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Cuvânt înainte
Revista unei școli este o veritabilă carte de vizită pentru respectiva instituție de
învățământ, ea relevând o stare de spirit, de suflet și de competiție (dar și de competență), care
aureolează ca un curcubeu visurile, năzuințele și speranțele copiilor aflați mereu într-o dispută
concurențială cu ambiția de a ști și de a cunoaște mai mult.
Este miracolul inocenței și al ambiției de a performa în fața unor obstacole nu
întotdeauna docile, dar mai mereu ostile, este farmecul irezistibil și atât de vizibil al dorinței de a
scruta necunoscutul, de a-l cunoaște până în cele mai mici nuanțe și detalii. Numai pornind din
adâncurile întunericului poți atinge măreția celor mai înalte piscuri.
Colectivul Școlii Gimnaziale Budacu de Jos atât dascălii, cât și elevii acestei instituții,
coboară treaptă cu treaptă în adâncurile nevăzute ale cunoașterii, știind că numai așa pot atinge
abisurile nebănuite, prin farmecul, încrederea și cunoștințele lor, încumetându-se la o lucrare de
toată cinstea și lauda.
Această revistă a fost creată pentru a ne reprezenta. Astfel, ea trebuie să fie un
conglomerat de sentimente, emoții, curiozități, ambiție, responsabilitate, dar care să ia și pulsul
evenimentelor din școală, indiferent de natura sau configurația lor.
Tocmai de accea, acum, la început de drum, le urăm succes și fie ca aripile lor
împovărate de farmecul și grandoarea cuvântului bine gândit și responsabil scris să bată cât mai
intens și cât mai mult posibil. Dar mai ales, cât mai departe, până dincolo de albastrul norilor,
dar și cât mai aproape de inima unui cititor, care știe decodifica înțelesurile neînțelese.
Fiți efervescenți, dragii mei, și plini de culoare!

Coordonator revistă: prof. Florina Podea
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Despre noi
Motto:
„RĂDĂCINILE

EDUCAȚIEI

SUNT

AMARE, IAR ROADELE DULCI.”
(Aristotel)

CÂTEVA REPERE GENERALE
Comuna Budacu de Jos este o unitate
administrativ - teritorială

a județului Bistrița-

Năsăud fiind situată în partea sud-estică a
reședinței de județ, celelalte comune învecinate
fiind comunele: Cetate, Dumitrița, Mărișelu, Șieu. Localitățilecomponente ale comunei Budacu
de Jos sunt: Jelna, Budacu de Jos, Monariu, Simionești, Buduș.
Situață într-o mică depresiune a Podișului Transilvaniei, comuna Budacu de Jos are o
suprafață de 6058 ha, principala preocupare a locuitorilor fiind agricultura și creșterea animalelor.
În ceea ce priveștestructura demografică a comunei se poate spune că populația numără 2395 de
români, 24 de maghiari, 4 sași, 731 romi, în total 3154 de locuitori.
Referitor la istoricul comunei, fiecare din localitățile componente are o istorie proprie,
care ar putea fi analizată separat, care se contopește cu a celorlalte relativ la începutul secolului
XX.
În comuna Budacu de Jos au funcționat două școli generale cu clasele I-VIII în localitatea
Budacu de Jos, respectiv Jelna și școală cu clasele I-IV în localitățile Buduș, Monariu, iar
grădinițe în toate localitățile. La sfârșitul anului școlar 2010 – 2011, ca urmare a scăderii
efectivelor de copii din comună, se desființează școlile generale din Jelna și Monariu. Unii dintre
elevii s-au încris la școlile din Bistrița, alții la școala din Budacu de Jos. Tot la școala din
localitatea Budacu de Jos sunt înscriși și elevii din clasele V-VIII din localitatea Buduș.
Ne oprim asupra localității Budacu de Jos unde funcționează în prezent Școala
Gimnazială cu clasele I-VIII.
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SCURT ISTORIC AL ȘCOLII GIMNAZIALE BUDACU DE JOS
Budacu de Jos, mai demult Budacu săsesc (Budek în dialectulsăsesc și Deutch Budak în
germană), este centrul comunei Budacu de Jos.
Denumirea localității de „Budak” poate avea două origini: cuvântul slav buda(k)- colibă,
casă sau de la numele turcesc al râului Budak care înseamnă creangă. Localitatea a făcut parte
din districtul săsesc al Bistriței, fiind atestată documentar în anul 1228.
În anul 1292 Budacu face obiectul de partaj între membrii comitetului Rodna. Deși a fost
un sat de coloniști, la sfârșitul sec.XIX sunt menționați nobilii de Budac, iar în 1400 Ladislau de
Șintereag testa în favoarea fratelui său vitreg Emerik de Budak mai multe bunuiri. În 1566
așezarea este mistuită de un incendiu, iar în 1574 un număr de 53 de persoane au fost răpite de
pestă. La 1642 în sat se aflau 12 familii de oameni liberi, pentru ca în 1695 să se înregistreze 17
gospodării. În 1831 se înregistrau un număr de 28 de gospodării cu 530 de locuitori.
În 1920în localitatea Budacu de Jos erau 87 de case cu 111 români, 241 de sași, 8
maghiari, 2 evrei și 94 de țigani, în total 459 de locuitori.
În 1922 este atestată documentarȚcoala Săsească numită atunci, până în 1945 devine
Școala Românească datorită plecării sașilor în Germania. Până în 1956 școala funcționează doar
cu învățământul primar de două clase simultane cu 17 elevi (corpul din față), unde era și locuința
învățătorului CUCU NICOLAE, apoi prin creșterea numărului de locuitori se construiește și
clădirea din spate pentru învățământ gimnazial până la 7 clase.
Anul 1965 aduce o schimbare majoră în învățământ. Astfel o primă promoție de elevi au
absolvit învățământul obligatoriu de 8 clase cu un efectiv de 38 de elevi.
După 1970, învățământul s-a dezvoltat tot mai mult calitativ și cantitativ, astfel încât un
număr tot mai mare de elevi au continuat liceul și școala profesională.
Mai amintim că între anii 1970-1972 a absolvit prima promoție de elevi cu 10 clase la
această unitate școlară, cu un efectiv de 24 de elevi. Au existat în această perioadă și două ateliere
de mecanică, un atelier de menaj și croitorie. După 1972 se introduce din nou învățământul
obligatoriu de 8 clase până în prezent.
În anul 2002 corpul din față al școlii este reabilitat din fondurile Ministerului Educației. Sau făcut și unele modificări ale clădirii în ceea ce privește compartimentarea: sală profesorală,
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secretariat cu direcțiune, cabinet AEL cu 10 calculatoare, internet și o sală de clasă pentru
învățământul primar.
În anul 2007 au început lucrările de reabilitare și pentru corpul din spate din finanțarea
Ministerului Educației.Astfel, corpul vechi este înlocuit cu unul nou, modern, etajat, cu sistem de
încălzire centrală, propice unui climat de muncă și învățătură.
Tot din anul 2007 școala noastră beneficiază de microbuz școlar , destinat elevilor din
Buduș (V-VIII), Monariu, Jelna, Simionești pentru a se deplasa la Școala Gimnazială Budacu de
Jos.
În anul 2010-2011 a fost reabilitată Școala Primară din localitatea Buduș, astfel s-au creat
condiții moderne pentru învățătură.
Începând cu anul școlar 2011-2012 școala a beneficiat de buget propriu, putând să-și
îmbogățească baza materială pentru toate unitățile școlare din comună (mobilier, sistem ideo de
supravegheat pentru Evaluarea Națională etc.)

Director: prof.: Soroiu Gabriela

Pictură: Nașcu Gabriel, clasa a VIII-a
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TRADIȚIA...
Tradiția reprezintă păstrarea și conservarea conștientă a obiceiurilor în societăție moderne.
Cuvântul, preluat în limba română din limba franceză, își are originea în latinescul tradittio,
însemnând „transmitere mai departe, înmânare”. Astfel, unele obiceiuri se pot pierde dacă
societățile moderne nu le păstrează sub forma unor tradiții conștientizate. Spre deosebire de
obiciuri, care funcționează în societățile ce le-au dat naștere în mod natural, tradițiile presupun un
anumit „public”, se adresează și celor care nu aparțin comunității respective, dar care doresc să îi
cunoască particularitățile culturale.
Oamenii comunei Budacu de Jos sunt oameni care respectă tradiția și care o transmit cu
mândrie generației tinere pentru a nu fi uitată.
1. Ziua recoltei – clasa a VII-a

2. Dans țigănesc – clasa a VI-a
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Serbări care scot în evidență dragostea pentru folclorul popular și
costumul național românesc - șezătoarea
Grădinița cu P.N. Jelna
Prof. Samartean Maria Liliana
Folclorul este depozitul de tradiții obiceiuri și artă în care se regăsesc rădăcinile
poporului, istoria și specificul său. Ca și limba unei țări, folclorul este asemenea unui organism
viu, dinamic, în continuă mișcare și dezvoltare, reflectând în timp și spațiu mersul vremurilor și
al oamenilor.
În mediul urban tumultos, stresant și alert, puțini sunt cei care se apleacă cu răbdare și
migală asupra ”lăzii de zestre” a românilor, să o deschidă, să o cunoască, să împărtășească și
altora din comorile ei. Copiii de la oraș abia dacă mai știu câte ceva despre vorba sfătoasă și
meșteșugită, plină de tâlcuri a snoavelor, ghicitorilor, proverbelor și zicătorilor.
Copiii din grupă sunt învățați să aprecieze folclorul la justa sa valoare. Familiarizarea
acestora cu folclorul s-a efectuat gradual, prin conținuturi adecvate proiectat atât în cadrul
activităților frontale cât și a celor alese și complementare. Nu am ales forma de organizare a
opționalului, cadrul activităților comune fiind suficient de larg și permisiv în alegerea unor
tematici specific
Pentru buna desfășurare a șezătorii am creat un cadru adecvat unei asemenea manifestări
și anume: spațiul larg pentru a permite mișcarea liberă a copiilor, o decorare cu bun gust, cu
elemente simple, care să sugereze atmosfera camerelor țărănești. Copiii vor fi îmbrăcați în
costume naționale.
Ca o formă de evaluare a tuturor acestor activități am organizat o șezătoare.
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Lumea din care face parte țăranul român a fost întotdeauna
plină de obiceiuri și tradiții inedite, prin care oamenii au încercat să
dea însemnătate anumitor momente sau întâmplări din viața lor.
Prof. pentru învățământ primar și preșcolar
Demian Anuța
Clasa a IV-a
În sufletul satului găsim
tradiții unice, printre care și inedita
șezătoare. Şezătorile, rareori numite
şi habă sau clacă, se organizau în
serile lungi de iarnă, cu excepţia
zilelor de marţi şi vineri, când nu se
torcea, a duminicilor și a zilelor de
sărbătoare. Acestea au reprezentat
întâlniri ale femeilor din sat pentru
a toarce lâna, cânepa, inul, a curăța
porumbul, a croșeta, a coase. Însă
atmosfera șezătorilor nu se limita doar la munca în sine. În cadrul acestora fetele erau integrate în
colectivitatea femeilor, se cânta, se rosteau balade, ghicitori sau zicale, precum și jocuri colective.
Șezătorile aveau atât rolul de a implica tineretul în activități tradiționale și a le transmite mai
departe dar totodată de a favoriza întâlnirea acestora. Pe lângă poveștile despre viața satului,
despre oamenii și întâmplările din localitate, femeile ajungeau până în punctul de a hotărâ cine cu
cine se căsătorește sau care cupluri se vor despărți.
Gazda șezătorii era aleasă din timp pentru a preîntâmpina anumite aspecte care ar
determina participanții să se sfiască de la anumite aspecte ce țin de această tradiție. Camera
trebuia să fie încăpătoare, iar musafirii erau serviți cu mâncăruri tradiționale (sarmale, plăcinte,
gogoși. Etc.) precum și cu vin sau țuică fiartă, fiind răsplătită de musafiri prin muncă sau anumite
bunuri

materiale

precum

lemne

de

foc,

făină,

zahăr,

sau

altele.

Din acest registru special al șezătorii fac parte și urătorile specifice de șezătoare. Transmise
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prin viu grai acestea reprezintă expresii culturale unice ale tradiției populare românești. În cadrul
unei șezători descoperim urători spefice pentru fiecare moment al acesteia: urătorile de început de
șezătoare prin care musafirii cer permisiunea gazdei, urători de joc, urători rostite de fetele și
feciorii din cadrul șezătorii, precum și strigăturile și urătorile specifice momentului final al
șezătorii.
Șezătoarea – o frumoasă tradiție păstrată de-a
lungul anilor cu sfințenie de bătrânii satului, azi a
început să-și piardă din definiția pentru tineri. Din
sursele actuale descoperim că în puține zone rurale din
Transilvania, Botoșani și Maramureș acestea încă mai
sunt practicate.
„Tradiția

adevărată

e

singura

merinde

sufletească” spunea Liviu Rebreanu. Lumea din care
face parte țăranul român a fost întotdeauna plină de
obiceiuri și tradiții inedite, prin care oamenii au
încercat să dea însemnătate anumitor momente sau
întâmplări din viața lor.
Sărbătorile de iarnă, implicit nașterea Domnului, au reprezentat dintotdeauna o perioadă
importantă pentru creștinii ortodocși, o perioadă de liniște, propice pentru insuflarea dragostei
pentru tradiții copiilor.
„Veșnicia s-a născut la sat” afirma Lucian Blaga. Aici în sufletul satului găsim tradiții
unice, care acum în secolul vitezei din păcate au început să se piardă. Ignatul, Moș Ajunul, bradul
de Crăciun, Plugușorul, Sorcova și nelipsitele colinde ajung în casele fiecărui român în această
perioadă.
Din acest registru special al șezătorii fac parte și urătorile spspecifice de șezătoare.
Transmise prin viu grai acestea reprezintă expresii culturale unice ale tradiției populare
românești.
În cadrul desfășurăriii unei șezători descoperim urători specifice pentru fiecare moment al
acesteia. Mai întâi musafirii cereau permisiunea gazdei pentru a desfășura șezătoarea.
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Muzicanții, buni cunoscători ai obiceiurilor locale îți ocupau locurile prestabilite și
interpretau melodii de joc. Atmesfera creștea în veselie și bună dispoziție. Toată lumea ieșea la
joc, până îți rupeau opincile.
La sfârșitul șezătorii, pe lângă strigăturile specifice, participanții spuneau urători pentru
gazde.
Este de reținut ideea unui filozof spaniol: „Un popor fără tradiții este un popor fără
viitor.”
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Suntem mici, dar facem lucruri mari
din grădiniță adunate...
Copiii învață. Învață de la grădiniță sau de la școală, învață de la televizor sau de la
calculator,învață
in primul și primul rând de la dumneavoastră și de la toți cei cu care vin în contact.
Nimeni nu știe precum educatoarea ca cei mici învață cu adevărat jucandu-se! Îmbinați
mereu joaca cu lucrul, lucrați cu plăcere, iar cei mici vă vor urma exemplul.
Vă doresc spor la lucru…….și la joacă!

Prof. Înv. Preșc. Arcalean Dina
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PRIETENIILE ȘI RELAȚIILE
DINTRE COPIII DE VÂRSTA MICĂ
Relațiile de prietenie formate la copiii de vârstă mică sunt fundamentale pentru
dezvoltarea copilului atât din punct de vedere emoțional cât și social.
Prin natura umană,

copilul are sentimente care acum încep să fie conștientizate.

Interacționând se stabilesc emoții, care îmbogățesc micul lor suflețel. În același timp, prieteniile
sunt cele care îi ajută pe copii să învețe lucruri noi. Prieteniile la aceasta vârsta sunt de fapt primii
pași în lume în afara familiei.
G.P.N.BUDUȘ
PROF.ÎNV.PREȘC. TĂNASĂ ANA MONICA
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POVESTEA LUI CIUPERCUȚĂ
De mult timp, Ciupercuță trăia sub pământ în pădure și
astepta cu nerăbdare să iasă la lumină,afară și să cunoască lumea.
Dar, iată că a sosit toamna și după primele ploi, Ciupercuță a
simțit cum o forță mare îl împinge afară,spre soare. Când, în sfârșit
scoase capul văzu că se află sub un copac.
Privește în înaltul cerului și vede multe frunze de culori diferite: verzi, galbene, roșii,
portocalii și maro.
În timp ce le admira, auzi niște voci care spuneau:
,,Surioare frunzișoare, coborâți mai repede din copac! Peste puțin timp va sosi vîntul și ne
va face să dansăm pentru întreaga lume!
Erau frunzele uscate căzute din copac.
În timp ce Ciupercuță se gândea să se alăture frunzelor pentru a merge împreună să
cunoască lumea,vede trecând mai multe animale care trăiau în pădure :arici, urși, veverițe,
marmote. Îi cheamă și le zise:
-

Unde mergeți?

-

Ne pregătim de hibernare, răspunseră aceștia și ne vom trezi la primăvară. Îl salutară
apoi și au plecat sa doarmă la culcușurile lor.
Ciupercuță devenise trist și se gandi:

-

Cum aș putea să cunosc lumea dacă pleacă toți din pădure?

Se uită in depărtare și vede câțiva copaci cu ramurile pline de ,,arici,, care așteptau să se
deschidă ca să iasă castanele. Ciupercuță îi chemă si le zise:
-

Voi trebuie să cădeți din copac și apoi să mergeți să dormiți?
,, Aricii,, îi răspunseră:

-

Noi așteptăm să fim culeși ca să mergem să cunoaștem locuitorii lumii!

-

Pot să vin și eu?

-

Da,zise ,,aricii,,!Trebuie să așteptăm ca cineva să ne culeagă și să ne poarte la casa sa.

Nu după mult timp, au sosit doi copii cu un coș mare și au cules ciupercuța, ,,aricii,, si
castanele. Și astfel, a inceput marea aventură!
Pe drum li s-au alăturat și alte fucte de toamnă: mere, pere, prune, struguri, gutui, nuci. Și
toate, împreună, au format un frumos coș cu fructe de toamnă care a fost pus pe masă în casa
15

copiilor. Din acea zi , de câte ori cunoștea un copil care privea și zicea ,,Ce ciupercuță frumoasă!,
Ciupercuță se simțea foarte fericit pentru că, în sfârșit , și-a îndeplinit visul de a cunoaște lumea.

G.P.N.MONARIU
PROF.ÎNV.PREȘC.BRĂTIANU ANDREIA
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ACTIVITĂȚILE INTEGRATE ȘI PROIECTELE TEMATICE
ÎN GRĂDINIȚĂ
Integrarea curriculară presupune ancorarea
învățării în contexte reale/realiste de viață. A integra
înseamnă a pune în relație, a coordona, a îmbina, a
aduce împreună părți separate într-un întreg coerent,
funcțional unitar și armonios. Învățarea se bazează pe
întrebări. Cine se întreabă mereu este poziționat pe
drumul învățării, caută să vadă lucrurile și altfel,
demonstrează că nu rămâne pasiv de cunoaștere, că
vrea să meargă mai departe.
Prin desfășurarea activităților integrate și a
proiectelor tematice preșcolarul/elevul este considerat
partener al cadrului didactic în construirea cunoașterii,
este parte activă în realizarea activităților instructiveducative, în evaluarea calitativă și în conturarea
propriului traseu școlar.
Prin acest mod de a aborda activitățile,
învățarea este centrată pe copil, acesta beneficiind de:
mai multă libertate în acțiune, posibilități de a se
manifesta natural, implicarea în pregătirea activităților
căutând și aducând diferite materiale de acasă, sporirea
încrederii în propriile posibilități, educarea capacității
de a lura cu adulții, de a lucra în grup, de a ajuta la
îndeplinirea sarcinilor echipei.
Cadrul didactic cunoaște mai bine copiii, încurajează diferite tipuri de comportament,
aplică metode noi, stabilește relații de
colaborare.
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Părinții ajung să cunoască mai bine activitatea din
grădiniță și să se implice în realizarea acesteia, urmăresc
progresele copiilor și dezvoltă o realație mai strânsă cu
cadrele didactice/părinții.
Procesul instructiv-educativ pe care îl desfășurăm în
grădiniță permite fiecărei educatoare punerea în valoare a
propriei experiențe didactice, prin activități educative cu caracter integrat și cu o abordare
complexă a conținuturilor.

Educatoare: Căluș Augustina
Grădinița P.N. Jelna
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Journée européenne des langues- le 26 septembre
Ziua Europeană a Limbilor- 26 septembrie
Ziua Europeană a Limbilor este o manifestare care celebrează diversitatea
lingvistică, plurilingvismul / multilingvismul, învățarea limbilor străine pe durata vieții. Ziua
Europeană a Limbilor are ca obiectiv să atragă atenția publicului asupra importanței învățării
limbilor străine și să îl sensibilizeze cu privire la existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în
Europa, încurajând învățarea lor.
Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a fost declarat de Consiliul Europei Anul
european al limbilor vorbite. De atunci, în fiecare an, la 26 septembrie, în fiecare din cele 45 de
state membre ale Consiliului Europei, se sărbătorește Ziua limbilor vorbite.
În Europa se vorbesc 24 de limbi oficiale, dar există și peste 60 de comunități autohtone
care vorbesc o limbă regională sau minoritară.
Mesajul principal pe care l-a transmis ediția din 2010 a Zilei limbilor a fost
următorul: Limbile străine stimulează afacerile, pentru că angajații cu competențe lingvistice,
care constituie o achiziție valoroasă pentru angajator, facilitează vânzările în alte țări, iar
persoanele care își caută un loc de muncă și, în același timp, învață o limbă străină, își
îmbunătățesc șansele de angajare. Învățarea limbilor străine aduce și alte beneficii permițând
realizarea de noi prieteni și contacte.
Obiectivele generale ale Zilei Europene a Limbilor includ conștientizarea publicului
asupra importanței învățării limbilor străine și diversificarea gamei de limbi învățate în scopul de
a crește plurilingvismul și înțelegerea interculturală, precum și promovarea diversității lingvistice
și culturale a Europei, care trebuie să fie păstrată și încurajată.
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În toată lumea sunt vorbite între 6000 și 7000 de limbi, dintre care aproximativ 225 sunt
limbi europene, iar mai mult de jumătate din populația globului este bilingvă sau plurilingvă
(vorbește sau înțelege două sau mai multe limbi).
Elevii claselor a VII-a și a VIII-a au sărbătorit această zi prin diverse activități: au
confecționat stegulețe din mai multe țari europene (Germania, Italia, Spania, Franța, România) și
au împletit un lanț al prieteniei, au ascultat melodii în limba franceză și au jucat jocuri distractive.

Prof. Târnovan Laura
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CLIPE DIN VIAȚĂ
-activități școlare și extrașcolare în învățământul primar„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu
va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va
fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”
Activitățile școlare și extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a
copilului. Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive
față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate și li se formează abilități practice
diversificate.
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman,
constituie un mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor
la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului
comportament în comparație cu al celorlalți. reprezintă totodată un element prioritar în politicile
educaționale întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra
performanțelor școlare și a integrării sociale.
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative.
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni
noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le
acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic.
1. Ziua porților deschise

2. Atelier de creație (în colaborare cu Muzeul Județean George Coșbuc)
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3. Ziua Educației Globale

4. Mica Unire

Prof. înv. primar: Balaș Eliza
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D-ale lui Caragiale...
Piesă de teatru: Five o’clock tea
Interpretare: clasa a VII-a
Profesor coordonator: Podea Florina
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Curiozităţi despre corpul uman
Indiferent cum este corpul nostru, este cu siguranță un
mecanism incredibil de complex și valoros, de care ar trebui să ne
bucurăm zilnic, să avem grijă și săa îl apreciem pentru că este cel
mai de preț instrument pe care o să îl avem vreodată în viața
noastră.
Există numeroase curiozități cu privire la corpul uman care dovedesc că acesta este un
adevărat miracol. Iată câteva dintre cele mai interesante curiozități despre corpul uman.
1. Puse cap la cap, vasele de sânge din corpul uman ar înconjura Pământul de două ori.
2. Când strănuți, toate funcțiile corpului se opresc, chiar și inima.
3. Picioarele conțin 500.000 de glande sudoripare și pot produce mai mult de 500 ml de
transpirație pe zi;
4. Ochii au aceeași mărime ca la naștere, dar nasul și urechile nu se opresc niciodată din
creștere;
5. Cel mai mare os din corp este femurul, care este mai puternic decât oțelul
6. Când o persoană moare, văzul este primul simț care dispare, iar auzul ultimul.
7. Cel mai puternic mușchi din corp este cel care controlează maxilarul când mușcăm
8. Dimineața suntem cu aproximativ un centimetru mai înalți decat seara.
9. Putem să trăim mai mult fără mâncare decât fără somn.
10. Bebelușii se nasc cu 300 de oase, adulții au 206.
11. Cu saliva pe care o produce un singur om într-o viață, ar putea să umple două piscine.
12. De asemenea noi producem diferite lacrimi după structură în funcție de motivul pentru
care plângem. Când punem sub microscop lacrimele din urma durerii, speranței sau a
cepei, toate sunt unice după structură și diferă de la caz la caz.
13. Corpul uman leapădă în jur de 20 kilograme de piele în decursul vieții, reînnoind complet
stratul exterior al pielei în fiecare lună.
14. Pentru fiecare kilogram de mușchi sau grăsime câștigați, corpul vostru creează 11 km de
noi vase de sânge.
15. Noi avem acelaş număr de fire de păr pe corpul nostru ca şi un cimpanzeu. Cele mai
multe sunt inutile şi atât de subţiri că sunt invizibile.
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16. Părul unui cap bogat este suficient de puternic pentru a susţine 12 tone.
17. În 30 de minute corpul uman emite suficientă căldură pentru a aduce 2 litri de apă la
fiebere.
18. Omul este singurul mamifer care nu poate înghiţi şi respira în acelaşi timp
19. O explicaţie a faptului că oamenii nu pot ţine ochii deschişi atunci când strănută are
legătură cu viteza unui strănut, care poate depăşi 160 km pe oră.
20. Corpul uman conține suficientă grăsime pentru a face șapte bucăți de săpun
21. Dacă toți cei 600 de mușchi din care este format corpul uman s-ar încorda în același timp
și în aceeași direcție, o persoană ar putea ridica o greutate de 25 de tone.
22. Cei mai rapizi mușchi din corp sunt cei care controlează pleoapele.
23. Acidul gastric pe care stomacul uman îl elimină pentru a descompune mâncarea este atat
de puternic încat ar putea dizolva până și oțelul. Nu ne autodigeăm pentru ca suntem protejați de
mucoase.
24. Nu este posibil să te gâdili singur.Acest lucru se datorează faptului că, atunci când
încercați să vă gâdilati, sunteți total conștienți de momentul exact și modul în care va avea loc
gâdilatul.
25. Singura parte a corpului care nu este alimentată cu sânge este corneea ochiului. Primește
oxigen direct din aer.
26.Oamenii sunt singura specie care produce lacrimi din cauza emoțiilor.

Prof. Filipaș Teodora
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Sărbători pentru suflet...
170 de ani...
Omul deplin al culturii româneşti, Mihai
Eminescu, a fost o apariţie deosebită în literatura
secolului al XIX-lea integrându-se în marele curent
romantic european. Ceea ce singularizează creaţia
eminesciană este acea capacitate uriaşă de a întoarce
timpii istoriei, de a construi forme alăturate spaţiale
şi temporale nebănuite într-un limbaj armonizat
pintr-o filiaţie de profunzime cu cel folcloric.
Creaţia sa este un tot armonios, marcat de
aceleaşi gânduri înalte, de aceeaşi plăcere de a
întoarce roata istoriei, de aceeaşi revoltă demonică
rezolvată în contemplaţie, de aceeaşi plăcere de
reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile
naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre absolut,
sete de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau de încercare iluzorie de
a-şi oferi universuri compensative ideale. Această genialitate a poetului este atributul antumelor
şi a postumelor.
În planul literaturii naţionale, prin toate cele patru etape ale creaţiei sale – întâia perioadă
desfăşurându-se între anii 1866-1870, când poetul este încă tributar influenţelor poeziei naţionale
anterioare, lui Bolintineanu, Heliade-Rădulescu, Alecsandri; a doua perioadă 1870-1876, când
Eminescu se află sub înrâurirea romantismului european, a celui german; a treia perioadă, 18761878, când creaţia eminesciană poartă pecetea maturităţii artistice; a patra perioadă, 1878-1883,
epocă a desăvârşirii creaţiei poetului – Mihai Eminescu reprezintă culmea cea mai înaltă a
puterii de creaţie artistică a poporului român.
Exemplul etic şi estetic al activităţii lui Eminescu rămâne trecutul literar românesc. Cum
se ştie, Eminescu însuşi ne-a orientat înspre înaintaşii săi în poemul Epigonii, poem în care evocă
versurile – comori ale scriitorilor înaintaşi, îndeosebi ale celor de la Dimitrie Cantemir şi până la
Heliade şi Alecsandri, „acel rege al poeziei, veşnic tânăr şi ferice” . Poetul naţional coboară şi
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mai mult în trecut la Mumuleanu, Prale, Văcărescu, Donici, scriitori mai mărunţi care, la timpul
lor, „au scris o limbă ca un fagure de miere” . Cu alte cuvinte, Eminescu însuşi este conştient că
fără aceştia n-ar fi fost el, că „un mare poet se constitue – cum consideră Tudor Vianu – din
substanţa tuturor cuceririlor anterioare ale puterii de expresie, peste care geniul ultimului venit
adaugă contribuţia lui hotărâtoare”.
Nu trebuie să uităm însă, că, oricât de însemnată a fost contribuţia înaintaşilor săi la
dezvoltarea literaturii naţionale, cu Eminescu se realizează dintr-o dată un hotărâtor pas înainte.
El se desprinde vertiginos de mijloacele literare stabilite de tradiţie şi se înalţă în lumea
tulburătoare a marii creaţii, într-o lume a lui, numai a lui.
Mihai Eminescu este poetul care a dat cuvântului românesc mlădirea cântecului, fie că-i
vorba de iubire, de natură, de revoltă, de reflecţia filozofică sau de dragostea pentru folclor.
Legătura dintre poetul naţional şi fiinţa poporului român este imensă şi această legătură este
exprimată chiar şi de poet atunci când afirmă într-un moment de adâncă luciditate: „Dumnezeul
geniului m-a sorbit din popor, cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar ”!
Eminescu refuza realul din pricina imperfecţiunii acestuia, totul se răsfrângea înmiit şi la
dimensiuni gigantice, obligându-l, constrângându-l astfel la o atenţie mult mărită asupra
fenomenelor înseşi ale acelui real detaşat. Iar, pe de altă parte, exigenţa-i etică necruţătoare
raporta fără încetare fiecare fenomen la absolutul visat şi decalajul părea o netransgresabilă falie.
Totuşi, himera absolutului l-a hrănit pe Eminescu, în anii avânturilor tinereşti încă vii, cu
imaginile unei viziuni melioriste asupra lumii în care au crezut câţiva din cei mai notorii
romantici ai lumii, pintre care şi Hugo. Poetul român, care s-a mişcat pintre eoni şi astre cu o
uşurinţă celestă, a vrut să infuzeze ceva din adevărul şi frumuseţea lumilor de sus lumii de jos,
lumii sale de baştină, ţării. De aceea a jertfit atâta timp şi atâta energie el, „voievodul” cosmic,
treburilor publice, jocului realităţilor. A face curat, a pune ordine în lumea aparenţelor în numele
şi în virtutea aparenţei la lumea esenţelor, aşa ni se pare că am putea defini în parte efortul celui
mai credibil vaticinant român, care a privit cu durere amară realitatea, nădăjduind să-i găsească
leac sau măcar ameliorare prin ideile extrase din direcţiile istoriei noastre particulare.
Eminescu, pătimaşul iubitor de trecut, gândea viitorul ca prefigurat din trecut şi preţuia pe
întaintaşi mai cu seamă în măsura în care stimulaseră devenirea viitoare, înrâurind-o. O notiţă, tot
din 1870, dezvăluie tocmai această legătură între cele două dimensiuni ale timpului, cu atât mai
interesantă cu cât se referă la un eveniment aparţinând exclusiv trecutului. Explicând sensul unei
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sărbători cu caracter istoric care urma să aibă loc, Eminescu spunea: „...o întrunire a studenţilor
români din toate părţile ar putea să constituie şi altceva decât numai o serbare pentru glorificarea
trecutului nostru şi am putea să ne gândim mai serios asupra problemelor ce viitorul ni le impune
cu atâta necesitate”. Era vorba de serbarea de la Putna care, din pricina războiului franco-german,
avea să se ţină abia în august 1871. Închinată marelui Ştefan şi grandioasei sale ctitorii de la
Putna, festivitatea fusese concepută şi organizată de Eminescu şi cu ajutorul lui Slavici şi al unui
neînsemnat comitet. Sărbătoare a întregii suflări româneşti, menită să afirme cu stălucire unitatea
tuturor românilor, dincolo de convingeri politice, aceasta avea, iată, cum reiese din notiţă, o dublă
funcţie, de aducere-aminte glorioasă, de trasare a unei ferme direcţii viitoare; evident, o mărturie
în plus a geniului politic eminescian la 20 de ani, a clarviziunii sale demne de un remarcabil
viitor om politic şi care se repeta în foarte frumoasa scrisoare adresată de Eminescu lui Dimitrie
Brătianu. Acest luptător din trecuta generaţie salutase cu entuziasm serbarea de la Putna şi tânărul
îi mulţumea respectuos, dând o formulare fericită semnificaţiei evenimentului: „piatra de hotar ce
desparte pe planul istoriei un trecut nefericit de un viitor frumos”...
În cartea lui Eminescu suntem la noi acasă, pe un tărâm fabulos, creionat de „mersul
cârdului de cerbi”,convorbind cu codrul despre toate cele, chiar şi despre nestatornicie, codrul
fiind „împărat slăvit” – în juru-i „toate înflorinddin mila / codrului Măriei-Sale”: aici „s-adun
flori în şezătoare / de painjen tort să rumpă”, apa „sună somnoroasă”, iar izvoarele „spun
poveşti”, lacul este încărcat de „nuferi galbeni”; luna este „atotştiutoare”, ea lunecă pe „a lumii
boltă” sau trece, pur şi simplu, „peste vârfuri”, fiind asemuită cu „o vatră de jăratec” -, iar
luceafărul de ziuă îşi cheamă iubita în împărăţia sa nesfârşită spre a-i anina „cununi de stele” în
părul bălai; străjiută de „teiul vechi şi sfânt”, imagistica romantică câştigă o notă de solemnitate
şi inedit, paleta hieratică căpătând un plus de concreteţe şi dulce graţie, iar elementele telurice,
uranice racordează poezia la marile teme, universale, ale romantismului.
Nicolae Iorga, vedea în poet „expresia integrală a sufletului românesc”, anticipându-l
astfel pe Constantin Noica, cu ale sale „gânduri despre omul deplin al culturii româneşti”, din
1975.
În domeniul eminescologiei s-au afirmat atât cercetători români: D. Caracostea, D.
Popovici, Edgar Papu, Zoe Dumitrescu – Buşulenga, Eugen Todoran, Gh. Bulgăr, cât şi
cercetători străini: Rosa Del Conte, Alain Guillermou, L. Galdi, Juri Kojevnikov.
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Credincios concepţiei sale despre menirea socială a poetului şi a poeziei, ilustrată în
Epigonii, Scrisoarea II, Criticilor mei, Eminescu pledează şi pentru dragostea de ţară şi de popor
în poezii precum: Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Junii corupţi, Ai noştri tineri, Împărat şi
proletar, Scrisoarea III. În acest sens, Al. Piru afirma: „Eminescu nu a fost un contemplativ pasiv
al timpului, nu a privit cu indiferenţă evenimentele desfăşurate sub ochii săi şi ideea de retragere
din luptă, pe care par a o recomanda unele din versurile lui, este tocmai rezultatul angajării fără
reticenţe în frământările sociale şi politice contemporane ”.
În opera eminesciană, Rosa Del Conte, distinge două specii de Timp: - un timp vital, pe
care concepţia mistică, de structură astrală, a poetului îl va face să coincidă cu timpul cosmic, - şi
un timp muritor, pe care pesimismul său etic îl va face să coincidă cu modul existenţei pe
Pământ. Timpul vital este un Timp „intact”, care aduce la maturitate, şi le împlineşte, toate
formele Universului. Timpul muritor este Timpul uzurii, al îmbătrânirii şi morţii.
În ceea ce priveşte arta cuvântului, Rosa Del Conte se va opri pe larg asupra aspectelor
artei şi ale limbajului eminescian, subliniind că „secretul” muzicalităţii eminesciene se găseşte în
substratul autohton al culturii lui Eminescu. Singularitatea operei lui face din el nu numai un poet
romantic, ci şi „poetul” prin definiţie prin care poezia românească şi-a găsit propria ei fiinţă, ca
poezie modernă.
Universalitate romantică, miraj şi fascinaţie, titanism în spaţiu şi timp românesc, teritoriu
liric şi ideatic definesc o capacitate creatoare ieşită din comun: Eminescu este o încununare
supremă a capacităţilor unui popor care a dat la iveală Mioriţa, a cântat din frunză doine de viaţă
lungă, a mângâiat cosiţele blonde ale Cosânzenelor înmugurite din imagini mito-poetice, a spus
poveşti la gura sobei; de aceea el nu poate fi desprins de coordonatele sociale, filozofice şi
literare naţionale, cum nu poate fi desprins luceafărul de ziuă din locul său „menit” în ziua cea
dintâi.
Autorul Doinei bătuse cu pasul mai toate provinciile locuite de români şi cunoscuse
istoria la ea acasă, tresăltând la freamătul veacurilor trecute.
De Moldova îl leagă obârşia neaoş răzăşească – ea face să foşnească voievodalele
mătăsuri ale altor veacuri; „vesela grădină” a Bucovinei, învăluită în mantie legendară, i-a
mângâiat anii de şcoală; fascinanta, mirifica lume a teatrului i-a călăuzit paşii adolescenţei; cele
două capitale, Iaşii şi Bucureştii, l-au introdus în fluxul vieţii mondene, obictivându-i opţiunile
trăirii; în Oltenia cântecului bătrânesc şi a spiritului pandur petrecea o minunată vacanţă de vară.
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O. Goga intuia în poet „cea mai stălucită incarnaţie a geniului românesc”, sărbătoare de suflet
care a contribuit, în felul său, specific, la unitatea spirituală a tuturor românilor.
Sub tiparele filozofiei, Eminescu subliniază în mod deosebit, toate nefericirile omului de
geniu într-o societate vulgară (Scrisoare I); problema genezei şi perspectivele sferelor înalte
(Luceafărul); pitagorica muzică a unei lumi paradisiace (Sărmanul Dionis). Astfel, antumele şi
postumele obiectivează dorinţa poetului de a se înalţa pe culmile gândirii şi simţirii româneşti.
Urmaşii, mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi în timp ai lui Eminescu – Coşbuc,
Goga,Vlahuţă, Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, Nicolae Labiş – au crescut în cultul artei
inegalabilului înaintaş. Datele oferite de opera lui Eminescu, ca poet, prozator, publicist,
demonstrează familiarizarea poetului cu lumea ideilor şi a sistemelor filozofice ale lumii, cu
lirismul tuturor tărâmurilor.
Se simte în opera eminesciană ecoul tuturor lecturilor sale adâncite din Kant,
Schopenhauer, Lessing,Spinoza, Marx şi Engels, Calidassa, Rig-Veda, Dante, ShaKespeare,
Goethe, Schiller, Hovalis, Schelley, Holderlin, Hoffmann, Edgar Poe, Leopardi, Vigny,
Lamartime şi Victor Hugo. Astfel, Memento Mori îşi are o înrudire tematică cu Legenda
secolelor a lui Victor Hugo; iar Hyperion îşi are un corespondent în eroul romanului cu acelaşi
titlu al lui Holderlin, sau ar putea fi etichetat ca un alt chip al lui Apollo, zeul protector al poeziei,
motivul apolinic fiind unul dintre dominantele liricii europene a veacului. Horaţiu şi Homer
rămân în opinia lui Eminescu cei mai reprezentativi poeţi ai antichităţii clasice.
Împrumutând cuvintele lui George Călinescu putem afirma că Eminescu „porneşte de la
Kant”,ori „construieşte în spiritul lui Schopenhauer”.
Criticii români au subliniat influenţa tradiţiei autohtone asupra concepţiilor politice şi
literare ale lui Eminescu – dar nu şi-au închipuit că temeiul imaginaţiei şi al speculaţiilor teoretice
l-ar fi putut împrumuta din universul spiritualităţii arhaice româneşti. Merită să fie reamintit cu
acest prilej ceea ce scria Eminescu în două articole din Timpul: „Dar o adevărată literatură
trainică, care să ne placă nouă şi să fie originală şi pentru alţii, nu se poate întemeia decât pe
graiul viu al poporului nostru propriu, pe tradiţiile, obiceiurile şi istoria lui, pe geniul lui.”( 8 mai
1880). „Limba literară, nu cea grăită în societatea cultă, limba cronicarilor şi a legendelor e pe
alocurea de o rară frumuseţe. Multe texte, şi bisericeşti şi laice, au un ritm atât de sonor în
înşirarea cuvintelor, încât este peste putinţă ca frumuseţea stilului să se atribuie întâmplării şi nu
talentului scriitorului şi dezvoltării limbii”.(21 noiembrie 1881)
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Ca poet universal, în opera eminesciană se pot înregistra motive de circulaţie universală,
utilizate cu spirit de geniu de poetul nostru: geniul în permanenţa aspiraţie spre perfecţiune şi sete
de absolut; titanismul, demonismul; metempsihoza (avatarul); „viaţa ca vis” (Hovalis); reveria ca
o posibilitate de împlinire a dorinţei; cosmogonia sau călătoria spre alte lumi; motivul umbrei;
dedublarea; iubirea angelică, serafică;natura paradisiacă; abolirea regulilor timpului şi spaţiului
pentru a demonstra relativitatea adevărului existenţei; posibilitatea de a crea o lume înlăuntrul
sufletului (sau a reduce un univers la propriul eu).
Poet cosmic, răsărit din profunzimile milenare ale sufletului şi codrului românesc, dar
pătrunzând prin multiple studii în atâtea limbi stăine, Eminescu s-a impus ca un poet universal şi
naţional prin miracolul creaţiei sale originale.

Pictură: Naşcu Gabriel, clasa a VIII-a
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Din creațiile noastre…
Căldura liniștitoare
Iubito dragă,
Fie-ți brațele-așternut
Și-n nopțile reci
Oferă-mi un sărut!
Pe cap tu să mă mângâi
Și-n brațe să mă strângi,
Iar de la pieptul tău
Te rog să nu m-alungi.
Ești universul meu
În care mă cufund.
Doar noi doi
Niciun cuvânt…
Geaca să mi-ombraci
Și de toate tu să uiți.
La mine-n brațe cuibărită
Ca-n nopțile cele lungi…
(Cîrcu Doru, clasa a VIII-a)

Grafică: Lăcătuș Eduard, clasa a VIII-a
Pictură: Văduva Adelina, clasa a VII-a
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Dor de tine
Dor de tine, codrule,
Că de mult te-am aștptat
Să vestești la noi în țară
Prima zi de primăvară.
Scris în stele aurii
Codrule, de unde vii?
Vii din Valea Plângerii?
Sau mai bine doar tu știi…
Eu ți-o spun fără rușine
Că mi-e tare dor de tine!
Admir frumusețea ta
Și-aș mai vrea să-ți spun ceva:
Te iubesc și te-ndrăgesc
Și să știi că nu glumesc.
O să scriu dulce de tine
Să fii văzut bine-n lume.
Acum să ne despărțim,
Dar o să ne reîntâlnim.
Codule, rămâi cu bine
Voi fi veșnic lângă tine.

Pictură: Gheorghiu Alicea, clasa a VII-a

(Chințeș Alin, clasa a VII-a)
Anotimpuri
(Moldovan Eduard, clasa a VII-a)
Vino, vino dragă iarnă
Noi din suflet așteptăm
Răcoarea să se așează
Cu zăpadă să ne jucăm .
Vară dragă, ai sosit
Tu vacanța-ai prevenit
Pe noi nu ne-ai dezamăgit
Că tu ești anotimpul ce aminitiri ne-ai făurit.
Toamnă, toamnă aurie
Ai adus peste câmpie
Covor de frunze ruginite
Cărți, caiete, școlărițe.

Colaj: clasa a II-a

În horă mii de flori se prind
Albinele fericite bâzâind
Că primăvara însorită sosind
Și ghiocelul înflorit.
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De vorbă cu iarna
Din nou iarna s-a lăsat peste sat. Pomii sunt încărcați cu flori albe de nea căzute din
înălțimea cerului. Deasupra lumii flutură florile albe, așezându-se când obosesc din zborul lor, pe
crengile copacilor și pe fața neagră a pământului. Totul este alb, misterios, grandiose și zăpada
este din abundență.
A răsărit soarele care aruncă peste sat oglindirile razelor sale care parcă te orbesc.
Copacii și-au lăsat brațele în jos sub greutatea albului. Tufișurile și ceilalți copaci creează o
dantelărie misterioasă. Cușmele albe ale caselor se sfârșesc în ținuturi uriașe. Monștri cerului sunt
norii cenușii care cern zăpada. Un uriaș își aprinde rând pe rând luminițele. Deși iarna este
cumplită și viscolul frământă lumea, derdelușul este plin de copii veseli cu obrajii prinși. Casele
pitite sub căciuli mari și albe sunt înconjurate de un câmp de cristal. Este un peisaj mirific:
covorul moale și pufos de zăpadă domină pământul care este mort. Singurele forme de viață le
reprezintă copiii zglobii și fumul care se ridică deasupra caselor. Acestea simbolizează sărbătorile
de iarnă care aduc bucuria și iubirea în sufletele noastre. Iarna este ca o zână albă ce sosește pe
meleagurile noastre în sania ei de argint trasă de reni, ca o adevărată războinică ce pune stăpânire
pe pământ. Cerul este posomorât și trist, iar soarele este prizonier în spatele draperiilor de nori
grei și amenințători. Iarna așază peste case o dantelă albă strălucitoare, țesută mărunt, cu miliarde
de cârlige și ace. Totul pare încremenit într-un alb fără sfârșit. Marea de alb ce mă înconjoară îmi
trezește emoții de bucurie.
Ne place anotimpul iarna foarte mult deoarece ne aduc sărbătorile și împreună cu familia
celebrăm Nașterea Domnului Iisus Hristos, cântând colinde pe la casele oamenilor. Copiii se
bucură de acest anotimp, care deschide sufletul oamenilor înspre un alt an mai bun.
(Bucuriile iernii – Moldovan Eduard, clasa a VII-a)
Era o zi friguroasă de iarnă. Ningea neîncetat cu fulgi mari.
Andreea și Darius au plecat la săniuș.
Dealul era plin de copii cu sănii care alunecau ușor prin zăpada pufoasă.
Obrajii Andreei erau roșii de la frig dar ei nici nu-i pasă, fiindcă săniuța parcă zbura pe
pârtie.
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După ce s-au săturat de sanie au făcut cu toții un om de zăpadă. I-au pus pe cap o căciulă și
la gât un fular. În loc de gură i-au pus o castană mare, ochii erau două pietricele și nasul un
morcov. Era tare frumos!
Spre seară au plecat cu toții spre casă și erau tare bucuroși că au petrecut o zi așa frumoasă.
(O zi de iarnă- Cloșcă Doris, clasa a II- a)
Așteptam cu nerăbdare ziua de Crăciun pentru că întotdeauna acesta a fost magic pentru
mine. Mai era o săptămână până în Ajun, așa că ne-am apucat în grabă să decorăm casa, să
împodobim bradul, să intrăm în spiritul Crăciunului așa cum se cuvine. Înainte de Ajun trebuia să
ajungă și verișoara mea din New York.
Sosise și această zi și o așteptam pe Marisa, verișoara mea, cu brațele deschise la aeroport.
Așteptam de o oră ca avionul să aterizeze, dar nici urmă de el. Toți am început să ne panicăm și
ne gândeam la ce era mai rău. De la aeoport am fost anunțați că avionul a avut o problemă la
decolare și nu a mai pornit din New York. Eu, pentru că voiam cu orice preț să-mi văd verișoara,
l-am rugat pe tata să cumpere bilete spre New York și să plecăm de îndată la ea. Crăciunul acesta
trebuia să-l petrecem împreună cu orice preț. Zis și făcut. Ne-am urcat în avion și la aterizare am
aflat că, de fapt, avionul în care era Marisa e deja la Târgu-Mureș. Eram speriată, panicată, nu
știam ce o să fac pentru a ajunge într-un timp așa scurt înapoi acasă. Era clar: Crăciunul e
compromis. Sunt sărbătorile mele preferate, cum să le ratez? Unde e magia aceea?
Văzându-mi supărarea de pe chip, tatăl meu a făcut imposibilul și a găsit două bilete spre
România. Eram deja pe avion și mă bucuram că lucrurile s-au rezolvat. În loc să o aștept eu pe
Marisa în aeroport, acum mă aștepta ea. Întâlnirea noastră a fost una specială, la fel cum e și
relația care ne-a unit.
Da, într-adevăr, magia există!!! Va fi cel mai frumos Crăciun!
(Cel mai frumos Crăciun, Capătă Anamaria, clasa a VI-a)

În sfârșit! În sfârțit e dimineață, dimineața în care, după o lungă și grea așteptare, mă uit
pe fereastra de la camera mea și văd primii fulgi de zăpadă. Niște fulgi mari jucăuși, așezându-se
pe iarba și frunzele din curtea casei, care acum parcă nu mai sunt așa verzi, ci mai degrabă parcă
sunt îmbrăcate în culori închise ca de înmormântare. Dar asta nu mă întristează ci mai degrabă
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mă face foarte fericită, știind că cu primii fulgi de nea natura toată se îmbracă în haine de
sărbătoare. O haină de un alb imaculat. Iubesc anotimpul iarna că împreună cu zăpada aduce
vacanța de iarnă, sărbătorile, împodobirea bradului și, cel mai așteptat de noi copiii, Moș Crăciun,
care împarte multe cadouri copiilor cuminți. Pentru mine sunt cele mai frumoase sărbători pentru
că le pot petrece împreună cu familia. Mami și tati m-au învățat cât de importante sunt
momentele petrecute în familie, cum ne este mult mai ușor să facem totul împreună și atât timp
cât rămânem uniți, oricât ar fi de greu, nimic nu este imposibil. De la bunicile mele am învățat că
în fiecare duminică trebuie să mergem la biserică și să ne închinăm, că doar credința în
Dumnezeu ne ține.
Ador iarna și îmi iubesc familia din tot sufletul meu!
(Iarna, Grozav Bianca, clasa a V-a)

Iarna copilăriei mele
Într-o dimineață de noiembrie, când m-am trezit, am văzut pe geam drumul și crtea albă
de zăpadă. A sosit și Doamna Iarnă pe la noi! Mi-am spus în gând.
Era cam devreme, dar speram să șină mult.
Zăpada părea un covor curat de argint așternutpeste câmp. Dacă te uiți bine,vei vedea că
este așa!
Strălucește în lumina soarelui și pare o minune. Florile ce se țes pe geamuri n-au
asemănare. Fulgii care cad din înaltul cerului, tot mai mult și tot mai mulți, îmbracă întinderea
pustie.
Iernile sunt cele mai frumoase amintiri ale copilăriei mele. Acum mi se întâmplă cele mai
multe năzbâtii pe care mi le voi aminti cu drag când nu voi mai fi copil.
Acum ne luăm în trântă cu gerul, oricât de frig ar fi și nu ne dăm bătuți.
Nu voi uitanici spiridușii lui Moș Crăciun, nici basmele cu eroii din tărâmurile înghețate.
Poate iarna este îndrăgită doar de copii!
Poate ea vine doar de dragul nostru!
(Iarna copilăriei mele, Pop Alina, clasa a V-a)
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Copilăria este lumea mirifică din care lipsește tristețea. Aici, copiilor li se citește mereu pe
fețe veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu doar
să râdă, iar sufletele lor zboară precum fluturii.
Inocența cu care copiii își trăiesc copilăria este asemenea gingășiei prin care florile gustă
din splendoarea vieții. Atunci când vorbesc despre copilărie, primul meu este legat de cel mai
frumos lucru pe care îl are orice om pe această lume: mama. Zâmbetul ei cald mi-a șoptit povești
seară de seară și mi-a deschis drumul spre calea visurilor mele. Pentru copilăria mea, mama a fost
pentru mine exact ce înseamnă razele soarelui pentru petalele unei flori.
Copilăria nu ar fi completă fără primii ani din viața de elev, perioadă în care învățătoarea
noastră se străduia din răsputeri să ne vadă fericiți. Școala rămâne un capitol special din lumea
copilăriei mele, o etapă plină de împliniri. Copilăria va rămâne mereu proaspătă în memoria mea
și va fi în permanență un reper despre ce înseamnă fericirea!
(Copilăria – Lăcătuș Ofelia, clasa a VII-a)
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PROIECT

Realizat de Tănasă Maria, clasa a VIII-a
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Curiozități matematice


Matematica – regina științelor

Nu e de mirare că multora li se pare foarte greu să
exceleze

la

matematică!

Carl

Friedrich

Gauss,

matematician de vază al secolului 19, a numit matematica
“regina tuturor științelor”, așa că merită să faci ceva
eforturi pentru a o întelege mai bine.


În 2010 s-a aflat rezultatul unei probleme ce data încă din 1904

Pot trece foarte mulți ani până când un exercițiu sau o problemă să iși găsească “rezolvarea
perfectă”. Dovadă este concursul organizat in 2000 de Clay Mathematic Institute. Reprezentanții
acestuia au anunțat premii in valoare de 1 milion de dolari pentru rezolvarea a 7 probleme din
cadrul “Millenium Prize Problems”. De-abia 10 ani mai târziu, institutul a acordar primul premiu
rusului Grigori Perelman, pentru rezolvarea unei probleme ce data încă din 1904.


Pietricelele – la originea calculului matematic

Se pare că pitagoricienii, adepții școlii filosofului grec Pitagora, foloseau pietre mici pentru a
reprezenta numerele. De aici numele de “calcul”, întrucât in greacă “calculus” înseamnă
“pietricică”.
- Cuvântul ”cifră” derivă din cuvântul ”ș(i)fr”, care în limba arabă înseamnă zero. Cuvântul
“algebră” derivă tot dintr-un cuvânt arab: “el-g(e)br”, folosit pentru prima oară de matematicianul
arab Al-Karism la 830 în titlul cărţii sale. Cifrele arabe au fost introduse în occidental creştin la
mijlocul secolului al X-lea, de către Gerbert d'Aurillac (care în anul 999 a devenit papă, sub
numele de Silvestru al II-lea.


Crezi că este posibil ca rezultatul să fie același?

123 - 45 - 67 + 89 = ?
123 + 4 - 5 + 67 - 89 = ?
123 - 4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9 = ?
1 + 23 - 4 + 5 + 6 + 78 - 9 = ?


365 – zilele unui an calendaristic

365= 10×10 +11×11+12×12
365= 13×13+14×14

Prof. Popovici Daniel
Grafică: Lăcătuș Eduard,
clasa a VIII-a
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În
eforturilor

contextul
de

actual,

al

redimensionare

intensificării
a

politicii

educaţionale în sensul asigurării educaţiei pentru
toţi, al egalizării şanselor de acces şi reuşită ale
tuturor copiilor, indiferent de natura "diferentelor"
dintre ei, cred că este de obligația dascălului să
adapteze

tot

demersul

educativ,

adaptare

concretizată atât în folosirea unor conținuturi dar
și a unor strategii de învățare care să satisfacă
nevoile de învățare ale elevilor cu cerințe
educative speciale.
De cele mai multe ori, elevii cu cerințe
educative speciale (C.E.S.) sunt elevi care
prezintă simptome specifice unei tulburări de
învățare cum ar fi tulburări ale limbajului scris – citit (dislexia, disgrafia), ceea ce înseamnă că,
privind din perspectiva cadrului didactic care lucrează cu astfel de copii, este necesar de ceva mai
mult din partea noastră.
Acești copii, sunt cei care au nevoie de mai mult de la noi, mai multă atenție, mai multă
răbdare, mai mult timp și cel mai important au nevoie de multă toleranță, acceptare și iubire.
Deși, de multe ori poate că nu o arată, această categorie de copii sunt copii cărora nu le-au fost
satisfăcute anumite nevoi bazale care țin de stima de sine, de respect și de o disciplinare pozitivă.
Mulți dintre ei nu au beneficiat de atenția și grija părințiilor fiind de cele mai multe ori neglijați.
Consider că este nevoia și dreptul fiecărui copil să beneficieze de interacțiuni de calitate
(pozitive) cu adulții și să aibe în jurul său modele de comportament adecvate care îl fac, ca în
viitorul îndepărtat să aibe niște reacții adecvate în anumite situații de viață, pentru că nu-i așa, toți
copii învață prin modelare, observând la cei ”mari”
comportamente.
Cred că, dacă fiecare cadru didactic ar intra în contact
cu propriul copil interior, cu copilul de altă dată și-ar da seama
cât este de important să ai reacții adecvate în prezeța elevilor,
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pentru că noi toți, adulți în prezent am fost profund marcați în copilăria noastră de adulții care neau educat.
Prof. de sprijin: Nistor Alina Simona
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Glume, rime, ghicitori...
Omul de zăpadă
Are guturai
Tare i-ar fi bună o cană de ceai
Zice iepurașul
Îndulcindu-și glasul
„Îți ofer un ceai
Dar te costă nasul.”
Colaj: clasa a II-a
Ghicitori
1.

Ce apare odată într-un măr

de 2 ori într-un moment
și niciodată în 100 ani.
(Litera M)
2.

Ce zboară când apare pe lume
stă pe loc când e în viață
și curge când moare.
(Fulgul)

3.

Doar crește niciodată nu descrește
(Vârsta)

4.

Este plin de chei, dar nu poate deschide nici o
ușă.
Ce este?
(Pianul)

5.

Există unde e lumină,
dar lumina directă o omoară.
(Umbra)

6.

Dacă n-ar fi, lumea ar peri
Iar dacă multă este, lumea prăpădește.
(Apa)
Popunător: Bosi Eduard, clasa a VIII-a
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