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SIGLA SCOLII: 

DEVIZA: 

„Scoala care te face om 
adevarat.” 

VIZIUNEA:         

Adevaratele  valori umane 
promovate: 

Integritatea – a avea puterea 
interioară de a spune 
adevărul, de a acţiona onest 
în gând şi în faptă si de a 
sanctiona nedreptatea;  

Profesionalismul - a fi cat de 
bun poti în domeniul tău de 
activitate, la scoala sau in 
timpul liber ; 

Cooperarea – a arăta grijă şi 

compasiune, prietenie şi 
generozitate faţă de cei 
care au nevoie; 

Respectul – a arăta consider-
aţie faţă de oameni, faţă de 
traditii cultura si sport,  fata 
de mediu şi, nu în ultimul 
rând, faţă de propria 
persoană; 

Responsabilitatea – a duce la 
îndeplinire cu consecvenţă 
obligaţiile care revin 
fiecăruia, asumarea răspun-
derii pentru propriile acţiu-
ni, respectarea regulamen-
telor asumate; 

Autodisciplina – a avea control 
asupra propriilor acţiuni, 
cuvinte, dorinţe, impulsuri 
şi a avea un comportament 
adecvat oricărei situaţii adi-
ca a da tot ce ai mai bun în 
orice împrejurare;  

Prietenia- sa fii apropiat de toti 

colegii fara a face diferente 

in cea mai sincera prietenie;        

MISIUNEA: Scopul  principal 

al scolii noastre este de a 

face din elevii sai cetateni 

care sa se integreze bine in 

societatile prezenta si 

viitoare dar care sa fie si 

sarguinciosi la invatatura si 

exemplari in purtare ce 

doresc sa-si atinga 

potentialul maxim de 

dezvoltare.  

    Pentru acestea avem 
nevoie de valori, cunostinte, 
deprinderi  si priceperi cu 

baza solida pe care sa le 
dobandandim si utilizam in 
situatii diverse de invatare 
scolara si extrascolara. 
Astfel este importanta 
pentru noi dezvoltarea 
gandirii critice, sistematice 
si adaptate schimbarilor din 
societate prin invatarea prin 
descoperire, lucrul in echipa 
sau prin maiestrie personala 
intr-un cadru scolar 
prietenos, familiar, modern 
care imbina armonios utilul 
cu placutul, seriozitatea cu 
distractia. 

       Scoala Gimnaziala 
„Luca Gavril”, Draguseni, 
jud. Suceava este o scoala 
care isi doreste sa formeze 
cetateni valorosi si implicati 
in viata sociala a comunitatii 
dar in primul rand elevi , 
oameni…IMPLINITI SI 
FERICITI.   

   

ŞCOALA GIMNAZIALA LUCA GAVRIL DRĂGUŞENI 
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 De-a lungul istoriei locale s
-au evidentiat mai multi oameni 
de cultura care au avut o mare 
influenta asupra culturii locale. 
Dintre acestia ii amintim pe Du-
mitru Dragusanu , Vasile Pienescu, 
Trofin Alexandru, Gavril Luca. 

 Asadar ne aducem omagiu 
acestor personalitati si ne 
propunem ca in acest articol sa 
dezvaluim o mica parte a istoriei 
vietii lor. 

 

Vasile Pienescu 

 S-a distins in mod deosebit 
in viata culturala de la sf sec. 19 
inceputul sec. 20 in calitate de 
diriginte al Scolii Draguseni. A infi-
intat o “Banca populara” asa cum 
era in spiritul vremii, prin minis-
terul invatamantului. A infiintat o 
gradina de zarzavat pe baze coop-
eratiste. A infiintat organizatia 
”Micii dorobanti”.  

 A ajutat la construirea  si 
dezvoltarea scolii, la dotarea ei cu 
pupitre, table, ceas si clopot si de 
asemenea a organizat prima bibli-
oteca populara.  

             Dumitru Drăguşanu 

      Dumitru Drăguşanu a fost un 
învăţător de excepţie, care a 
îndeplinit şi funcţia de revizor şco-
lar la Fălticeni. Între anii 1927-
1929 a făcut săpături arheologice 
la Cetăţuia-Dealul Bocăneţ, de la 
Drăguşeni, împreună cu istoricul 
Vasile Ciurea, de la Liceul „Nicu 
Gane” Fălticeni. În 1939, pe locul 
fostei Biserici „Sfinţii Voievozi” de 
la Săcuieni, comuna Drăguşeni, a 
descoperit jumătate din piatra de 
mormânt a lui Bogdan al II-lea, 
tatăl lui Ştefan cel Mare. Din mate-

riale culese de el sau adunate din 
sat a organizat un mic muzeu şco-
lar la Drăguşeni. Pe lângă piesele 
arheologice, care s-au pierdut în 
timpul războiului; a adunat, de 
asemenea, date interesante de 
istorie locală din „Opisul de docu-
mente N. Drossu”  şi de la bătrânii 
satului, între care și bunicul său, 
stins din viaţă la 105 ani. După 
1947 a suferit rigorile regimului 
comunist, fiind îndepărtat din 
învăţământ, locuind cu domiciliu 
forţat. 

       Trofin Alexandru 

 S-a distins in mod deosebit 
in viata culturala de la sf sec. 20 in 
calitate de invatator al Scolii Dra-
guseni.  

 A infiintat o echipa de 
dansuri populare cu care a partici-
pat la multe menifestari externe 
inclusiv concursuri nationale. In 
calitate de director de camin cul-
tural a desfasurat o bogata activi-
tate culturala  si a coordonat si 
activitatea bibliotecii comunale  
Draguseni. 

 

Gavril Luca  (1937-2012)  

          Profesorul Gavril Luca s-a 
nascut la 22 august 1937, in Dra-
guseni, jud. Baia (azi jud. Suceava). 
A cunoscut greutatile vietii de mic 

copil: orfan la 5 ani, evacuarea din 
cauza frontului soviet-german in 
1944, foametea din 1946, perse-
cutiile familiei din anii stalinismului 
s. a. A urmat scolile primara si 
gimnaziala in Draguseni (1945-
1953), medie tehnica de energie 
electrica din Iasi (1953-1955), 
Liceul “Nicu Gane” din Falticeni (de 
unde a fost exmatriculat pentru 
simpatia manifestata fata de Revo-
lutia din Ungaria, in 1956) si Liceul 
“George Bacovia” din Bacau 
(absolvit in 1958). 

 Si-a inceput cariera didac-
tica la Viforeni-Bacau (in calitate 
de profesor suplinitor), dupa care 
a urmat cursurile Facultati de Isto-
rie Filosofie  a Universitatii “Al. I. 
Cuza” din Iasi (1961-1965). Intre 
anii 1965-1975 a functionat ca 
profesor la Liceul Draguseni, din 
1975 pana in 1988 a fost muzeo-
graf la Muzeul de istorie Targu Ne-
amt, iar intre anii 1988-1999 a fost 
profesor la Tg. Neamt. 

 Preocuparile sale stiintifice 
constau in investigarea trecutului 
comunei Draguseni si al orasului 
Tg. Neamt, valorificate prin arti-
cole publicate in reviste de special-
itate si comunicari sustinute la di-
verse reuniuni didactice si de 
muzeografie, pe plan local si na-
tional. Este autorul unei mini-
monografii a Cetatii Neamt si o 
monografie a orasului Tg. Neamt. 
In ultima perioada a vietii a lucrat 
la completari la Monografia Co-
munei Draguseni si la o mono-
grafie a intregului teritoriu din zo-
na Neamt pana la apa Moldovei.  

Drăgusenii de altădată.Oameni de seama… 

G.L. 
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Din dorinţa de a 
cunoaşte alte locuri, care nouă 
ni se par mai interesante, de 
foarte multe ori uităm de 
locurile din jurul nostru. Aceste 
locuri păstrează o istorie destul 
de interesantă şi care ar trebui 
să fie cunoscută de cât mai 
mulţi.  

De aceea aş vrea să vă 
vorbesc despre o veche şi 
frumoasă biserică ortodoxă, 
care de peste două veacuri stă 
ascunsă „sihăstrind” printre 
dealurile Broşteniului. Broşteni, 
localitate din comuna 
Drăguşeni, este întâia oară 
atestat documentar în secolul al 
XV-lea. Aici la 17 februarie 
1766, este menţionată prima 
biserică a lui Ştefan Capşa ( 
boier care stapânea şi 
localitatea). Abia în 1803 este 
finalizată biserica de piatră, 
care există şi astăzi şi care a fost 
terminată ( la dorinşa ctitorilor 
Ştefan şi Maria Capşa, care nu 

Constantin şi Safta Lazăr. 

Această frumoasă şi 
sihăstrească ctitorie boierească 
vă aşteaptă să călcaţi pragul şi 
să rostiţi o rugaciune către 
ocrotitoarea ei Preasfânta 
Născătoare de Dumezeu. 

Dumnezeu– prietenul   naturii 
si al nostru 

 Pentru cei ce nu cred in 
El  voi scrie un mic articol. 

 El e prezent in natura, 
caci El le-a creat pe toate: van-
tul inmiresmat, muntii care tind 
spre cer, apele ca niste oglinzi 
nemarginite in care se ras-
frange aurul razelor, curgerea 
lina a norilor, ciripitul dulce al 
pasarilor. 

 Il puteti simti atunci 
cand se naste un copil, atunci 
cand creste o floare, cand 
scapam de o boala grava si 
eram fara speranta, caci El e 
langa noi si ne iubeste. 

 Rugati-va la D-zeu sa va 
ajute !       
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BISERICA „ADORMIREA MAICII 
DOMNULUI”  BROŞTENI, COM. 

DRĂGUŞENI, JUD SUCEAVA 

au avut copii) de către Iordache 
Cantacuzino. 

Biserica este de o 
frumuseţe aparte, mai ales că se 
ascunde printre dealurile 
abrupte ale satului, fiind străjuită 
de brazi înalţi, care te duc cu 
gândul la Dumnezeu ( Creatorul 
tuturor celor văzute şi nevăzute). 
Zidurile groase de piatră de râu 
tăinuesc rugăciunile multor 
generaţii de ţărani români 
creştini, care au păstrat vie 
învăţătura Mântuitorului Hristos. 
Tot ele, dacă ar putea vorbi, ne-
ar spune despre tradiţiile şi viaţa 
înaintaşilor noştri. 

Biserica păstraeză 
obiecte vechi, printre care şi o 
icoană a Maicii Domnului cu 
pruncul datată 21 aprilie 1860, 
fiind realizată la dorinţa 
preotului paroh Grigorie 

Sachelarie de Lazăr şi Ecaterina 
Păduraru şi restaurată de familia 

Pr. prof. 

Cătălin Nichiforeasa 



RÂNDURI DESPRE SUFLETUL ROMANESC 

UN SUFLET  CA UN COLŢ DE RAI 

                 ,,Miorita,, este  balada sufletului 
nostru, cântecul bătrânesc  în care narativul 
interferează cu liricul dar şi cu dramaticul.  
Personajul de o rară frumuseţe spirituală este 
fascinat de viaţa şi de artă, de tot ce este bun 
şi frumos. El se confruntă cu realismul vieţii, 
dur şi nemilos. Sufletul curat şi poetic  il ajută 
să vadă moartea ca pe o frumoasă nuntă 
cosmică. În  fiinţa lui renaşte numai speranţa. 
CRETU ADINA  Cls. VIII-a A 

 

,,Cărțile sunt 
oglinzi : vezi în ele 
ceea ce ai în inte-
riorul tău ,, 

 

Miorita-izvor de 
nemurire 

                       
,,Mioriţa’’ este  
fascinanta  
poveste  a  unui  
pastor  frumos  la chip    şi la suflet, în  fiinţa  
căruia  sentimentul  tragicului  se  diluează  
prin  forţa   interioară   de  a transfigura  
alegoric  moartea – realitatea  dureroasă -  în 
nuntă-fabuloasă imagine-  nascuta  din    Om  
curat  la  suflet, fire  de artist, ciobanaşul  îşi 
priveste   eventuala  disparitie  cu o 
seninatate  uimitoare, transformând  propria  
nefericire  într-o adevaratî  feerie –imagine  
de poveste-  întâmplată  pe  meleaguri 
miorotice. Da aici, pe locuri  încercate  de  
istorie, care ne-au  marcat  nu numai  
existenţa  ca  popor,  ci şi  spiritualitatea, 
pendulând  între   deznîdejde  şi speranţa, ,,pe
-un picior de plai, pe-o  gură de rai,,, noi, 
românii, am ştiut că viaţa  se poate prelungi 
ân   eternitate.           

          De  aceea  ciobănaşul mioritic  este 
senin, este  angelic, este poet. 

                                                                                                                                         

Virlan Diana-Maria   clasa aVIII-a B 
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 CRAMPEIE DE SUFLET 

      Eminescu, acest tânar visător care avea fiinţa 
plămădită din apa cerului senin şi înstelat, spune 
cel mai frumos povestea romanilor, le defineste 
cel mai bine sufletul. 

      Aici, in tara doinelor, Eminescu e cantec de 
pastori, noptand la stani, e susurul de izvor 
amestecand luceferi prin claile de fan, e dorul 
care poarta cerbii la chemarea codrului unduit in 
vant. 

      A aruncat cu flori de tei prin visele oamenilo, 
în care a încolţit speranţa. A pardosit cu lumina 
cămara sufletelor îndurerate, prefăcând luna în 
iubire.  

              Da, el,  ,,sfântul prea curat al ghersului 
românesc,,, e tânarul încununat cu flori de tei şi 
mantii de luceafăr, în ţara care i-a fost atât de 
dragă, ţara lui ,,de glorii şi de dor”.  

                             Neamtu Iuliana-Stefania                                                                                  
Barna  Mihaela- Catalina 

CLASA a VIII-a  

              A nins Elevii clasei a-IV-a vă invită, cu mic 
cu mare, să veniţi la biblioteca comunală 
Drăguşeni, judeţul Suceava, la strada principală. 
De mici învăţam să citim, deoarece lectura este 
interesantă, dacă o descoperi. Lectura te ajută să-
ţi dezvolţi imaginaţia şi să ai un caracter şi un 
limbaj adecvat. Cititul ar trebui să devină o 
plăcere pentru toţi . O carte este un dar pe care îl 
poți deschide. Cărțile sunt prieteni reci , dar 
siguri .….și adevărați. Din lectură învățăm multe 
lucruri . .  

           Citiți…..! pentru a vă realiza în viață  

            Cărțile sunt oglinzi : vezi în ele ceea ce ai în 

interiorul tău cu nea de stele pe fruntea celor 

însetaţi de idealuri dezvăluind mai tainic cărarea 

de urmat. 

Nichiforeasa Anastasia, clasa a IV a  



holuri pentru că ne putem răni, 
sau să nu ţipăm, să nu ne 
lovim. Ele sunt prevăzute în 
regulamentul şcolii pentru a 
avea grijă de noi şi pentru 
binele nostru.  

     O clădire frumoasă, cu 
ferestre luminoase, săli de clasă 
dotate cu mobilier nou şi 
laboratoare. Aceasta este 
şcoala mea. Învăţătorii şi 
profesorii îşi aşteaptă cu drag 
eleviii care păşesc pragul şcolii 
în fiecare zi.  

       

     Începe scoala 

        Este toamnă. Frunzele 
copacilor  sunt portocalii, bate  
vântul  şi în  curtea şcolii sunt 
copii cu ghiozdanele în spate, 
căci a început şcoala.                                                                    

  Veveriţa Rita  se uita tristă 
spre şcoală. Mama Vivi o 
întreabă pe Rita  

- Rita, ce s-a intamplat ? De ce 
eşti tristă, draga mea? 

- O mami, vreau  si eu la scoală! 

- Bine, dar ia-ţi pantofii şi 
îmbracă-te frumos pentru 
şcoală. 

Rita se îmbracă şi işi luă 
ghiozdanul . 

Mama îi spune  

- Unde-ţi sunt pantofii, Riţa? 

- O, vai, dar nu am pantofi ! 

- Du-te fuguţa la iepure şi 
cumpără pantofi! Uite, i-a 
bănuţii ăştia. 

Riţa se duce la iepure, dar 
magazinul este închis pentru 
inventar. Rita merge la 
ţestoasă, dihor arici, vulpe, lup, 

urs dar nu găseşte pantofi.Ea 
urcă în copacul din apropiere 
şi începe să plângă. 

Cum să mă duc la scoală 
desculţă? Vreau la 
şcoală! Vreau acum! 
Acum, acum, acum! 

Riţa o vede pe Nella, prinţesa 
călare pe un cal. Ea observă 
că Nella are în mână nişte 
pantofi mici. Sare în faţa 
prinţesei şi zice 

- Pot lua eu pantofii aceştia 
mici? 

- Da, poţi să îi iei, pentru tine 
erau. 

- Mulţumesc!Mulţumesc! 

- Vrei  să te duc la şcoală? 

- Vreau ,vreau! 

Au pornit împreună călare 
spre şcoală. 

Riţei îi place mult la şcoală şi 
nu lipseşte niciodată. 

 

Dor de frunze 

            Un dor adanc îmi 
pătrunde prin suflet, 
amintirile parcă rascolindu-
mi prezentul. Parcă retrăiesc 
acele clipe, sentimente 
placute prin edavare. Uşor 
mă îndepărtez de ele, cu 
tristeţe, dar şi cu fericire că 
păşesc spre noi orizonturi, o 
nouă etapă din viaţă 
aşteptând să fie descoperită. 

          Da, mi-e dor să fiu 
copil, mi-e dor sa fiu acea 
copilă inocentă şi gingaşă în 
jocurile copilăriei. Vreau să 
uit din nou de tot, să nu ţin 

Nr.15, “La portile gandului” 
Pagina 6 

  

ŞCOALA PRIN OCHII MEI 

     Şcoala este un loc unde toti 
copii ar trebui sa meargă. 

ŞCOALA este  locul unde 
profesorii învaţă elevii cum să 
înveţe. Este locul unde ni se 
deschid cu mare grijă cutiil ce 
ascund nestematele 

ştiinţei. O lume a trecutului, a 
prezentului dar şi a viitorului. 
Probleme ce par că sunt de 
nedezlegat ni se dezvăluie 
încetul cu încetul. Putem 
cânta, juca şi picta urmând 
fantezia ce de multe ori ne dă 
târcoale. Şcoala are o mulţime 
de reguli, dar nu este aşa de 
greu de respectat pentru că  
ele  sunt simple, cum ar fi de 
exemplu, să nu fugim pe 



noţiunea timpului, viaţa să pară 
un joc, iar problemele cotidiene 
să-mi fie necunoscute. Să 
trăiesc fără să ştiu durerile 
lumii, grijile zilnice ale 
părinţilor, ororile sărăciei din 
nenumărate locuri din lume, 
ţipetele groazei din urma 
exploziilor. Îmi doresc pentru 
toţi cei care trec de pragul 
copilăriei să nu închidă o uşă ci 
să-şi deschidă aripile spre 
fascinanta adolescenţă lăsând 
deschis drumul pe care mereu 
să poată reveni  doar cu sufletul 
de copil simplu si curios. 

         Imi doresc ca totul sa fie 
un vis, iar visul visului sa fie o 
poveste. 

   

 Putina Iustina- clasa 
a VlIl-a B 

 

Lumina de aur a toamnei! 

            A venit toamna!    Copiii 
se duc din nou veseli la școală. 
În zorii zilei mamele își petrec 
cu grijă pruncii. Privind timida 
lumina de aur a toamnei deja 
îmi este dor de minunata vară.  
Toamna un pictor desăvârșit 
jucand jocul culorilor printre 
frunzele copacilor ne 
ademenește cu roadele ei. Nu 
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sunt un spectator, ci un actor 
care a reluat un rol dintr-un alt 
act al vieții sale. Și eu sunt unul 
din milioanele de copii care 
merg din nou la școală. A fost 
minunată vacanța, dar și la 
școală știu că ma voi distra din 
plin. 

 

        Emotii de toamnă  

       Emotiile in prima zi de 
scoala  acel fior ce-ti 
inpanzeste sufletul , 
furnicatura mainilor ce nu-ti da 
pace , aceea senzatie ce te tine 
treaz pana in zori sunt stari de 
bucurie, bataii repetate ale 
inimii care te face sa te simti 
legat de toate . Mirarea 
revederii colegilor dupa o 
perioada lunga de timp  te 
indeamna la marturisirea unor 
impresii din acel sezon minunat 
care a trecut .       Apoi 
profesorii sunt fiinte erudite 
care ne educa astfel incat sa 
poti iesi in lume , iar 
persoanelor sa te priveasca cu 
alti ochi . Starea de neliniste se 
indeparteaza incet , incet de 
suflet , calmandu-l dar 
facundu-l , sa se simta in largul 
sau . Atunci cand nu-ti poti gasi 
cuvintele deseori iti curg 
lacrimile pe obraji , dar aceste 
lacrimi nu sunt de tristete, ci  
de o bucurie ascunsa cea care 
iti inunda sufletul in prima zi de 
scoala. 

VALEANU DENISA 

Rodnicia toamnei  

   Toamna e o zana ce are in 

cununa drunze ruginii, struguri 
copti din vi. fruncte din panere si 
zambet in privire .       

              E o clipa toamna , clipa 
rodniciei si noi o primim cu multa 
veselie . 

   IUSTINA ARAMESCU, cls a-
V-a 

                 Feeria iernii 

A venit iarna  

Totu-i minunat , 

Stelutele albe  

Din cer s-au adunat . 

 

Prin geamul cu flori albe  

Privesc ocenul de de ninsoare  

Sclipind fara-ncetare  

Spre razele de soare . 

 

Copii-s fericiti, 

Cu sanii pregatiti , 

Pentru a simti  

Bucuria iernii . 

LOGHIN BIANCA cls.VI-a 

 

       VIS ARGINTIU 

Iarnă , sosise-şi de-ndata, 

Brazii inbracati  

In grele cojoace de zapada, 

 

Norii cern in sirag 

Fluturaşii spumei laptelui, 

Iar zanele sustrag, 

Siretele raze ale soarelui. 



 

Sub frumusetea unei inimi de 
gheata, 

Un paradis se-asterne peste 
codru, 

Iar apele limpezi subtil 
ingheata, 

Visul argintului ia viata mandru. 

 

Saniutele copiilor aluneca la 
vale, 

Chicotele lor le lumineaza 
calea. 

Iarna, lumina se risipeste 

Prin cristale.  

 

Vara 

Vara este prea frumoasa, 

Copiii se juaca pe terasa 

Ea este timp de veselie , 

In adulti este multa energie 

Vara este multa treaba, 

Dar pe langa , e si joaca 

Pe codru e apa lina, 

Puisorii o sa vina  
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Cand imi bate, bate-n bis. 
Roadele s-au copt acum, 
Cu frumosul lor parfum, 
Veseli noi pornim la drum. 
 
Inima mea este un paradis, 
Cand imi bate, bate-n bis. 
La sanii noi fugim, 
Cu zapada ne bulgarim, 
Si-un om de zapada 
construim. 
          Andrei Lazar, clasa a 
Va 

 

Frumusetile naturii 

 Brazi inalti si verzi cu 
crengile inalte , 

 Izvoare curgatoare cu apa 
cristalina si dulce , 

 Soarele luminos cu razele 
sale calde si stralucitoare, 

 Noi suntem cei care le 
iubim pe toate. 

 

Cele trei prințese ale 
zmeilor 

 A fost odată un om 
sărac care avea trei feciori. 
Intr-o zi omul sărac a zis: 
 -Dragii mei,eu peste 
zece zile o să mă duc, dar 

In vazduhul cel frumos, 

In stolul lor cel frumos . 

OCHIU IUSTIN 

 

Explozie de flori 

O explozie in miez de dimineata  

Readuce totul , cu adevarat la 
viata  

Si-un val al marii nesfarsite  

Pe mandrele tinere le face 
fericite ! 

 

Pe campuri magige de 
margarete ,  

Rasuna cantecele unor fete  

Si pomii copti de dragul verii  

Adorm mereu in pragul serii  

 

O mica raza fericita  

De copilasi e bine primita  

Si ,de dragul chiotelor lor, 

Eu astazi as putea sa zbor din 
nou.  

 LUCIANA ANTOHI 
 
PULSUL  COPILĂRIEI 
 
Inima mea este un paradis, 
Cand imi bate, bate-n bis. 
Primavara cand soseste, 
Pe ea o-nveseleste,  
Si paradisu-i infloreste. 
 
Inima mea este un paradis, 
Cand imi bate, bate-n bis. 
Vara vine, si-oncalzeste, 
Sufletul ii cucereste, 
Cu mirosu-i de cirese. 
 
Inima mea este un paradis, 



am o rugăminte pentru voi 
 -Care e tată? spuse feciorul cel mic. 
 -Va voi da cate o pungă cu galbeni, să vă duceti fiecare in 
drumul lui dar fiti cu băgare de seamă că nu stiti ce o să vă astepte. 
 -La revedere, spuse băietii si plecară. După ceva vreme au 
ajuns la o răscruce. Acolo erau trei drumuri:unu din aur, altul din 
argint si ultimul din bronz. Cel mare a zis: 
 -Eu voi merge pe drumul de aur! 
 Cel mijlociu a spus: 

 -Ma voi duce pe drumul din argint! 
 Iar cel mic s-a ales cu drumul din bronz. 
 Cel mare a făcut un popas la un copac, dar langa el a venit un batranel care a spus slăbit de 
puteri: 
 -Imi dai si mie, daca te rog, un banuţ? Zise el. 
 Fiul cel mare a zis: 
 -Nu, nu iţi dau că n-am multi! Zise el. 
 Si dupa aceea baiatul se facu una cu un copac de aur. 
 Asa se intalni si mijlociul cu un bătrinel, care il intrebă: 
 -Imi dai te rog un banut? zise si el. 
 -Nu, pentru că e tot ce am! Ii spuse el. 
 Si baiatul se facu una cu un tufis de argint. 
 Si apăru in faţa băiatului cel mai mic un bătrânel care părea de 100 de ani si bătrânelul il 
rugă: 
 -Imi dai si mie un bănut?  
 -Desigur! Ii zise mezinul. Ma cheama Eric. 
 Si cand ii dadu bănutul bătranelul intineri cu 50 de ani, acum nu mai era un bătranel, ci era 
un domn galant care avea in mană o crenguta de la fratele sau mai mare, si in cealalta era o 
frunza de la fratele său mijlociu, si domnul ii spuse: 
 -Bine, Eric, iti zic un lucru foarte important, fratii tăi au fost blestemaţi petru că erau prea 
lacomi, iar dacă vrei să revină la normal, trebuie să ucizi pe cei trei zmei si să salvezi cele trei 
printese. Ai  priceput? 
 -Da! Si fară alte discuţii a pornit la drum. 
 Merse ce merse si ajunse la un castel din bronz si vazu un zmeu cu 3 capete care ii spuse: 
 -Baiatule Eric, asteptat 3 ani ca sa ne luptam!  
 Atunci zmeul si Eric au incepu sa se lupte şi lupta a durat trei zile şi Eric l-a luat pe zmeu şi l
-a aruncat direct in soare, a luat-o pe fată şi s-au dus amândoi la castelul de argint unde îl aştepta 
un zmeu cu 6 capete care ii zise lui Eric: 
 -Băiatule Eric, am aşteptat 6 ani ca  să ne luptăm!  
 Şi atunci au inceput să se lupte şi lupta a durat 6 zile iar când zmeul a incercat să scoată 
sabia din teacă, Eric il lovi pe zmeu în cap încât a intrat cu totul în pamânt şi astfel au luat-o şi pe a 
doua fată şi sabia zmeului şi apoi au plecat. După un timp au ajuns la un castel de aur şi au intâlnit 
un zmeu cu 12 capete care le-a zis: 
 -Baiatule Eric, te aştept de 12 ani ca să ne luptăm!  
 Atunci amandoi au scos sabia si s-au luptat 12 zile şi atunci zmeul l-a trântit pe Eric jos şi 
când a vrut să bage sabia în el, Eric avântă sabia şi îi tăie toate capetele. Eric a salvat printesa si 
chiar atunci au aparut şi fraţii lui. A aparut şi bărbatul misterios şi îi zise lui Eric şi fraţilor săi: 
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 -Acum castelele şi fetele 
mele sunt a voastre! 
 Eric a primit castelul din 
aur, mijlociul cel din argint si cel 
din bronz i-a ramas celui mare. 
Eric a făcut o nunta unde toata 
lumea a participat şi care  poate 
continua si azi, daca nu s-or fi 
prapădit.                                 

  Munteanu Denis Petru–  

                             cls a III a B 

   

    Încântarea sufletului 

                 Sunt doar eu şi cartea 
mea preferată. O deschid uşor 
şi am impresia că plutesc printr-
o mare albastră plină cu delfini. 
Ştiu, este imaginaţia mea , dar 
acest miraj pare să nu se mai 
termine.  

                 Foile diafane îmi fac 
cu ochiul chiorâş printre 
imaginile incolore care mă 
uimesc de la un capitol la altul. 
Lecturând, sunt o fiinţă care 
caută să fie altceva, un alter-
ego.  

                  Imaginaţia zboară... Şi 
iată sunt o fire rebela care a 
înţeles de mult rostul lecturii. 
Pasiunea mea este cititul. Citesc 
uneori sub un copac imens care 
mă duce pe un nor alb ca 
lacrima revărsată pe faţa 
copiilor trişti. Ei nu au avut 
prilejul să descopere bucuria 
lecturii, rostul ei adânc. 

                   Nu pot privi în sus, 
căci mă orbeşte strălucirea 
ţurţurilor de gheaţă care se 
topesc peste mine. Lectura ne 
apropie, ne uneşte sufletele... 
Ştiu că pot să mă ridic la cer ori 
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de cate ori voi vrea, dacă 
am spiritul deschis către 
lumina ce vine din cărţi. 
Pentru mine cartea este un 
univers care poate fi înţeles 
de oricine are sufletul bun si 
cald. 

                Petrica Daria – 
clasa a Vll-a B                                                                                                                                

      

        Carticica minunata 

Mai micuţa cărticică 

In cuvinte tipărită, 

Draga mea, cum reuşeşti 

 Mereu să ne înveseleşti  

Cu snoave şi cu poveşti, 

Poezii deosebite, 

Cu versuri frumos rimate, 

Albe sau încrucişate 

Cu legende din trecut 

Si-ntîmplări de mai demult 

Rând cu rând te voi citi 

Şi apoi pe raft vei sta 

Alt copil vei fermeca                                              

Pantelimon Andreea-
Elena, clasa a VII-a A 

 

Cartea este un lucru 
important pentru oameni 
deoarece datorită lor ne 
îmbogăţim limbajul si aflam 
lucruri noi .     

Deoarece tinerii nu mai 
citesc ci folosesc alte 
mijloace, ar trebui sa fie 
îndemnaţi de către 
părinţi,deoarece  cu 
ajutorul cărţilor putem afla 
răspunsurile unor întrebări 
dificile. 

Datorită cărţilor vei reuşi să 
priveşti aspectul pozitiv al 
vieţii, să îţi imaginezi fiecare 
loc aşa cum îţi doreşti. 

Acestea valoreaza mai mult 
decât banii pentru ca banii 
ţi-i poate fura dar 
înţelepciunea şi inteligenţa 
nu ţi-o poate lua nimeni 
niciodată. 

Când citeşti ai impresia că 
poţi ajunge  în fiecare colţ al 
lumii.Este cu adevîrat 
minunat acest lucru.                                               

Ghitu Ana Maria, cls a-
V-a 

                                                                               

Doina 

 Doina de roman, straveche, 

Plansa la izvoare clare , 

Painea inimii flamande , 

Hraneste in codru verde, 

Dorul, care doare. 

Doina , plai de miorite, 

Cu ciobani si cu bacite, 

Du p-aripi de vant si nor 

Floarea cantecului cu dor , 

Lacrima romanilor. 

Doina dorurilor grele, 

Tesuta in piept cu margele, 

Inganata de cuci suri , 

Lacrimi si izvoare, 

Si peste hotare. 

                                                                                                                                                                        
  Arteni Elena 

                                                                    

Ploaia-lacrimi de copil 

        Este toamna. Am iesit 
la o mica plimbare. Lumina 



văzduh. Fulgii atingând timizi 
pământul îl trezesc din somn, 
anunţându-l de domnia iernii. 
Sub pătura de omăt se 
odihnesc plantele , iar 
animalele sunt în ascunzişuri. 
Privesc pomii împietriţi poleiţi 
cu steluţe, mii de steluţe. 
Casele cu  marginile dantelate, 
parcă sunt nişte păturele de 
frişcă. Frişcă şi zahar pudră de 
parcă sunt în poveştile scrise de 
Fraţii Grimm . Nimic nu se com-
pară cu trasul cu sania, der-
delușul ne așteptă iar veselia va 
fi în toi.       

 Nichiforeasa  Anastasia Clasa 
a IV- a            

      Era o zi de  iarnă geroasă şi 
era frumos. Afară ningea 

liniştit. Iar noi am stat în casă 
lângă sobă. Bunica ne-a facut 
nişte prăjituri foarte 
gustoase. Noua ne-au plăcut 
şi le-am mâncat pe toate. Eu 
am ieţit afară împreună cu 
colegele mele şi ne-am jucat 
în zăpadă cu bulgări şi am 
facut oameni de zăpadă. Am 
rugat-o  pe mama  să vină şi 
ea în jocul noastră în zăpadă, 
şi ne-am distrat din plin. 
După un timp  am mers în 
casă şi ne-am încălzit lângă 
sobă împreună cu colegele 
mele. Eu am scos un joc şi ne
-am jucat toate, impreuna cu 
mama. A fost o zi 
nemaipomenită.                   
Loghin Bianca clasa a -VI-a 
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blanda a soarelui te 
copleseste, iar pe vazduhul ca 
cenusa se vad fluturi cu aripi 
de petale. Pe pamantul som-
noros este un alai de frunze 
pictate. Chiar si tipatul in-
durerat al pasarilor te in-
tristeaza. 

      Deodata,  se vede pe bolta 
cerului un nor mare si gri ca 
un balaur. Picuri de ploaie ca 
lacrimile unui copil cad pe pa-
mant. Nu stiam ce sa fac. 
Eram departe de casa si imi 
era frig, iar ploaia nu se mai 
oprea. Eram speriata, insa imi 
veni o idee. Nu departe de 
unde ma aflam eu era o caba-
na. Fug eu cat ma tin pi-
cioarele si ajung. Ma 
adapostesc in ea.  Astept cat 
astept, iar stropi de ploaie cad 
din ce in ce mai rar si fac loc 
razelor de soare, la inceput 
timide, iar apoi puternice re-
usind sa invinga urgia ce nu 
parea sa aiba sfarsit. Ici, colo 
se aud ciripituri de pasari, 
semn ca-si parasesc ascunza-
torile. Se pregatesc se sa in-
frupte din aerul proaspat al 
naturii de dupa ploaie. Un cur-
cubeu multicolor ca penele 
unui paun iese de dincolo  de 
razela imprastiate ale soarelui. 

 Bucuroasa soarele vegheaza 
asupra noastra din nou ma 
intorc acasa uda leoarca, dar 
foarte fericita.                                                                                                                                   
Horhogea Maria-Amalia 

 

              Norii au început să 
cearnă, steluţe argintii şi 
pufoase ce dansează alene în  



 

CONCURSUL CLASA ECO 
-Perioada: intreg anul scolar - 
Activităţi specifice propuse si 

evaluate: 
CURĂŢENIE 

-ştergerea prafului pe per-
vaze si dulapuri; 

-îngrijirea plantelor clasei 
(udat, curăţat frunzele, 
cules frunzele moarte, 
îmbogăţit numărul lor) 

-păstrarea curăţeniei sau 
realizarea ei prin 
ducerea coşului de câte 
ori e necesar, măturarea 
podelelor de câte ori e 
necesar, ştergerea ta-
blelor şi spălarea bu-
retelui; 

DISCIPLINĂ: 
-nu se aleargă în interiorul 

şcolii; 
-după ce a sunat clopoţelul 

de intrare la cursuri ele-
vii vor aştepta 
profesorul în linişte 
aşezaţi în băncile lor; 

-se păstrează ordinea în 
clasă pe parcursul pau-
zelor şi mai ales a orelor 
de curs; 

-nu se aruncă gunoaie în 
locuri nepermise 

-punctajul din fisele de dis-
ciplina ale clasei; 

-ţinuta corectă şi curată a 
elevilor (uniforma re-
spectiv costumatia spor-
tiva); 

NATURĂ: 
înfrumuseţarea claselor cu 

plante personale cât mai 
diverse şi mai multe/ 
amenajarea unui colt al 
naturii; 

-îngrijirea zilnică a plantelor; 
-participarea cu interes la 

acţiuni de protecţie a 
mediului; 

-colectare selectiva a 
deseurilor; 

 
OBS: 

       Clasele vor fi inspectate 
sistematic  de o comisa de con-
curs care va acorda punctaje de 
la 1 la 10 pentru fiecare secţi-
une a concursului. 
        La  sfarsitul anului scolar se 
vor acorda premiile in functie 
de punctajele realizate. 
        Baftă şi spor la treabă buni 
gospodari !     

 
      

               Mesaje eco 
 PĂSTREAZĂ MEDIUL CURAT 
ŞI VEI FI APRECIAT! 
 IARBA VERDE DE ACASĂ- 
DULCE VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ! 
 TRĂIND ÎN ARMONIE, 
NATURA-ŢI MULŢUMEŞTE ŢIE! 
 O APĂ CURATĂ- O VIAŢĂ   
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SĂNĂTOASĂ! 

 DACĂ TAI PĂDUREA, ÎŢI 
SEACĂ IZVOARELE! 
 MAI MULTE PLANTE- SEMN 
DE SĂNĂTATE ! 
 NATURA ŞI VIAŢA SUNT 
DARURILE LUI DUMNEZEU 
PENTRU NOI, OAMENII ! 
POLUAREA DISTRUGE PLANETA 
ALBASTRĂ! 
 

Eco-Cum protejăm 
atmosfera?  

Măsuri pentru impiedicarea 
poluarii masive a atmosferei: 
- amenajarea cât mai multor 
spații verzi. 
       Cum protejăm solul? 
Măsuri de prevenire și 
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combatere a poluării 
solului: 
- colectarea igienică a 
deșeurilor menajere în 
recipiente speciale, pe cât 
posibil colectarea selectivă, 
pe tipuri de deșeuri; 
- îndepărtarea organizată și 
la perioade cât mai scurte a 
deșeurilor colectate, 
reciclarea,valorificarea sau 
eliminarea controlată; 
- folosirea rațională până la 
reducerea completă a 
îngrășămintelor și 
pesticidelor în agricultură și 
silvicultură; 
Cum protejam apele? 
Măsuri de prevenire și 
combatere a poluării apei: 
- interzicerea îndepărtării la 
întamplare a deșeurilor de 
orice fel, care 
ar putea polua apa; 
- construirea de stații de 
epurare a apei uzate; 
- controlul depozitării 
deșeurilor solide, astfel 
încât substanțele nocive să 
nu se înfiltreze în pânza 
freatică. 

 Ce facem cu deșeurile?  
Satisfacerea necesităților și 
supraviețuirea generațiilor 
umane 
prezente și viitoare, dar și 
menținerea vieții pe Pământ, 
sunt posibile 
numai dacă omul își reduce 
impactul distructiv asupra 
naturii. 
Societatea actuală produce 
cantități enorme de reziduuri 
de 
tot felul. Deșeurile generate de 
industrie și cantitatea 
impresionantă 
de gunoi din centrele urbane 
(deșeuri menajere și 
municipale) sunt 
numai două aspecte ale 
acestui fenomen nociv. 

De obicei, drumul 
gunoiului sfârșește la periferia 
orașulor sau comunelor în 
gropi existente sau pe locuri 
virane, unde se acumulează în 
grămezi imense, urîțind 
peisajul, poluând solul, apa și 
aerul. Și mai grav este că o 
parte din aceste gunoaie, 
îndeosebi materialele plastice, 
sunt extrem de rezistente la 
acțiunea bacteriilor și, 
practic,nu se reciclează pe cale 
naturală. Întâlnim gunoaie, din 
păcate, și în poienile munților, 
și pe malul râurilor, și pe 
litoralul marin, cam peste tot 
unde "turistul" evadează în 
mijlocul naturii, fără a renunța 
măcar pentru scurt timp la 
comoditățile locuinței și la 
gestul reflex de a arunca 
resturile. 

Un prim pas pe care 

împreună îl putem face este 
acela de a afla care sunt 
deșeurile civilizației noastre. 

Tipuri de deșeuri 
Tinând cont de proveniența lor, 
deșeurile pot fi clasificate în: 
- deșeuri menajere, rezultate 
din activitatea zilnică a 
oamenilor în locuințe și locuri 
publice; 
- deșeuri industriale, provenite 
din diversele procese 
tehnologice; 
- deșeuri agrozootehnice, 
legate îndeosebi de creșterea și 
îngrijirea animalelor. 
Protejați mediul, protejați 
sănătatea voastră !                             
                                                                                                

Extrase din doc.activitatea 

Com .ECO  



Lumea în care mi-aş dori 
să trăiesc... 

 Aş dori sa trăiesc într-o 
lume plină de culoare, o lume 
care să combine realitatea cu 
visele, o lume lipsită de 
violenţă. 

      Aş dori să trăiesc într-o 
comunitate în care binele să 
domine.  

       Şcoala, ar trebui să fie locul 
unde armonia, înţelepciunea şi 
jocul modelează personalităţile 
viitorului. 

      Guvernaţi de iubire ar trebui 
să împărţim unii altora bucurie, 
să luptăm împrenă cu tot ce 
înseamnă egoism, invidie, 
minciună,violenţă. 

      Viitorul să fie al nostru, 
creat de noi, de părinţi, de 
profesori nu de jocul banului. 
Să fim mai fericiţi decât parinţii 
noştri. Aş dori să trăiesc într-o 
lume în care toţi copii să aibă 
părinţii aproape. Să nu fie 
nevoie să plecăm în ţări străine, 
la muncă, ci să muncim în 
propria ţară. 

      Aş dori să trăiesc în ţara 
mea, o ţară respectată, cu toate 
drepturile Comunităţii 
Europene. Aş dori să trăiesc într
-o ţară în care oamenii se 
iubesc. 

      Doresc o lume mai bună 
pentru toţi oamenii, un aer mai 
curat, ape cristaline, pâine pe 
mesele săracilor, o lume fără 
războaie, fără dezastre.  

       Când vom fi cu toţii sub 

cupola toleranţei vom avea o 
lume ca aceea în care mi-ar 
plăcea să trăiesc eu şi voi toţi. 

Chelaru Camelia 

 Clasa a VII-a A  

 

Despre noi oamenii-puțină 
anatomie 

 - Urechea umană percepe unde 
sonore cu o frecvenţă cuprinsă 
între 16 şi 20000 Hz şi o 
intensitate de 0 - 120 dB 
(decibeli). Intensitatea sonoră a 
unei şoapte este de 15 dB, a 
murmurului produs de o clasă 
de elevi de cca 50 dB, a unui 
avion cu reacţie în timpul 
decolării de 140 dB. 
 - Canalul auditiv extern are o 
lungime de 1,5 cm, iar melcul 
osos are 3 cm lungime. 
 - Ceara din urechi este o 
combinaţie între sebum şi 
sudoare. 
 - Cineva din familia ta sforăie în 
timpul somnului? Să sperăm că 
nu, fiindcă sforăitul poate atin 

 - Pe parcursul unei vieţi de 70 
de ani, inima unui om bate de 
trei miliarde de ori. Inima 
pompează în organism circa 5 l 
de sânge/minut. În cazul unui 
efort fizic intens, cantitatea de 
sânge creşte până la 30 de l/
mm. In 70 de ani de viaţă, inima 
pompează circa 180.000 t de 
sânge. 

 - După ce am făcut sport, duşul 
fierbinte nu este recomandat 
decât după o pauză de 15-23 de 
minute. În acest fel, putem 

evita riscul unui atac cardiac. În 
plus, activităţile sportive nu 
sunt recomandate în zilele de 
luni. Într-adevăr, câţiva 
cercetători germani susţin că 
numărul de persoane care 
suferă un atac cardiac ar fi mult 
mai mare în prima zi de lucru a 
săptămânii. 

 - Una dintre cele mai 
importante proprietăţi ale 
inimii este automatismul 
cardiac, care îi permite să bată 
şi atunci când este scoasă din 
organism. Datorită acestei 
proprietăţi, sunt posibile 
operaţiile pe cord deschis. 

 - Inima cântăreşte circa 300 g. 
De-a lungul vieţii unui om în 
vârstă de 70 de ani, inima bate 
de 2,5 miliarde de ori şi fiecare 
ventricul pompează în ar¬tere 
170 milioane de litri de sânge. 

 - Musculatura ventriculului 
stâng este de trei ori mai groasă 
decât cea a ventriculului drept. 

- Contracţiile inimii se numesc 
sistole, iar relaxările, diastole. 

 - Zgomotele inimii sunt 
consecinţa activităţii meca¬nice 
a acesteia. 

 - Ritmul cardiac variază cu 
vârsta: 130 bătăi/min. la nou-
născut şi 70 - 80 bătăi/min. la 
adult. 
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har de suc de afine/zi pentru 
prevenirea acestora? 

 Afinele ajută la sănătatea 
creierului, prevenind degen-
erarea celulelor nervoase şi 
pierderea de memorie la 
vârste înaintate? 

 Morcovul hrăneşte şi curăţă 
plămânii? Când plămânii sunt 
curaţi corpul primeşte mai 
mult oxigen şi dă afară mai 
uşor dioxidul de carbon. 

 Pentru a anula mirosul spe-
cific de usturoi, mestecaţi câ-
teva frunze de pătrunjel sau 
mentă proaspătă. 

 Ceapa contribuie la întreţi-
nerea pielii şi a muşchilor, 
încetineşte îmbătrânirea 
ţesuturilor? 

 Varza este benefică în cazul 
constipaţiei, hemoroizilor, 
infecţiilor ulcerului, tumorilor, 
inflamaţiilor, gastritei, 
sinuzitelor sau cirozelor? 

 Sucul de roşii este un remediu 
excelent împotriva arsurilor 
solare, eritemului cauzat de 
radiaţiile UV? 

 Verdeţurile consumate sub 
formă de sucuri pot vindeca 
multe boli? 

 Verdeţurile contribuie la 
creşterea poftei de mâncare 
dar şi la menţinerea unei 
greutăţi optime a organ-
ismului nostru? 

 Tot verdeţurile folosite con-
stant în alimentaţie, cresc ca-
pacitatea de memorare, 
uşurinţă de învăţare, liniştesc 
corpul şi nervii? 

  
Ghitu Ana  Maria 

                 Cls. a VII-a A 
 

De la stres  la … relaxare 
Remedii : 

-  Faceți sport , 30 minute de 
trei ori pe săptămână sau cel 
putin 10 min in fiecare seara; 

-Asculțați melodii relaxante, 
ascltațI ciripitul p]ăsărelelor 

-Întindeți - vă gâtul,  stați 
drept , rotiți capul stânga 
dreapta; 

- Râde - ți des, umorul provoacă 
o stare de buna dispoziție;  

- Imaginați - vă ceva plăcut, 
priviți norii care capătă, mi-
raculos, culoarea voastră fa-
vorită; 

- Vorbiți cu un prieten drag 
despre problemele care vă 
stresează ; 

- Gândiți pozitiv, fiți optimiști, 
citiți o carte; 

- Schimbați mediul , o excursie 
încarcă bateriile; 

-Dansați și hormonul stării de 
bine va exploda; 

- Magneziul  care ajută la buna 
funcționare a sistemului nervos 

il puteți găsi în mere, banană, 
nuci ,varză, iaurt, apa minerală 

Horgogea Amalia 

 Clasa a VI- a 

Nr.15, “La portile gandului” 
Pagina 15 

 - Viteza de propagare a 
pulsului (dilatare bruscă a 
pereţilor aortei la pomparea 
sângelui) este de 10 ori mai 
mare decât cea a fluxului 
sangvin. 

- În medie, inima unui om bate 
de 70 de ori pe minut. Între 
aceste bătăi, inima se 
odihneşte. Astfel, în cazul unei 
persoane de 70 de ani, se poate 
spune că inima i s-a odihnit 
timp de 40 de ani şi a bătut 
timp de numai 30 de ani!ge 
chiar şi 69 de decibeli, ceea ce 
corespunde zgomotului produs 
de un ciocan pneumatic!  

 

Ştiaţi că… 
 Strugurii previn apariţia can-

cerului, favorizează stagnarea 
şi chiar micşorarea tumorilor 
extinse?                              

 Seminţele de struguri conţin 
antioxidanţi puternici care 
blochează îmbătrânirea 
prematură. Seminţele au şi 
proprietăţi antivirale? 

 Roşii sau albi, strugurii sunt 
foarte eficienţi în îmbogăţirea 
organismului cu vitamine (A, 
B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, D, 
P etc.) şi minerale (fier, sodiu, 
calciu, potasiu, fosfor, mag-
neziu, clor, siliciu, crom, 
etc.)? 

 Măceşele întăresc imunitatea 
organismului prin conţinutul 
său extrem de bogat în 
vitamina C. 

 Afinele protejează organ-
ismul împotriva infecţiilor, în 
special a celor urinare; se 
recomandă cel puţin un pa-
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Quilling    

                                                                             

.Chiar dacă la noi nu este încă foarte răspândită, tehnica spi-
ralării fâşiilor de hârtie sau quilling este cunoscută şi utilizată 
de secole. 

 Ce presupune această tehnică? Fâşiile de hârtie se spi-
ralează cu o unealtă simplă, li se dau diferite forme, apoi se 
lipesc. 

Ghitu Ana Maria 

clasa V-a  

Tainele cusutului 

 

       Cusăturile sunt realizate pe etamină sau pe pânză.  

       La început când dna. profesor Vîrvara Gabriela ne-a arătat 
o carte cu modele de cusături moldovenești  toți spuneam că 
nu vom reuși să parcurgem acest drum către minunata lume a 
cusăturilor. Unii dintre noi nu folosisem niciodată acul, nici nu 
știam ce este etamina. Ne-a adus niște cusături pe care le avea 
de la bunica dânsei, erau minunate. Nu spunem, așa ceva nu 
poate fi lucrat de mâinile cuiva. Doamna profesoară ne-a 
arătat pas cu pas cum să așezăm pe etamina albă și curată ața 
prinsă de un ac mic. Și așa din mâinile noastre, încet dar sigur s
-a realizat o colecție cusături care mai de care mai frumoasă.  

       Copii privesc cu mirare lucrările noastre a celor de la cercul 
de artă și se minunează. 

                    Vartolomei Ana Maria, clasa a VIII-a B 
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Matematică  
distractivă  

1.     Câte luni din cele 12 au 28 
de zile ?                    

2.    Spune “şapte” de cinci ori.                                                
Acum spune “şapte” pe litere. 
Acum spune ce bea vaca? 

3.     Tatăl lui Mișu are 5 băieți 
pe care i-a numit în ordine: 

1) Paf                    3) Pif 

2) Pef                    4) Pof 

        Cum îl cheamă pe al 
cincilea băiat? 

4.     Din 81 iei pe 8 și mai pui 1. 
Cât fac? 

                 

Scurt istoric al apariției in-
strumentelor geometrice 

    Va-ți pus vreodată 
întrebarea: cine a inventat in-
strumentele cu care ne-am 
obișnuit să desenam? Veți afla 
citind următoarele răspunsuri! 

RIGLA: Utilizarea riglei a 
început din vremuri de mult 
uitate. Știm doar că dulgherii 
(meseriaș care execută 
lemnăria unei case, a unei 
clădiri sau diverse alte con-
strucții) secolului I d. H. folos-
eau o coardă, înmuiată în praf 
colorat, întinsă între două punc-
te - așa se trasa o linie dreaptă. 

COMPASUL: Dacă îl ascultăm pe 
Ovidiu în Metamorfoze, com-

pasul a fost inventat de Potâr-
niche, un nepot al ilustrului 

arhitect Dedal. Invidios pe 
nepotul său, Dedal i-ar fi 

provocat căderea în gol de pe 
schela unei construcții dedicate 
zeiței Minerva, dar zeița, mărin-

imoasă, i-ar fi transformat pe 
copil într-o potârniche. La 

sfârșitul secolului al XVII-lea, 
compasul a devenit un simbol al 
construcțiilor. Asemuit cu litera 

A, el este utilizat, împreună cu 
echerul, ca instrument de 

măsurare, simbolizând judeca-
ta. 

 

Bunele maniere de astăzi 
    A fi politicos înseamnă a te 
comporta firesc în orice îm-
prejurare, în așa fel încât să fie 
favorizate relațiile interumane 
și o bună conviețuire. Politețea 
presupune buna creștere, edu-
cație, o atitudine de respect 
față de alții, dar și față de pro-
pria persoană.  

 Trebuie să adoptam un 
comportament civilizat în orice 
împrejurare, să dăm dovadă de 
omenie, de toleranță, re-
spectând norme de conduită ce 
răspund așteptărilor colectivi-
tății în care trăim. Codul ma-
nierelor elegante reprezintă un 
ansamblu de reguli de compor-
tare în societate. 

    Tacâmurile nu trebuie 
folosite când vorbiți. După ce 
ați terminat de mâncat, 
tacâmurile se pun în farfurie 

paralel, furculița cu dinții în jos, 
iar cuțitul cu tăișul spre dreap-
ta. 

  

Știați că… 

 În Japonia, când primești 
un cadou, trebuie să 
aștepți să rămâi singur ca 
să-l deschizi? 

  În China, când vizitați pe 
cineva, trebuie să vă 
scuzați că oferiți ,,atât de 
puțin”, chiar și când îi 
așezați pe musafiri la 
masă. 

 În Marea Britanie, rareori 
se strânge mâna între cu-
noștințe  

În S.U.A a dispărut bunul obicei 
al mesei luate împreună cu în-
treaga familie, impunând gen-
erația fast-food.         

                                                          
Cei mai buni 

   Olimpiadele reprezinta noi 
experiente,emotii, capacitatea 
de a sti mai mult,de a te putea 
intrece pe tine si a reusi sa 
ajungi la idealurile propuse. 

   Desigur, pentru participarea la 
o olimpiada este nevoie de in-
drumarea unui bun 
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profesor,multe ore de pre-
gatire, exercitii si alte teme 
suplimentare. Si eu am partici-
pat la cateva olimpiade in care 
cred ca am obtinut rezultate 
acceptabile. A fost destul de 
greu, a necesitat multa pre-
gatire, invatarea unor noi 
termeni si unor lectii difi-
cile.Emotiile cele mai mari sunt 
atunci cand ajungi in sala in 
care se tine olimpiada. Acolo 
intalnesti diferiti elevi, unii mai 
emotivi, altii mai prietenosi, 
fiecare cu propriile ganduri si 
trairi. 

    De obicei la aceste olimpiade 
participa cei mai buni elevi , cei 
care reusesc sa isi depaseasca 
temerile si incearca sa experi-
menteze noi situatii ai vietii sco-
lare. 

    Asadar, o olimpiada reprezin-

ta un pas spre a fi mai bun. 

Putină Iustina, clasa a VIII- a B  

  

In excursie 

 Ne-am dorit să mergem 

într-o excursie şi acest lucru s-a 

şi întâmplat. Profesorii noştri 

însoţitori au fost si ei entuzi-

asmaţi şi dornici de a vedea lu-

cruri noi asa ca am pornit de 

dimineaţă la drum. Vreamea a 

ţinut cu noi, astfel încât ne-am 

bucurat din plin de tot ceea am 

văzut , viţitat şi colindat 

  Lacul Roşu o regiune 
unică în lume unde pădurile de 
brazi par veşnic verzi, aerul cu-
rat şi proaspăt te îmbie la 
visare. Statiunea este un adeva-
rat paradis pentru cei care cau-
tă recreere şi odihnă, trans-
miţând prin pitorescul 
peisajului o atmosferă de 
neuitat. 

 Cheile Bicazului re-
prezintă o zonă geografică de-
osebit de pitorească din 
România situată în partea cen-
trală a Munților Hășmaș, în 
nord-estul țării în județele Nea-
mț și Harghita. Cheile au fost 
formate de râul Bicaz și fac 
legătura între Transilvania și 
Moldova. 

  Lacul Bicaz, unul din cele 
mai mari lacuri din Romania. 
Nemaipomenit de frumos, un 
lac despre care am învăţat că s-
a format prin crearea unui baraj 
pe râul Bistriţa, baraj pe care de 
altfel l-am văzut ţi de pe care 
am putut vedea o priveliste im-
presionanta către masivul 
Ceahlau, către valea Bistritei 
sau către lacul Bicaz.  În mod 
deosebit ne-a plăcut plimbarea  
cu vaporasul.  Ni s-a spus că ce-
va mai departe de baraj se afla 
statiunea piscicola Potoci. Peste 
baraj trece şoseaua ce leaga 
Bicazul de Durău, Borsec sau 

Campulung Moldovenesc, pe un 
traseu lung de 1-2 ore ce încon-
joară practic Masivul Ceahlău.  

 Oraşul Piatra Neamţ ne-
a fermecat privindu-l din 
telegondolă. 

 Cetatea Neamt fiind una 
dintre principalele atracţii turis-
tice din aproperea oraşului 
Tîrgu Nemţ  nu am ezitat să o 
vizităm ci dimpotrivă. Datorită 
măreţiei acesteia, ea re-
prezentând una dintre obiec-
tivele de vizitat atunci când te 
afli în zona Târgu-Neamţ. Ce-
tatea Neamţ se numară printre 
principalele monumente medi-
evale ale ţării noastre, ea fiind 
situată în vecinatatea celui mai 
înalt vârf al Culmii Pleşului. Pe 
timpuri, Cetatea Neamţului 
stătea de veghe pe văile 
Moldovei şi ale Siretului, cât şi 
pe calea de acces spre Transil-
vania. Acum, renovată după 
cum ni s-a spus  redă o parte 
din ceea ce se întâmpla în ce-
tate în perioada medievală.  

 Fascinant! 

Un excursionist amator 
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Mândria de a fi român- 

1 Decembrie 

        1 Decembrie este Ziua 

Naţională a României. În 

această zi se  marchează unul 

din cele mai mari evenimente 

din istoria poporului român   şi 

anume Unirea Transilvaniei cu 

Romania. Şi în şcoala noastră a 

fost sărbătorită această mare zi 

Principalele evenimente de la 1 

Decembrie 1918 au fost 

rememorate prin vizionări de 

filme, documentare, prezentări 

power point.La căminul cultural 

am sarbatorit prin cântece 

patriotice, dansuri şi piese de 

teatru .  

Putina Iustina-clasa a VllI-a 

         În 1994, UNESCO a 
inaugurat prima ZI MONDIALĂ A 
EDUCATORILOR. În această zi 
noi le-am urat învăţătorilor şi 
profesorilor noştri La mulţi ani! 
Astfel am pregătit un panou cu 
desene, eseuri, poezii şi citate 
dedicate lor şi pasiunii cu care  
se implică zi de zi în activitatea 
dumnealor. Educaţia este foarte 
importantă pentru un copil.  
Consider că fără educatori,  noi 
copiii am rămâne asemenea 
perlelor neşlefuite, cu un 
potenţial nedescoperit, fără 
noţiuni care să ne facă să 
înţelegem fenomene, 
experienţe, tainele ştiinţelor, 
norme de conduită, 
comportament şi limbaj. Sunt 
atât de multe lucruri pe care le-
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am învăţat, de la primele 
semne caligrafice alături de 
doamna educatoare, la 
primele litere din abecedar 
sub calda îndrumare a 
doamnei învăţătoare apoi 
împreună cu domnii profesori 
pas cu pas prin noi şi noi 
cunoştinţe.      
 Virlan Diana clasa a-VIII-a A 
 

Nonviolența 
   În viaţa de toate zilele 
întâlnim diferite cazuri în 
care violenţa îşi găseşte loc. 
Aceasta apare deseori în 
conflicte fiind verbală sau 
fizică. Nu vă lăsaţi pradă 
violenţei, deoarece ne 
afectează în mod negativ.Ne 
întrebăm de cele mai multe 
ori de ce violenţa, în cele mai 
multe cazuri ne este prietenă 
şi parcă şi parcă mereu o 
ascultăm.Cel mai des putem 
întâlni violenţa acasă, în 
familie, la şcoală, pe stradă, 
dar violenţa în şcoală e cea 
cu care ne confrunăm noi 
elevii. La întrebarea  “ Cum 
putem exmatricula violenţa 
din   şcoala noastră?” am 
răspuns mulţi colegi  prin 
activităţi pe care le-am 
desfăşurat la orele de 
dirigenţiedar si cu ocazia Zilei 
Internaţionale 
pentru nonviolenţă în şcoală 

de pe 30 ianuarie.   După   
părerea   mea   putem   
înlătura   violenţa   prin 
organizarea unor astfel de 
activităţi în şcoli despre cum 
ne face rău violenţa în toate 
formele sale. Şi   violenţa   in   
familie   e   una   din   
problemele   contemporane   
ale societăţii   româneşti,   
părinţii   din   zilele   noastre   
mergând   după principiul 
“Bătaia e ruptă din rai!” fiind 
convinşi ca doar cu bătaia îşi 
pot educa copiii. Aceştia ar 
trebui să înţeleagă că un copil 
nu se educă cu  bătaia  ci  mai 
mult  îi  implementezi ideea   
că   bătaia   e rezolvarea  
tuturor   problemelor ceea ce 
va aplica şi el  când   va creşte 
mare cu proprii săi copii. 
Pentru a evita conflictele 
trebuie să învăţăm atitudinile 
necesare aprofundării non-
violenţei precum: iubirea, 
mulţumirea, înţelegerea 
celorlalţi, raţiunea, calmul, 
iertarea, bunul-simţ , fericirea, 
credinţa în Dumnezeu, curajul, 
cultivarea unor relaţii 
armonioase, umilinţa, veselia 
şi simţul umorului. A-ti 
cunoaste nevoile interioare si 
a sti sa le satisfaci fara a-l rani 
pe celalalt, iata ceva ce ar 
trebui învăţat.  

Porohniuc Ioana Clasa a VII a 
B 

    



Datini și obiceiuri de 
iarnă 

            Datinile şi obiceiurile 
populare reprezintă o 
componentă importantă a 
resurselor turistice. Ele se 
intregrează elementelor 
deosebit de valoroase ale 
culturii spirituale 
populare.Tradiţiile şi  
obiceiurile populare  au o 
importantă istorie a 
poporului nostru. Aceste 
obiceiuri încep în decembrie 
de Sf. Nicolae şi se termină 
în ianuarie de Sf. Vasile pe 
vechi. 

         Pe data de 27 
decembrie, am participat la 
parada de la Suceava. Am 
urat în faţa Casei de Cultură, 
apoi am mers către scena 
amplasată în faţa Casei de 
Cultură a municipiului 
Suceava. Pe data de 13 
ianuarie de Sf. Vasile pe 
vechi, la Drăguşeni s-a 
organizat o paradă a 
obiceiurilor de iarnă. 
Aceasta a început de la 
intrare  în Drăguşeni . Au 
participat 15 formaţii din 
diferite comune si judeţe, 
spre exemplu: din Judeţul 
Neamţ, din Judeţul Suceava, 
dinJudeţul Iaşi. Spectacolul a  
început cu elevii şcolii  care 
au dat tonul evenimentului 
cu urături şi jocuri 
tradiţionale, a continuat cu 
Banda lui Harap şi s-a 
încheat cu obiceiurile satelor 
învecinate .  
Andreea Pavaloaia clasa a-
VIII-a B 
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Activitate.. Salata de 
Fructe.. 

     În săptămâna ..Şcoala 
altfel,, am derulat una din 
activităţile care nouă ne plac 
extrem de mult....!!! 

- Activităţi culinare- 
Activitatea s-a numit Salata de 
fructe, noi am adus fructele şi 
ustensilele de care avem 
nevoie.  

După ce dna. profesoară ne-a 
prezentat mai multe 
proprietăţi şi caracteristici ale 
fructelor am curăţat fructele 
foarte, foarte repede pentru 
finalul mult aşteptat şi 
anume... sigur că aţi ghicit 
degustarea. 

Plini de nerăbdare bucătarii 
au luat o pauză şi au intrat în 
rol chelnerii. Servirea a fost de 
nota 10, adică repede, cu fast 
dar şi cu diverse figuri sau să 
zicem moduri de a servi. Cu 
toţii am servit o salată de 
fructe nemaipomenită.  

Mai greu a fost pentru 
debarasatori.Era deja un final. 
Un final .Un festin al gusturilor 
şi aromelor de fructe.       

 

Balul toamnei 

“Dansul este un poem în care 
fiecare mişcare este un 
cuvânt.” (MATA HARI)  
    

         Ce reprezintă dansul? 
Dansul reprezintă o 
împreunare a două mâini într-
o mişcare graţioasă şi 
ordonată.  

          Într-o zi, doamna 
dirigintă a venit în clasă şi 
ne-a spus că are o idee de 
dans pentru urmatoarea 
serbare pe şcoală. Ne-a 
explicat despre ce este 
vorba, ne-a arătat melodia 
pe care o alese-se  şi ne-a 
spus că vom valsa pe scenă. 
După ce am aflat ce fel de 
dans va trebui să învăţăm 
eram oarecum nesiguri şi 
panicaţi deoarece ştiam că 
este un dans extrem de 
greu şi pentru al învăţa 
aveam nevoie de multe ore 
de pregătire şi seriozitate. 
Doamna dirigintă ne-a 
calmat spunându-ne să nu 
ne facem grij că nu este un 
dans foarte greu şi că ea ne 
va fi alături pe scenă. După 
ce am fost convinşi, 
doamna dirigintă  ne-a 
propus să ne alegem 
perechile iar după ce 
perechile au fost făcute am 
început prima repetiţie. Toti 
eram convinşi că nu vom 
reuşi să dansăm dar 
doamna diriginta ne-a 
incurajat. A venit şi ziua cea 
mare, Balul toamnei.    
Emoţii, dar ce emotii, daca 
nu ne ieşeau paşii, dacă ne 
împiedecam. Nimic din 
toate aceste temeri nu s-a 
întâmplat. Rochii de bal, 
măşti de carnaval, costume 
şi papioane colorate. 
Muzica a început şi surpriză, 
elevii clasei a VIII- a A au 
dansat şi au impresionat. 
Barna Mihaela, clasa a 
VIIIA        



Consiliul reprezentativ al 
părinților 
 Art.1. Părinţii/tutorii legali au 
dreptul şi obligaţia de a 
colabora cu unitatea de învăţământ, 
în vederea realizării obiectivelor 
educaţionale. 

a) Părinţii/tutorii legali au 
obligaţia, cel puţin o dată pe lună, să 
ia legătura  cu învăţătorul/dirigintele 
pentru a cunoaşte evoluţia copilului 
lor. 

b) Părintele, tutorele legal 
instituit sau susţinătorul legal sunt 
obligaţi, conform legii, să asigure 
frecvenţa şcolară a elevului în 
învăţământul obligatoriu. 

Comitetul de părinți al clasei 
  

Art.2. Comitetul de părinţi al clasei se 
alege în fiecare an în adunarea 
generală a părinţilor elevilor clasei, 
convocată de diriginte, care 
prezidează şedinţa. 

          a) Convocarea adunării generale 
pentru alegerea comitetului de părinţi 
al clasei are loc în primele 30 zile de la 
începerea cursurilor anului şcolar. 

          b) Comitetul de părinţi al clasei 
se compune din trei persoane: un 
preşedinte şi doi membri;  

          c) Dirigintele clasei convoacă 
adunarea generală a părinţilor la 
începutul fiecărui semestru şi la 
încheierea anului şcolar. De 
asemenea, dirigintele sau 
preşedintele comitetului de părinţi al 
clasei pot convoca adunarea generală 
a părinţilor ori de câte ori este 
necesar. 

          d) Comitetul de părinţi al clasei 
reprezintă interesele părinţilor 
elevilor clasei în adunarea generală a 
părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul 
reprezentativ al părinţilor, în consiliul 
profesoral şi în consiliul clasei. 

Art.3. Comitetul de părinţi al clasei are 
următoarele atribuţii: 

          a) ajută diriginţii în activitatea de 
cuprindere în învăţământul 
obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă 
şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei 

acestora; 

          b) sprijină unitatea de 
învăţământ şi dirigintele în 
activitatea de consiliere şi de 
orientare socio-profesională sau de 
integrare socială a absolvenţilor; 

          c) sprijină dirigintele/
învăţătorul în organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi 
extraşcolare; 

          d) are iniţiative şi se implică în 
îmbunătăţirea condiţiilor de studiu 
pentru elevii clasei; 

          e) atrage persoane fizice sau 

juridice care, prin contribuţii 

financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a 

activităţii educative şi a bazei 

materiale din clasă şi din şcoală; 

          f) sprijină conducerea unităţii 
de învăţământ şi dirigintele în 
întreţinerea, dezvoltarea şi 
modernizarea bazei materiale a 
clasei şi a unităţii de învăţământ. 

Art.4. Comitetul de părinţi al clasei 
ţine legătura cu unitatea de 
învăţământ, prin dirigintele clasei. 

          a) Comitetul de părinţi al clasei 
poate propune, în adunarea 
generală, dacă se consideră necesar, 
o sumă minimă prin care părinţii 
elevilor clasei să contribuie la 
întreţinerea, dezvoltarea şi 
modernizarea bazei materiale a 
clasei sau a unităţii de învăţământ. 

          b) Contribuţia prevăzută la alin. 
a) nu este obligatorie, iar neachitarea 
acesteia nu poate limita, în nici un 
caz, exercitarea de către elevi a 
drepturilor prevăzute de prezentul 
regulament şi de prevederile legale 
în vigoare. Informarea celor implicaţi 
cu privire la conţinutul acestui articol 
este obligatorie. 

          c) Contribuţia prevăzută la alin. 
a) se colectează şi se administrează 
numai de către comitetul de părinţi, 

fără implicarea cadrelor didactice. 

          d) Este interzisă implicarea 
elevilor în strângerea fondurilor. 

          e) Dirigintelui îi este interzis să 
opereze cu aceste fonduri. 

          f) Fondurile băneşti ale 
comitetului de părinţi se cheltuiesc la 
iniţiativa acestuia sau ca urmare a 
propunerii dirigintelui sau a 
directorului, însuşite de către comitet. 

          g) Sponsorizarea clasei sau a 
unităţii de învăţământ nu atrage după 
sine drepturi în plus pentru anumiţi 
elevi.  

         h) Se interzice iniţierea, de către 
şcoală sau de către părinţi, a oricărei 
discuţii cu elevii în vederea colectării 
şi administrării fondurilor comitetului 
de părinţi. 

 Consiliul reprezentativ al părinţilor/
Asociaţia de părinţi 

Art. 5.  La nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ funcţionează Consiliul 
reprezentativ al părinţilor.  

Art.6. Consiliul reprezentativ al 
părinţilor din unitatea de învăţământ 
este compus din preşedinţii 
comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. 

a) Consiliul reprezentativ al 
părinţilor îşi desemnează 
reprezentanţii săi în organismele de 
conducere ale şcolii.  

Art.7. Consiliul reprezentativ al 

părinţilor poate decide constituirea sa 

în asociaţie cu personalitate juridică, 

conform reglementărilor în vigoare.  

            a) Consiliul reprezentativ al 

părinţilor/Asociaţia părinţilor se 

organizează şi funcţionează în 

conformitate cu propriul regulament 

de ordine interioară /

statutul  asociaţiei.  

Art.8. Consiliul reprezentativ al 
părinţilor /Asociaţia de părinţi are 
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următoarele atribuţii:  

a)      susţine unitatea de învăţământ 
în activitatea de consiliere şi 
orientare socio-profesională sau de 
integrare socială a absolvenţilor; 

b)      propune măsuri pentru 
şcolarizarea elevilor din 
învăţământul obligatoriu şi 
încadrarea în muncă a absolvenţilor; 

c)      propune unităţilor de 
învăţământ discipline şi domenii care 
să se studieze prin curriculumul la 
decizia şcolii; 

d)      identifică surse de finanţare 
extrabugetară şi propune Consiliului 
de administraţie al unităţii, la nivelul 
căreia se constituie, modul de 
folosire a acestora; 

e)      sprijină parteneriatele 
educaţionale dintre unităţile de 
învăţământ şi instituţiile cu rol 
educativ în plan local; 

f)        susţine unităţile de învăţământ 
în derularea programelor de 
prevenire şi de combatere a 
abandonului şcolar; 

g)      se preocupă de conservarea, 
promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor 
culturale specifice minorităţilor în 
plan local, de dezvoltare a 
multiculturalităţii şi a dialogului 
cultural; 

h)      susţine unitatea de învăţământ 
în organizarea şi desfăşurarea 
festivităţilor anuale; 

i)        susţine conducerea unităţii 
şcolare în  organizarea şi în 
desfăşurarea consultaţiilor cu 
părinţii, pe teme educaţionale; 

j)        conlucrează cu comisiile de 
ocrotirea a minorilor, cu organele de 
autoritate tutelară sau cu 
organizaţiile nonguvernamentale cu 
atribuţii în acest sens, în vederea 
soluţionării situaţiei elevilor care au 
nevoie de ocrotire; 

k)      sprijină conducerea unităţii de 
învăţământ în întreţinerea şi 

modernizarea bazei materiale; 

l)        are iniţiative şi se implică în 
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
activităţii elevilor, în internate şi în 
cantine. 

Art.9. Comitetele de părinţi ale 
claselor/Consiliul reprezentativ al 
părinţilor/Asociaţia de părinţi pot 
atrage resurse financiare 
extrabugetare, constând în 
contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., 
venite din partea unor persoane fizice 
sau juridice din ţară şi străinătate, 
care vor fi utilizate pentru: 

         a) modernizarea şi întreţinerea 
patrimoniului unităţii de învăţământ, 
a bazei materiale şi sportive; 

          b) acordarea de premii şi de 
burse elevilor; 

          c) sprijinirea financiară a unor 
activităţi extraşcolare; 

          d) acordarea de sprijin financiar 

sau material copiilor care provin din 

familii cu situaţie materială precară; 

          e) alte activităţi care privesc 
bunul mers al unităţii de învăţământ 
sau care sunt aprobate de adunarea 
generală a părinţilor. 

 Art. 10. Colectarea şi administrarea 
sumelor destinate întreţinerii, 
dezvoltării şi modernizării bazei 
materiale a unităţii de învăţământ, 
reprezentând o cotă-parte din 
contribuţia prevăzută la art. 4 se face 
numai de către consiliul reprezentativ 
al părinţilor. 

            a) adunarea generală a 
asociaţiei părinţilor din unitatea de 
învăţământ stabileşte suma de bani 
care poate să se afle permanent la 
dispoziţia consiliului reprezentativ al 
părinţilor şi care să fie folosită pentru 
situaţii urgente, la solicitarea 
consiliului de administraţie al unităţii 
de învăţământ. 

Art.11. Personalul didactic nu 

operează cu aceste fonduri. 

Art.12. Fondurile colectate se 
cheltuiesc numai prin decizia 
organizaţiilor părinţilor, din proprie 
iniţiativă, sau în urma consultării 
consiliului de administraţie al unităţii 
de învăţământ. 

 
Consiliul reprezentativ al elevilor 

Se intrunesc periodic in sedinte 
dupa o programare afisata si 
discuta chestiuni privitoare la 
activitatea scolara din 
localitate. lege modalităţi de 
a motiva elevii să se implice 
în activităţi extraşcolare; 

se autosesizează privind 
problemele cu care se 
confruntă elevii, încercând să 
găsească soluţii 

apără drepturile copilului şi 
reclamă încălcarea lor ; 

contribuie la îmbunătăţirea stării 
disciplinare a şcolii
(absenteismul, abandonul 
şcolar, delicvenţa juvenilă, 
etc.); 

veghează la respectarea 
regulamentului de ordine 
interioară a şcolii şi participă 
la elaborarea lui prin 
preşedintele consiliului; 

iniţiază, organizează şi desfăşoară 
activităţi extraşcolare; 

sprijină proiectele şi programele 
educative în care este 
implicată şcoala; 

organizează acţiuni în comunitate 
(strângere de fonduri pentru 
copiii cu nevoi speciale, 
acţiuni pe probleme de 
mediu etc.); 

organizează serbări, evenimente 
culturale, baluri, concursuri, 
excursii; 

organizează noi alegeri pentru 
funcţia de preşedinte, dacă 
CJE semnalează faptul că 
acesta nu îşi îndeplineşte 
atribuţiile; 

(extras din regulamentul in-
tern) 
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     De la bunici adunate 

 Sarmale cu crupe 

 Este nevoie de :crupe 
din grăunţe de porumb alb, 
carne, ceapă, pătrunjel, 
morcov, ardei gras, roşii, ulei, 
sare, piper, varză murată. Toate 
acestea se amestecă şi se fac 
sarmale  învelite în varză 
murată. Se fierb în ceaun. 

Jufă 

 Se face din sămânţă de 
cânepă sau de dovleac. Se pune 
sămânţa de cânepă într-o oală 
şi se freacă cu o lingură de lemn 
până se face ca laptele. Unii 
oameni  zdrobeau sămânţa de 
cânepă sau dovleac în chiuă şi 
apoi o amestecau cu apă şi 
obţineau un fel de lapte. Când 
acesta fierbea se ridica 
deasupra ca urda. Se strecura şi 
se obţinea un caş care se  
folosea la plăcinte. Uneori se 
mânca aşa cum era în loc de 
lapte de  vacă cu pâine de casă 
sau cu felii de mămăligă coapte 
pe plită. Aceasta era o mâncare 
de post. Se mai numeşte lapte 
de buhai. 

Covașă (covarșă) 

 Gospodinele opăreau 
într-o covată făină de grâu şi 
făină de porumb. O lăsau 12 
ore la dospit şi apoi turnau apă 
clocotită peste ea, o amestecau 
bine, o lăsau la înăcrit 2-3 zile. 
Se mânca cu mălai. 

Borș cu curpeni 

 Este nevoie de 
următoarele: ceapă, morcov, 
pătrunjel, mărar, lobodă, alte 
legume şi curpeni. Se culeg 
lăstari tineri de la hamei 
(curpeni), se curăţă de frunze, 
se rup bucăţele mărunte. Într-
un vas se pune apă cu sare şi se 
pune la foc. Când apa 
clocoteşte se acreşte cu borş de 
putină.  Se fierb curpenii şi 
zarzavaturile. Când este fiert 
zarzavaturile se strecoară. 
Peste zarzavat se presară 
puţină sare şi piper, după gust. 
Se mănâncă cu felii de 
mămăligă coapte pe plită. 

Despre... 

 Se spune că era o fată 
nu prea harnică. Într-o zi mama 
ei a plecat la prăşit, dar i-a spus 
fetei să umple borş. Fata s-a 
jucat toată ziua, iar mai spre 
seară a pus în budăi apă rece şi 
tărâţe peste nişte huşte şi s-a 
apucat să umple borş. Prin faţa 
casei  sale trecea o babă şi o 
întreabă ce face. Fata i-a 
răspuns că umple borş. Atunci 
baba s-a dus lângă budăi şi cu o 
mână s-a apucat a învârti cu 
culişerul în borş, iar cu cealaltă 
mână în capul fetei a început a 
zice aşa:” Cât sunt eu de 
mânioasă şi Maria de 
puturoasă, aşa să fie borşul de 
acru.” 

         Jocurile cu măsti 

 Moldova este una dintre regi-
unile cele mai faimoase pentru 
numeroasele jocuri cu măşti 
care se practică în perioada 
sărbatorilor de iarnă. Printre 
acestea se numară “Jocul 
caprei”, “Jocul ursului”. Cel mai 
iubit  la noi este jocul ursului. 
Pentru jocul ursului, baieţii de 
14-18 ani se întâlnesc şi 
pregătesc cele necesare 
jocului, masca şi costumul. În 
plus de la sfântul Nicolae, 
băieţii ies seara pe uliţele 
satului şi bat dobele, strigând 
diverse strigături, în felul aces-
ta ei vestesc apropierea 
sărbătorilor. Pregatirea măştii-
costum de urs pentru 
sărbătoarea de  de Anul Nou se 
bucură de o mare atenţie. 

 Capul de urs se realiz-
ează de meşteri, în aşa fel încât 
se redă fizionomia animalului. 
De la gât în jos, corpul celui 
care se maschează este aco-
perit cu o blană de oaie sau cu 
un cojoc lung, întors pe dos. Pe 

lângă personajul central, mai 
participă şi cei care vor cânta la 
acordeon, la tobe, cei care vor 
spune povestea ursului adică 
ursarii, vor mai fi personaje 
cum ar fi doctorul, ţiganca, 
mireasa, mascații care spun 
diverse texte şi care dansează. 
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Ursarii sunt cei care conduc 
urşii printr-un lant legat de 
capătul ciomegelor ce se prinde 
apoi de capul ursului. Faptul că 
ursul în timpul jocului se pref-
ace a fi bolnav şi că moare sim-
bolizează moartea iernii, reve-
nirea la viaţă simbolizând 
apropierea primăverii, iar urca-
tul ursului pe ciomag simboliz-
ează trecerea prin anotimpuri. 

 Toboşarul dă ritmul 
jocului prin toba pe care o bate 

cu două beţe de lemn. “jocul 
caprei” a fost înainte un cere-
monial al unui cult, care pre-
supunea omorârea, jelirea, 
înmormântarea și învierea 
caprei, iar bătranii considerau 
capra ca fiind prevestitoare de 
vreme, dacă aceasta va fi bună 
sau rea, iar in prezent acest joc 
este menit să aducă prosperita-

te celui pe care îl colindă, dar și 
pentru a păstra această tradiție 
antică de a se prezenta cos-
tume, măști, jocuri și cântece și 
este jucat pentru sporul anului 
ce vine, pentru spor la recolte, 

la animale și în gospodării. 
Colindătorii sunt răsplătiți cu 
bani şi cu colaci. 

Sorcova 

Practicată în prima zi a anului, 
de preferință ca primul care 
sorcovește pe cineva să fie un 
baiat, deoarece înseamnă pros-
peritate și belșug.  

PARTICIPANŢI 

 tineri, necăsătoriţi  

  banta de muzicanţi, re-
dusă ca număr faţă de cea 
care participă la nuntă (un 
fluieras, un dobaş cu o 
dobă de coastă, un 
trompetist, şi un acorde-
onist); 

 capitani (sau dragomani) 
– în număr de unu - doi; 
se îmbracă militar integral 
(în perioada interbelica 
aveau şi arme; sunt sin-
gurii din grup care nu sunt 
mascaţi la chip 

 caprele – costumul 
alcătuit din cap şi spri-
joana de lemn, cu coarne 

veritabile şi cât mai 
rămuroase; corpul mascat 
de un covor ţesut (fie de 
lâna, în culori naturale şi 
cu motive geometrice; fie 
cu motive vegetale, pre-
dominând culorile 
primare şi nonculorile) 
sau un tol tesut din cor-
dele viu colorate.; 

 ursii – trei; patru la 
număr, au costumul făcut 
din piele de oaie netunsă 
în picioare poartă opinci, 
la mijloc, se încing cu un 
lanţ de fier al cărui capăt 
este fixat într-un par de 
brad, numit şi ciomag 
(ajutor în timpul dansului 
şi târât dupa ei la mers); 

 au apărut în grup mai re-
cent (doftorul, mireasa, 
ţiganca) 

            Urșii de Anul Nou alungă 
demonii din case şi ogrăzi şi 
urează un an fericit.                                                            
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La teatru 

       Intr-o zi domnul  invatator 

ne-a propus  sa facem o 
sceneta despre Ion Creanga. 
Domnu a impartit   l-a   fiecare  
cate o   fila   si am facut 
repetitii zi de zi pana cand a 
venit ziua concursului. Am par-
ticipat si am obtinut premiul 2 
si noi ne-am bucurat foarte 
mult. Am  promis ca data 
viitoare vom incerca sa luam 
premiul 1. 

           Iata ca a trecut  o luna si 
am mai schimbat  rolurile si 

jocul de scena . 
Asa ca a venit si 
ziua concursului, 
ne-am pornit spre 
Suceava . Am vor-
bit mult mult 
pana cand am 
ajuns la Suceava. 
Am facut o repeti-
tie si am stat si ne
-am uitat acolo si 
la alti copii care 

au 

prezentat deverse spectacole 
de teatru. La un moment dat 
au intrat pe scena niste copii 
care  au avut sceneta Stefan 
cel Mare. Ei erau foarte  
talentati si aveau si niste cos-
tume deosebite. Apoi am in-
trat noi si am luat tot premiiul 
2 dar a fost foarte frumos in 
ziua aceiaca si nu cred ca o 
vom uita prea curand.  

Poiana Denisa, Manoliu Alex-
andra, cls a III a B 
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Când o piesă este capturată, 
piesa atacantă ia locul piesei 
inamice (excepţie făcând 
capturarea en passant). Piesa 
capturată e scoasă din joc şi nu 
poate reveni pe tablă.*1+ Regele 
poate fi pus în şah, dar nu 
poate fi capturat. 

Regele poate muta exact un 
pătrăţel pe orizontală, verticală 
sau diagonală. De asemenea, 
fiecare rege poate face o 
mutare specială, 
numită rocadă, o singură dată 
în cursul unei partide. 

Turnul mută orice număr de 
pătrăţele libere pe verticală 
sau orizontală. De 
asemenea este deplasat şi 
la rocadă. 

Nebunul mută orice număr de 
pătrăţele libere - de aceeasi 
culoare - in diagonala . 

Dama poate muta orice număr 
de pătrăţele libere pe 
diagonala , orizontală sau 
verticală. 

Calul mută în formă de „L”, 

 

 Primii pasi in SAH 
(IV) 

      Şahul este jucat pe o tablă 
de şah care este împărţită în 64 
pătrăţele (8x8) de culori 
alternative, similară cu cea 
folosită pentru jocul „dame”. 
Nu contează care sunt culorile 
exacte de pe tablă, pătrăţele de 
culoare deschise la culoare se 
numesc „albe”, iar cele de 
culoare închisă se numesc 
negre. Şaisprezece piese „albe” 
şi şaisprezece piese „negre” 
sunt aşezate pe tablă la 
începutul jocului. Tabla este 
pusă în aşa fel încât la cel mai 
apropiat colţ din dreapta al 
fiecărui jucător să se afle un 
pătrăţel alb. Fiecare jucător 
controlează şaisprezece piese  

             Fiecare camp de pe 
tabla de şah este identificat cu 
un cuplu unic dintr-o literă şi un 
număr. Şirurile verticale — 
denumite coloane (8) — sunt 
marcate cu litere de la a la h, de 
la stânga albului (flancul 
reginei) la dreapta albului 
(flancul regelui). Similar, şirurile 
orizontale — denumite linii 
(8) — sunt numerotate de 
la 1 la 8, începând de la 
orizontala de lângă alb. Deci, 
fiecare pătrăţel de pe tablă e 
identificat cu litera verticalei şi 
numărul orizontalei. Regele alb, 
de exemplu, începe jocul de pe 
pătrăţelul e1, iar calul negru de 
pe b8 şi poate muta pe a6 şi c6. 

             Fiecare jucător deţine 
controlul a uneia din cele două 
seturi de piese colorate. Albul 
mută primul şi ca în mai multe 
jocuri pe tablă, jucătorii mută 
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succint. Facerea unei 
mutări e obligatorie; nu e 
permis să „pasezi”. Jocul 
continuă până când un 
rege primeşte mat, un 
jucător cedează, sau se 
ajunge la remiză. În plus, 
dacă se joacă cu control al 
timpului, jucătorul care 
depăşeşte timpul limită 
pierde jocul. 

          Regulile oficiale ale 
şahului nu includ o 
procedură care să 
determine cine joacă cu 
albele. În schimb, această 
decizie e determinată de 
regulile specifice ale 
competiţiei sportive 
respective. În cazul unei 
partide dinafara turneelor, 
se foloseşte tragerea la 
sorţi. 

    Fiecare piesă de şah are 
propriul său stil de a muta. 
Mutările sunt făcute pe 
pătrăţelele vacante, 
exceptând cazurile de 
capturare a piesei 
adversarului. 

Cu excepţia calului, piesele 
nu pot sări una peste alta. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Regulile_jocului_de_%C8%99ah#cite_note-1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rege_(%C8%99ah)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rocad%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turn_(%C8%99ah)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nebun_(%C8%99ah)
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dama_(%C8%99ah)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cal_(%C8%99ah)


două pătrăţele pe verticală 
sau orizontală plus un 
pătrăţel pe direcţia 
transversală. 

Pionii au cele mai complexe 
reguli de mutări: 

Un pion poate fi mutat 
înainte un pătrăţel, dacă 
pătrăţelul respectiv nu este 
ocupat. Dacă încă nu a fost 
mutat deloc, pionul are 
opţiunea de a muta două 
pătrăţele înainte. Un pion nu 
poate muta înapoi. 

Pionii sunt singurele piese 
care capturează diferit de cum 
mută. Ei pot captura o piesă 
inamică, aflată pe pătrăţelul 
vecin de pe diagonală şi doar 
înainte, pionul neputând 
captura înapoi. 

        Pionul are două mutări 
speciale, en passant şi 
promovarea. 
 

Qoan qi do-pasiunea mea 

        Qoan qi do este un sport 
pentru oamenii care respecta 
tradițiile chinezești si pentru cei 
care nu il folosesc pentru a in-
timida sau a speria alte per-
soane,     Acest sport ar 
trebui sa se folosească pentru a 
te apăra sau sa aperi alte per-
soane. Eu m-am înscris acolo ca 
sa învăț sa ma apar de alțe per-
soane care ar vrea sa ma bată, 
dar acolo am intalnit si copii 
care vroiau so se folosească de 
cele invatatepentru nu doar 
pentru a se apăra. 

         In cadrul pregatirii poti 
atinge diferite grade, de la 5-7 
capi galbeni, de la 7-13 capi 

roșii, 
de la 13-18 capi albaștri, si de la 
18+ capi negri.  

 Exista doar trei centuri: albă, 
mov, neagră. Eu cred ca acest 
sport are un inteles foarte pro-
fund si de aceea pemntru unii e 
chiar un mod de viața.  

 Munteanu Denis, 

Clasa a III a B 

 

Probleme distractive 
 1)Ce te faci atunci când 
îţi trebuie exact cinci litri de apă 
dar ai la dispoziţie doar două 
găleţi:una de patru şi una de 
şapte litri?Te-ai descurca? 
 Răspuns:Umplem vasul 
de patru litri şi îl turnăm  în el 
şapte litri. Apoi umplem din 
nou vasul de patru litri şi îl 
turnăm în cel de şapte litri. Va 
rămâne un litru în cel de patru 
litri. Turnăm acest litru în 
mortar,apoi umplem vasul de 
patru litri şi îl turnăm si pe 
acesta. 
 2)Utilizând de trei ori 
cifra trei şi o operaţie 
aritmetică obţine-ţi 11.Soluţia 
33:3=11. 
 3)Acum este 11 
noaptea. Afară este frig,e urât 
şi plouă. Ce credeţi,peste 72 de 
ore vremea se va schimba,va fi 
frumoasa cu soare? 
 4)Tatăl Tantei are cinci 
fete   
-Cheche 
-Chacha 
-Chichi 

-Chocho,care este numele celei 
de a cincea?Soluţie Tanta. 
 5)Au fost adunate şapte 
căpiţe de fân cu altele 11.Câte 
căpiţe de fân se vor obţine?
Soluţie una mai mare. 
 Culese  de pe Probleme 
distractive 
   Chelaru Melissa, cls a III a B
   

Revista noastra... 
...a obtinut in anii trecuti doua 
premii bune. Din pacate cativa 
ani ea si-a sistat activitatea dar 
revenim anul acesta in forta!  

 Multumim asadar tu-
turor  celor care au muncit cu 
sarg  si talent si au facut posibi-
la castigarea premiului III la  
concursul de reviste scolare al 
ISJ Suceava si a premiului I la 
concursul organizat de ISJ Iasi.  

 Se poate si mai bine. 
Inca ne perfectionam in editare 
in noul program in care scriem 
revista. Este greu si inca avem 
nevoie de ajutorul domnilor 
profesori care impartasesc pasi-
unea noastra . Oricum satisfac-
tia cea mai mare vine atunci 
cand ne dam seama ca am lu-
crat bine. SUCCES NOUA! (dar si 
celorlalte colective de redactie 
de la alte scoli). 

    COLECTIVUL DE REDACTIE 
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