fără culori n-ar fi numai tristă, ci ar părea moartă. Gândiţi-vă
doar la marea deosebire dintre o zi de vară – însorită, scăldată de cerul albastru, smălţuită de
flori, frunze şi fâneţuri – şi o zi de toamnă târzie, ploioasă, mohorâtă, când totul este dominat de
cenuşiu.
Paul Constantin – Să vorbim despre culori

Culoarea roşie
Dragii mei, aş vrea să vă spun de ce este importantă pentru noi
şi de ce cred că a creat Dumnezeu culoarea roşie.
Fără culoarea roşie nu ar mai fi existat trandafiri, căpşuni,
lalele sau cireşe roşii. Nu ar mai fi existat merele îmbujorate şi
nespus de gustoase. Şi vai, nu ar mai fi existat roşiile cele hrănitoare
şi delicioase.
Nu ar mai fi existat nici mântuire, pentru că sângele Domnului
Isus a fost tot roşu. Dumnezeu a creat culoarea roşie a sângelui
pentru a împlini planul Lui de salvare pentru omenire. Şi culoarea
inimii noastre este roşie ca sângele.
Privind culoarea roşie mă gândesc la toată dragostea,
sacrificiul şi înţelepciunea lui Dumnezeu arătate nouă, oamenilor
creaţi de el.
(adaptat după Jîşcanu Naomi şi Ilciuc Naomi, clasa a IV-a)

Culoarea galben
Verile noastre sunt mai frumoase pentru că există culoarea galben.
într--o zi de vară, la ţară.
Iată cât de mult galben am văzut eu într
În soarele de un galben aprins, nişte copii cu părul bălai alergau zglobii
zglobii pe potecile de lut gălbui
ale satului. Au ieşit apoi din sat şi au ajuns în dreptul unui lan de grâu auriu, în care au început să se
chemându--se unul pe altul. În partea celalaltă a drumului, fluturi galbeni îşi întindeau
ascundă râzând şi chemându
peste
te un lan galben de păpădii înflorite, iar din când în când se opreau câte puţin să se odihnească.
aripile pes
Albine gălbui, sufletul verii, au început şi ele zumzetul lor peste galbenele păpădii, însufleţind natura cu
revărsau
aripa plină de sârg a parfumurilor ce se revărsa
u peste tot în jur.
O vară fără culoarea galben este ca o primăvară fără ciripit de păsări şi fără flori...
(adaptat după Cernişov Alexandru şi Havrişciuc Robert, cl. a IVIV-a)
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Culoarea violet
Violet este în primul rând culoarea
brânduðelor, aceste flori pl½cut parfumate
cu form½ de soare sau de stea.
Culoarea
violet
aduce
viaţ½
ði
frumuseţe florilor, fluturilor, strugurilor ði
prunelor,
ði
înveseleðte
cariocile
ði
baloanele.
Dar cel mai mult m½ impresioneaz½
faptul c½ violet era culoarea preferat½ a
regilor ði reginelor, violetul închis fiind
asociat cu regalitatea, luxul ði bog½ţia.
Violetul simbolizeaz½ bog½ţia pentru c½ dea lungul vremii familiile regale cheltuiau
foarte mult pentru a putea crea vopsea de
aceast½ culoare care se g½seðte greu în
natur½; cu aceste materiale de culoare
violet,
ei
îði
puneau
supuðii
s½
le
confecţioneze mantii ði rochii minunate,
pantofi delicaţi sau coroane str½lucitoare.
(adaptat dup½ Turturean Miriam ði
Hapenciuc Olivia, cl. a IV-a)

1
În timpul anului şcolar, copilul dumneavoastră v-a spus adesea că s-a plictisit de
şcoală, s-a plâns că are multe lecţii de pregătit şi v-a spus cel puţin o dată la câteva zile
că vrea să vină vacanţa. Ei bine – aceasta va sosi! Dar, după câteva zile în care nu va
obosi să se joace şi să alerge, copilul va începe să dea semne că nu-şi mai găseşte locul
şi va avea un nou „refren”: „Mami..., tati..., mă plictisesc!” Cum nu-i veţi putea sugera –
nici în glumă! – să încerce să rezolve nişte probleme la matematică, vă propun câteva
activităţi care, cu siguranţă, îl vor captiva...

Culoarea portocaliu
Culoarea portocaliu semnifică pentru mine portocalele aducătoare
de sănătate.
Fără portocaliu, lumea ar fi mai supărată, pentru că i-ar lipsi
portocalele, florile şi atâtea obiecte portocalii... Lumea ar fi săracă pentru
că n-ar mai fi vopsea portocalie, carioci şi culori portocalii, radiere
portocalii şi cel mai important... portocalele şi mandarinele care ne
îndulcesc şi ne parfumează viaţa.
Curcubeul cel cu şapte culori, pe care Dumnezeu l-a pus ca semn pe
cer că nu va mai trimite niciodată un alt potop, are şi culoarea portocalie
în el.
Portocaliul ne mai aminteşte de o toamnă îmbelşugată cu frunze şi
roade multicolore.
Chiar oraşul nostru ar fi mai sărac fără portocaliul acoperişurilor,
zidurilor sau umbrelelor trecătorilor.

(adaptat după Saviuc Simona şi Avram Camelia, cl. a IV-a)

Cum puteţi obţine un curcubeu:

Umpleţi un pahar cu apă şi aşezaţi în interiorul său o oglindă în poziţie
înclinată. Puneţi paharul pe marginea unei ferestre şi lăsaţi razele soarelui să
cadă pe suprafaţa oglinzii. Lumina va lovi oglinda, se va refracta în apă şi se
va descompune într-un spectru, care va putea fi proiectat pe tavanul camerei.
Din revista „Zile de sărbătoare”
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Majoritatea copiilor se arată
încântaţi de ideea de a ţine
un jurnal. Chiar şi cei mici
care încă nu ştiu să scrie,
obişnuiesc să facă acest
lucru, exprimându-se prin
intermediul desenelor.
Propuneţi-i copilului
dumneavoastră să înceapă
un jurnal, în care să
povestească ce face în
fiecare zi şi stimulaţi-l în
această activitate:
cumpăraţi-i o agendă
atrăgătoare, pixuri nostime
şi creioane colorate.

Unii copii manifestă
înclinaţie pentru activităţile
creative şi delicate. Dacă
este şi cazul copilului
dumneavoastră, propuneţi-i
să realizeze diferite „obiecte
de artă”: picturi,
aeromodele, decoraţiuni,...
Implicaţi-vă şi
dumneavoastră în această
activitate; acest lucru va
constitui pentru el o
motivaţie suplimentară.

30

Atenţie însă – nu citiţi pe ascuns notiţele lui!
Dacă veţi fi surprinşi asupra faptului, copilul se va simţi
trădat şi îşi va pierde încrederea în dumneavoastră.
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Răsfoiţi cărţile de bucate şi găsiţi o reţetă
simplă pentru un desert atrăgător: biscuiţi,
prăjiturele sau chiar un chec. Ar fi nostim să
gătiţi împreună. Puneţi-i un şorţ micuţ, pregătiţi
împreună ingredientele şi apucaţi-vă de lucru.
Va fi foarte încântat de încrederea pe care i-o
acordaţi şi se va implica bucuros în această
activitate. Şi ce satisfacţie mai mare poate avea
în context, decât să savureze o prăjitură făcută
chiar de el?
Cu siguranţă va avea ce povesti prietenilor
lui!

La începutul vacanţei de
vară, cumpăraţi-i un
aparat de fotografiat şi
un album de poze.
Încurajaţi-l să
fotografieze ce vrea şi ce
consideră că i-ar plăcea
să-şi amintească în
timpul anului şcolar,
când va fi copleşit de
teme şi responsabilităţi.
Şi, la o adică, de ce nu
ar filma? Opţiunile sunt
numeroase...

Copilului dumneavoastră îi
plac fluturaşii şi buburuzele?
Atunci aţi găsit o soluţie
foarte potrivită ca să-i
ocupaţi timpul. Va fi
încântat să le observe şi să
le studieze comportamentul.
Găsiţi o cutie cu orificii de
aerisire, puneţi iarba şi cel
mic va avea unde să-şi
depoziteze preţioasele
capturi. Dar este
recomandabil ca după
câteva ore să eliberaţi
micuţele insecte. Copilul nu
se va plictisi astfel, îşi va
relua în curând căutările şi,
de altfel – ideea este să se
distreze, nu să se
transforme într-un mic
torţionar!

Fotografiile cu cele mai frumoase lucrări
realizate de voi în vacanţă vor apărea în
numărul viitor al revistei!
Articol şi imagini realizate de
înv. Laura Lucaci, cl. a-II-a B

2

Dacă îi plac plantele în
general şi are înclinaţie spre
arta decorativă, ajutaţi-l
să-şi proiecteze o grădină
numai a lui (metoda
funcţionează mai ales dacă
locuiţi la curte... în caz
contrar, puteţi folosi o
jardinieră pe balcon). Veţi fi
surprinşi să constataţi câte
plante micuţe şi frumoase
pot coexista într-un spaţiu
restrâns. Investiţi într-o
mică trusă de grădinărit şi
mănuşi.
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar

... şi ajutaţi-i şi pe alţii să zâmbească.
Iată câteva glume pe care le puteţi învăţa şi spune apoi prietenilor voştri. Puteţi
deasemenea să inventaţi voi glume care să aducă bucurie celor din jur.
Nu uitaţi, veselia este molipsitoare!
– Gigele, treci la mas½! Te-ai sp½lat pe mâini?
– Da, mam½! ¤nc½ de ieri dimineaţ½!

Copii, în clasă, ori de câte ori doriţi
ceva, ridicaţi două degete. Aţi înţeles ?
– Daaaa… răspund elevii în cor.
– Dar când nu dorim nimic, câte degete
ridicăm?, vrea să ştie Gigel.
–Tăticule, Oceanul Pacific e întotdeauna
liniştit?
– Hm! Întreabă şi tu ceva mai serios!
– Bine. ....Atunci, tăticule, îmi poţi spune
de ce a murit Marea Moartă?

Ca şi în exemplele precedente, este indicat să vă
implicaţi în activitate şi să-l ajutaţi cu „sfaturi” despre
îngrijirea plantelor.
31
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Câţi ani ai, puişor?
– Nu pot să vă spun, nu vedeţi că am
mănuşi cu un singur deget?
–

În ora de cunoaşterea mediului:
– Gigele, ia spune-mi repede ce
animal poate sări mai sus decât casa?
– Toate, doamna învăţătoare,
deoarece casa nu poate sări.

3

În ora de istorie:
-- Scrieţi pe maculatoare
numele
a
unsprezece
personalităţi
celebre!
le
spune profesorul elevilor.
După
zece
minute,
profesorul
trece
printre
bănci şi se opreşte la Gigel:
– Cum, deja ai terminat?,
îl întreabă.
– Ba da, răspunde copilul,
nu mai am decât de adăugat
... portarul.

A 3-a idee pentru această vacanţă de vară este să înlocuiţi cât mai multe
din dulciurile făcute de oameni cu cele create direct de Dumnezeu!
De exemplu, când aveţi bani de o ciocolată sau de nişte bomboane, puteţi
alege să cumpăraţi cu ei o banană, o portocală, sau 2-3 mere...
Sunt mult mai gustoase şi mai sănătoase!
Cu dragoste, doamnele voastre învăţătoare.

Mămica îi reproşează lui Săndel:
– Ai văzut că Petrică îl bătea pe frăţiorul
tău mai mic şi n-ai intervenit!
– De ce să fi intervenit, mămică? Petrică
se descurca foarte bine şi singur.
În
–
–
–
–

clasa I, după o lună de şcoală, învăţătoarea întrebă:
Spune, Dănuţ, cunoşti această literă?
Da, răspunde cel întrebat.
Dacă o cunoşti, spune-mi cum se numeşte.
O cunosc doar din vedere, nu-i ştiu numele, doamna învăţătoare.

- Cum, leneşule, zice tatăl către fiul său, tu
dormi încă şi soarele a răsărit de două ore?
- Eu nunu-s de vină dacă
dacă soarele se scoală mai
înainte de a se face ziuă.

Înfiecareziîntârziilașcoală!Tun-aiacasăceas
deșteptător?
–Bada,doamnaînvăţătoare,darceasulmeusună
întotdeaunacânddorm.
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