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ŞCOALA GIMNAZIALA DRĂGUŞENI
fete cu un post de învăţător,
iniţial, iar ulterior creşte numărul
de clase încît între 1927 şi 1944
funcţionează cu 5 posturi de
învăţător. Şcoala de fete a avut
conducere proprie.

-Scurt istoricDocumente
istorice
existente în arhive menţionează
că prima şcoală a fost înfiinţată la
1865, având ca îvăţător pe
Gheorghe Moişanu, iar apoi pe
Gheorghe Popescu, unul dintre fiii
satului. Între 1891-1896 a fost
construită o sală cu două săli de
clasă şi cu dependinţe. După 1900
activează la şcoala din Drăguşeni
unul din învăţătorii cu prestigiu,
Vasile Pienescu.
Pe scurt evoluţia şcolii
poate fi sistematizată astfel:
-în 1865 se înfiinţează şcoala
primară cu un post de învăţător.
-in anul 1896 se dă în folosinţă
un local de şcoală cu două săli de
clasă şi locuinţă pentru învăţător,
local care între anii 1950-1974
este folosit ca internat pentru
copiii din satele învecinate , ce
urmau cursurile şcolii .

-În anul 1928 este începută
construcţia unui nou local de
şcoală tip ,,casa şcoalelor’’ dat în
folosinţă parţială în 1932 (două
săli) şi terminat în 1940, avînd 4
săli de clasă, cancelarie şi un
depozit de material didactic. Acest
local este folosit şi în prezent.
-după anul 1944 se trece la
învăţământul mixt. Astfel între
1944 şi 1961 funcţionează ca
şcoală elementară de 7 ani.
-între 1961 şi 1976 funcţionează
ca liceu de cultură generală ( cu
clase
primare,
gimnaziale,
liceale).
-Între
anii
1961-1962
se
construieşte
din
contribuţia
bănească a cetăţenilor un local cu
8 săli de clasă, un laborator şi
camere anexe pentru material
didactic. Acestuia i se adaugă în
1974 încă 4 săli de clasă şi un
demisol , tot din contribuţia
bănească a locuitorilor.

-în 1897 ia fiinţă al doilea post de
învăţător.
-în 1915 ia fiinţă al treilea post de
învăţător.

-din 1997 funcţionează ca şcoală
cu clasele I-VIII.

-în 1920 ia fiinţă al patrulea post
de învăţător.

- În 2000 a fost renovat corpul B
numit Şcoala Veche integrându-se
în construcţie şi o sală de sport.
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Scoala care te face om
adevarat
Inainte de a-si dori sa fie cel mai
bun, scopul minimal al fiecaruia
trebuie sa fie acela de a fi un bun
cetatean, adica sa se integreze
bine in societatile prezenta si
viitoare.
Pentru aceasta are nevoie de
cunostinte, deprinderi , priceperi si
valori cu baza solida. Aceasta este
ideea pe care o promoveaza
Scoala Gimnaziala Draguseni, jud.
Suceava.

Tel/fax 0230536360,
facebook: scoala gimnaziala
draguseni,
email:scdraguseni@yahoo.com
https://sites.google.com/site/
scoalagimnazialadraguseni/
DIR. Munteanu Petrica

-între 1976- 1990 funcţionează ca
şcoală de 10 ani.
-între 1990-1997 funcţionează ca
şcoală cu clasele I - VIII şi clase de
învăţămînt complementar (profilconfecţii metalice şi obiecte
decorative textile).

-în 1921 se înfiinţează în paralel
cu şcoala existentă o scoala de

imobilului principal o baie, s-a pus
în funcţiune instalaţia termică şi sa înlocuit învelitoarea acoperişului
corpului A, iar în 2008 s-a renovat
total interiorul aceluiaşi imobil.

- În 2007 s-a construit şi anexat
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Drăgusenii de altădată.Oameni de seama…
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 Dumitru 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 infiintat o “Banca populara” asa cum
era in spiritul vremii, prin ministerul invatamantului. A infiintat o
gradina de zarzavat pe baze cooperatiste. 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 biblioteca populara.
Dumitru Drăguşanu
Dumitru Drăguşanu a fost un
învăţător de excepţie, care a
îndeplinit şi funcţia de revizor şcolar la Fălticeni. Între anii 19271929 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 mateNr.13, “La portile gandului”

riale culese de el sau adunate din
sat a organizat un mic muzeu şcolar 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 documente 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 Draguseni.
A infiintat o echipa de
dansuri populare cu care a participat la multe menifestari externe
inclusiv concursuri nationale. In
calitate de director de camin cultural a desfasurat o bogata activitate culturala si a coordonat si
activitatea bibliotecii comunale
Draguseni.

Gavril Luca (1937-2012)
Profesorul Gavril Luca s-a
nascut la 22 august 1937, in Draguseni, 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, persecutiile familiei din anii stalinismului
s. a. A urmat scolile primara si
gimnaziala in Draguseni (19451953), medie tehnica de energie
electrica din Iasi (1953-1955),
Liceul “Nicu Gane” din Falticeni (de
unde a fost exmatriculat pentru
simpatia manifestata fata de Revolutia din Ungaria, in 1956) si Liceul
“George Bacovia” din Bacau
(absolvit in 1958).
Si-a inceput cariera didactica la Viforeni-Bacau (in calitate
de profesor suplinitor), dupa care
a urmat cursurile Facultati de Istorie 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 muzeograf la Muzeul de istorie Targu Neamt, 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 articole publicate in reviste de specialitate si comunicari sustinute la diverse reuniuni didactice si de
muzeografie, pe plan local si national. Este autorul unei minimonografii a Cetatii Neamt si o
monografie a orasului Tg. Neamt.
In ultima perioada a vietii a lucrat
la completari la Monografia Comunei Draguseni si la o monografie a intregului teritoriu din zona Neamt pana la apa Moldovei.

Horhogea Gheorghiță
clasa a VII a B
Pagina 3

Jocurile cu măsti

puturoasă, aşa să fie borşul de
acru.”

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.
Covaşă (covarşă)
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.
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Borş 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. Întrun 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.

Moldova este una dintre
regiunile 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 acesta

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
Loghin Costina clasa a V-a
Grigoraş Marina clasa a v-a

ei
vestesc
apropierea
sărbătorilor. Pregatirea măştiicostum
de
urs
pentru
sărbătoarea de de Anul Nou se
bucură de o mare atenţie.
Capul de urs se realizează de meşteri, în aşa fel încât
se redă fizionomia animalului.
De la gât în jos, corpul celui
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care se maschează este acoperit 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.
Ursarii sunt cei care conduc
urşii printr-un lant legat de

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
lâna, în culori naturale şi
cu motive geometrice; fie
cu motive vegetale, predominând
culorile
primare şi nonculorile)
sau un tol tesut din cordele viu colorate.;
bani şi cu colaci.





tineri, necăsătoriţi

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);



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 acordeonist);

au apărut în grup mai recent (doftorul, mireasa,
ţiganca)

Sorcova
Practicată în prima zi a anului,
de preferință ca primul care
sorcovește pe cineva să fie un
baiat, deoarece înseamnă prosperitate și belșug.
capătul ciomegelor ce se prinde
apoi de capul ursului. Faptul că
ursul în timpul jocului se preface a fi bolnav şi că moare simbolizează moartea iernii, revenirea la viaţă simbolizând
apropierea primăverii, iar urcatul ursului pe ciomag simbolizează trecerea prin anotimpuri.
Toboşarul dă ritmul
jocului prin toba pe care o bate
cu două beţe de lemn. “jocul
caprei” a fost înainte un ceremonial al unui cult, care presupunea 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 prosperitate celui pe care îl colindă, dar și
pentru a păstra această tradiție
antică de a se prezenta cosNr.13, “La portile gandului”

PARTICIPANŢI



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



caprele
–
costumul
alcătuit din cap şi sprijoana de lemn, cu coarne
veritabile şi cât mai
rămuroase; corpul mascat
de un covor ţesut (fie de

Urșii de Anul Nou alungă
Ochiu Marina
clasa aVIII -a
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BISERICA „ADORMIREA
MAICII DOMNULUI”
BROŞTENI, COM.
DRĂGUŞENI, JUD SUCEAVA

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
au avut copii) de către Iordache
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Această frumoasă şi
sihăstrească ctitorie boierească
vă aşteaptă să călcaţi pragul şi
să rostiţi o rugaciune către
Cantacuzino.
ocrotitoarea ei Preasfânta
Biserica este de o fru- Născătoare de Dumezeu.
museţe aparte, mai ales că se
PNC
ascunde printre dealurile abrupte ale satului, fiind străjuită
de brazi înalţi, care te duc cu Dumnezeu– prietenul
naturii si al nostru
gândul la Dumnezeu ( Creatorul
Pentru cei ce nu cred in
tuturor
celor
văzute
şi
nevăzute). Zidurile groase de El voi scrie un mic articol.
El e prezent in natura,
piatră de râu tăinuesc rugăciunile multor generaţii de ţărani caci El le-a creat pe toate: vanromâni creştini, care au păstrat tul inmiresmat, muntii care tind
spre cer, apele ca niste oglinzi
nemarginite in care se rasfrange 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 !
Manoliu Marina,
vie învăţătura Mântuitorului
Hristos. Tot ele, dacă ar putea
vorbi, ne-ar spune despre
tradiţiile şi viaţa înaintaşilor
noştri.

clasa a III a B

Biserica păstrează 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 Constantin şi Safta Lazăr.
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Puterea iubirii

INFLORISE LA INCEPUTUL VERII
SI ERA CEL MAI FRUMOS
TRANDAFIR DIN GRADINĂ .
PETALELE ERAU BOGATE, CATIFELATE ŞI AVEA O CULOARE
VIE DE NU-ŢI MAI LUAI OCHII
DE LA EL.
Se credea cel mai frumos
din lume şi devenise mândru şi
foarte răutăcios cu celelalte
flori. Chiar şi cu albinele şi
fluturii care doreau să se
bucure de nectarul florii lui.
Din înaltul cerului, Dumnezeu îl
privea şi îl aştepta să devină
mai bun, pentru că răutatea lui
nu se potrivea cu frumuseţea
cu care era înzestrat, dar se
părea ca acest lucru nu avea să
se întâmple. Şi ca să-l ajute să
devină mai bun, Dumnezeu îl
preschimbă într-un cactus. Din
mândreţe de trandafir ce era, a
ajuns un cactus plin de ţepi pe
geamul unei case, alături de
alte flori.
Dimineaţa o fetiţă a început
să îngrijească toate florile,
arătând dragoste faţă de toate.

Îl îngriji pe cactus cu tot atâta
căldură, dar cactusul nu înţelegea de ce fetiţa se purta cu el
atât de frumos. Deşi avea nenumăraţi spini ea îl ştergea de
praf, îi săpa pământul,îl stropea
cu apă curată şi îi cânta lin,
adormitor.
- Oare de ce mă îngrijeşte?
Doar am ghimpi. Uite s-a şi
înţepat şi totuşi nu mă aruncă.
Daca aş fi fost plin de flori şi de
parfum aş fi înţeles să mă iubească pentru frumuseţea mea,
dar aşa…?
Ros de curiozitate, o tot
urmarea pe fetiţă cum avea
grijă de florile din geam, cum le
vorbea şi le mângâia, cum le
schimba locul pentru a nu le fi
prea cald sau prea frig şi
fiecărei flori îi dădea atenţia
cuvenită. După un timp, parcă
trezit ca dintr-un somn lung,
cugeta în sinea sa:
Cum am putut să fiu atât
de mândru atunci când eram
trandafir? Care era meritul
meu? Dumnezeu îmi dăruise
frumuseţe ca să îi bucur pe cei
din jurul meu, iar eu nu primeam pe nimeni să se bucure
de nectarul sau de parfumul
meu. Fetiţa care mă îngrijeşte
e plină de dragoste. Ea iubeşte
toate florile şi nu aşteaptă
recunoştinţa sau mulţumire
pentru asta. Bunătatea şi
răbdarea ei mi-au arătat
adevărata frumuseţe.
Cactusul a privit in jur şi
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toate florile erau nespus de
frumoase şi a înţeles că
Dumnezeu, auzindu-i gândurile
şi părerile de rău, îi dăruise puterea de a iubi. Atât de mult şi-a
dorit să facă şi el ceva bun
pentru cei din jurul său, încât
copleşit de bucurie, a înflorit.
Terminarea iernii

Ne-am jucat
Si ne-am distrat
In zapada ca e iarna
Dar acum ea pleaca iara
Haina alba si pufoasa
Ne-a adus iarna in prag
Iata ca acum dispare
Ca e umezeala mare !
Iarna a plecat in fuga
Zapada cu ea a luat
Si trena ei cea alba , lunga
Lumea iar s-a intristat…….
Botezatu Silviu
Clasa A VII-a A
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Căšelul meu

Căţelul meu, e şmecher tare
Stă întins mereu la soare.
Roade oase în neştire

Totu-i alb peste pământ

E cam leneş el din fire.

Ninge,din ce în ce mai tare
Peste-ntregilee hotare

Prieten bun e c-un pisoi

Animalele se-ascund

Când îl vede-i tărăboi

De frigul cel crunt

De nu se întamplă nimic

Stau sub streşine tăcute

Mai latră şi el un pic.

Gureşele acum mute

Cantoriu Iuliana,
clasa a VII-a A
Alb

Totu-i alb şi îngheţat,
Pomii învesmântaţi cu stele
Ramuri prinse cu mărgele
Sub cerul senin,
Dealul e plin
De sanii, de copii
De chiote hazlii.
Joc

Satele au case albe
Casele au gradini dalbe
Grădinile au pomii albi
Pomii au ciucuri de argint

Aşteptând o zi cu soare
Să poată din nou să zboare.
Luca Mircea
Clasa a VII-a A
De ajuţi o să primeşti
O iubire, dulce iubire

O avere mult mai mare

Acel sentiment care caută, sapă
şi îşi face rădăcină.

Cel sărac de mulţumeşti

Şi creşte udat de mângâiere,
speranţă şi apreciere.
El colindă fiecare colţ al inimii.
Şi nu răzbeşte până nu găseşte
calea fericirii
Atât de aproape de suferinţă şi
împletit cu zâmbetul şi ura.

Vei trăi cu-n îndestulare.
Trandafirul
Are pete albicioase,
Ce sclipesc in miez de noapte
Grațios și cu petale,
Roșii,fine și ușoare .

De atâtea ori e frate cu minciuna,

Țepii îi sunt protectori,

Atât de bine ascuns un fariseu

Îl păzește arareori

Îl poate preschimba, sădind în
suflet deznădejdea.
Vizeteu Loredana

De dușmanii lui cei mici:

Clasa a VIII-a

Copii , gâze și furnici.
Dimineața pe răcoare,
Are rouă pe petale

Îndemn

În viaţă tu să ştii să preţuieşti
iubirea

Ațipește încetișor,
pe covorul verzișor

S-alegi neghina de sămânţă,

Nistor Marina

Să semeni dragoste nu ură,

Clasa a VI-a A

Să mergi prin soare nu furtună.
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Halloween
Halloween began 2000
years ago in Ireland, England and Northern France
with the ancient religion of
the Celts (Paganism).
This day marked
beginning of the dark,
winter, a time of year
was often associated
human death.

the
cold
that
with

Jack- O- Lanterns are used for
decorating people s houses
(carved pumpkins).
Children wear funny or

“Pădurile sunt dinaintea
omenirii, deşerturile după”.
(CHATEAUBRIAND). E și perioada când începe un alt an
începe cu anotimpurile sale,
cu florile, cu fructele, cu
roadele şi cu frumuseţile
sale.

On the night of October 31st they celebrated
Samhain , when it was believed that the ghosts of the
dead returned to earth.
In 834 Pope Gregory III
named this day All Hallow s
Eve (-hallow- means -saint-).

scary
costumes
special holiday.

on

this

Bobbing for apples is a
popular game at Halloween
parties. Players try to bite an
apple and take it aut of a
bucket of water without
using their hands.
Teacher:
Vizeteu Narcisa
Les forêts précèdent les
peuples, les déserts les suivent.”
Nr.13, “La portile gandului”

“Să învăšăm
despre pădure”

Crupul ecologiștilor
din școala noastră s-a înscris
în programul internațional ,,
“Să
învăţăm
despre
pădure” (LeAF – Learning
About Forest) Program mondial de educaţie pentru mediul înconjurător, prin care
sala de clasă este înlocuită cu
natura, iar lecţiile de
desfăşoară în mediul natural.
Proiectul nostru se numește ,,Pădurea rădăcina
sufletului, sănătatea corpului.
Putină Mirela
Clasa a VI-a
Pagina 9

Noroc cu...
PISICA NEAGRĂ

Timp de mulţi ani, pescarii englezi au crezut că dacă
lăsau acasă cu soţiile lor câte o
pisică neagră, acestea le vor
păţi de rele, cât vor fi plecaţi pe
mare la pescuit. Există foarte
multe superstiţii ce au ca punct
comun pisica neagră. În unele
locuri, pisica neagră aducea cu
sine norocul fiind luată în
călătorii, pe nave. Marea Britanie şi Irlanda păstrau un loc de
cinste felinei cu blana întunecată, deoarece se considera ca
era purtătoare de noroc. În culturile indiană şi română, în special în regiunea Moldovei din
România, una dintre cele mai
de temut superstiţii este aceea
că dacă o pisică neagră iţi taie
calea, atunci vei avea ghinion
sau ceva foarte rău ţi se poate
întâmpla.
Totuşi, de unde vine acest
avânt către superstiţiile legate
Pagina 10

de pisica neagră? Poate şi din
cauză că ea este obiectul de
cult al religiilor păgâne din antichitate.
Cert este că în zilele noastre, proprietarii de pisici negre
le-au adus pentru frumuseţea
lor şi în deosebi a blănii,pentru
privirea lor hipnotică a ochilor
mari şi aurii sau verzi. Dar,
poate şi pentru că au un statut
controversat şi mistic. Unii încă
mai cred în superstiţii, dar aceia
ce dovedesc a fi mai slabi de
îngeri, alţii se prefac că
îndeplinesc condiţiile unui comportament superstiţios, doar
pentru că este în vogă. S-au
strâns multe superstiţii in
decursul timpului, care mai de
care mai înfloritoare, dar în realitate cred că totul se întâmplă
sub conştientul uman. Se spune
că pisicile pot prezice vremea şi
atunci de ce, spre exemplu: iarna ne ia tot timpul pe
nepregătite? Pisicile negre pot
să prezică o boală, dar la ce bun
dacă nu o pot vindeca? Este
oare benefic să credem orice?
Alte surse zic că dacă o pisică îşi
spală faţa cu lăbuţa, anunţă
musafiri; în cazul acesta cel mai
bine este să ai tot timpul masa
pregătită pentru oaspeţi; dar
pisicile îşi ocupă timpul dormind şi făcându-şi igiena, mai
ales cu lăbuţa pe faţă. Dacă o
pisică priveşte prelung pe
geam, anunţă ploaie; poate vaţi gândit că instinctul felin

‘atacă’ din priviri păsările din
copaci sau chiar de la pervazul
geamului. Ei bine, nu! Ele anunţa ploaia. Superstiţiile s-au adunat de prin toate colţurile lumii,
poate chiar în acest moment se
‘fabrică’
unele
şi
mai
înfricoşătoare, însă opţiunea de
a le şi crede este a fiecăruia.
Eu cred că cei care au întradevăr ghinion când întâlnesc o
pisică
neagră
sunt
şoriceii.
(sursă: Revista Pisica)
MAXIME

Mincinosul nu câştigă alt lucru,
decât acela de a nu fi crezut
când spune adevărul (Esop)
Urechea să fie pururi deschisă
la adevăr şi închisă la minciună
şi linguşire. ( M. Kogălniceanu )
Minciuna nu poate lua nimic din
adevăr,precum negura nu
poate face ziua mai mare.
(N.Iorga)
Dacă adevărul e în fundul
fântânii, mă arunc în fântână
(J.Renard)
Acolo unde începe minciuna
începe şi ticăloşia(Balzac)
Adevărul e ca apa rece de care
dor numai dinţii bolnavi
(N.Iorga)
Horhogea M.
Andreea-Alexandra
Cls. a VII-a B
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Povestea lui Mos
Crăciun

Este iarnă. Afară ninge cu
fulgi mari și grei. Pe fereastra
înghețată ce se țes flori de
gheață, se zăresc copii zglobii
care se joacă cu săniuțele. În
casă, la gura sobei, copilașii ascultă liniștiți și curioși povestea
lui Moș Crăciun.
„Într-un ţinut îndepărtat şi
foarte friguros, într-o căsuţă
mică, dar totuşi încăpătoare
trăieşte moşul cel blând cu barba albă ca zăpada şi lungă până
la genunchi. Într-un costum
roşu şi un şorţ vechi pe el, lucrează la o jucărie împreună cu
spiriduşii, nelipsiţi în a da o mâna de ajutor mai ales când e
vorba de surprize. În acel mic
loc călduros erau mii şi mii de
jucării care aşteptau cuminţi să
fie dăruite, într-un colţ de casă,
un sac mare şi încărcat cu
scrisori înconjurat de spiriduşii

Nr.13, “La portile gandului”

care citesc de zor dorinţele
copiilor şi le aşează lângă cadoul potrivit. Afară, renii
moşului sunt pregătiţi pentru
marea călătorie din seara de
Crăciun. Rudolf, renul şef, îi
instruieşte pe ceilalţi reni:
- Dragii mei reni, se apropie
cu paşi repezi seara de Crăciun.
Cu toţii ştim că noi, prietenii
moşului, trebuie să fim
pregătiţi pentru această mare
seară. Copiii sunt nerăbdători
şi îl aşteaptă pe Moş Crăciun,
aşa că, noi trebuie să fim rapizi
pentru a ajunge la timp la fiecare copil. Aveţi grijă să nu răciţi
acum când este cea mai mare
nevoie de voi!
În hambarul cel vechi al
moşului, sania cea mare este
lustruită de elfi. Apoi va fi
împodobită cu ghirlande argintii.
În acest minunat ţinut unde
locuieşte moşul, iarna zână
bună cerne în văzduh fulgi de
cristal. Un covor înstelat acoperă pământul ,iar de crengile
brazilor se atârnă stelele. Moş
Crăciun, care îi face pe toţi
copii veseli şi fericiţi va veni
mereu pentru a aduce multe
daruri copiilor din întreaga
lume.

ADEVĂRUL TREBUIE MULTE
LOPEŢI.
 ADEVĂRUL CU MINCIUNA/
CA SI CÂINELE CU MÂŢA
 ADEVĂRUL UMBLĂ CU
CAPUL SPART
 ADEVĂRUL E CUM TE VĂD
ŞI CUM MĂ VEZI.
 MINCINOSUL CÂND SPUNE
ADEVĂRUL SE ÎMBOLNĂVEŞTE.
 MINCIUNA A UMBLAT CÂT
A UMBLAT/PÂNĂ I S-A AFUNDAT.
 DUPĂ CE-ŢI ZICE O MINCIUNĂ,VREA ALTA MAI MARE SĂ
-ŢI SPUNĂ..
 MINCIUNA SPARGE ŞI CASA
ŞI PIATRA.
 CINE A MINŢIT ODATĂ NU
MAI ESTE CREZUT NICI CÂND
SPUNE ADEVĂRUL.
 MINTE DE ÎNGHEAŢĂ APELE..
 MINCINOSUL CU DE-A SILA,/ FACE MUSCA CÂT
CĂMILA.
 CU MINCIUNA PRÂNZEŞTI
DAR DE CINAT BA.
 FACE DIN ŢÂNŢAR
ARMĂSAR.
A STA DREPT ŞI A VORBI
STRÂMB.

Cugetări

 LIMBAJUL ADEVĂRULUI E
SIMPLU.
 ADEVĂRUL ARE INIMA
LINIŞTITĂ.


PENTRU A ÎNGROPA

Horhogea M. AndreeaAlexandra
Cls. a VII-a B
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Terra viašă printre
stele

Pământul este singura
dintre planete care întreţine
lucrurile pline de viaţă . Planeta
Pământ (numită
și Terra sau
„Planeta albastră”) este a
treia planetă după distanța față
de Soare și a cincea ca mărime
în sistemul solar.
Văzută din spaţiu Terra,
se defineşte prin culoarea albastră, culoare dominantă datorită mărilor şi oceanelor.
Terra face parte dintre
planetele interioare ale sistemului solar (planetele aflate
în interiorul centurii de asteroizi). Este cea mai mare
planetă telurică din
sistemul
solar, și singura din Univers cunoscută
ca
Pagina 12

adăpostind viață. Terra s-a format acum aproximativ 4,57 miliarde de ani, iar singurul ei
satelit natural Luna, numită și
Selena după zeița lunii. Pentru
comparație, vârsta calculată
a Universului este de circa 13,7
miliarde de ani. Suprafața
Pământului este acoperită în
proporție de 70,8% de apă,
restul de 29,2% fiind solid și
"uscat". Zona acoperită de apă
este împărțită în oceane, iar
uscatul
se
subîmparte
în continente. Suprafața exterioară a planetei Terra este
împărțită în mai multe plăci tectonice, care de-a lungul timpului se deplasează unele față
de celelalte. Miezul planetei
este activ (fierbinte și lichid),
fiind format din mantaua topită
și miezul metalic, generator al
câmpului magnetic. Între Terra
și restul Universului există o
permanentă
interacțiune.
Astfel, Luna de exemplu
generează mareele dar ea a influențat continuu şi viteza
mișcării de rotație a Terrei.
Toate corpurile din jurul globului terestru sunt atrase spre
Terra, forța de atracție numindu-se
gravitație,
iar accelerația cu care aceste
corpuri cad în câmpul gravitațional se numește accelerație
gravitațională. Se crede că motivul apariției oceanelor a fost o
"ploaie" de comete.

Schimbările de orbită ale planetei
pot
fi
considerate
răspunzătoare pentru glaciațiunile produse de-a lungul istoriei, care au acoperit suprafața
terestră cu un strat de gheață.
Condițiile atmosferice și de la
suprafață, care au permis
apariția vieții pe Terra, au fost
la rândul lor influențate în mod
decisiv de către diversele forme
de viață.
Acestea se află într-o
balanță ecologică fragilă, în permanentă schimbare. Pentru a
ne bucura de această creaţie
unică şi în viitor este imperios
necesar reducerea gradului de
poluare datorat activităţilor
umane. Poluarea planetei prin
acumularea de reziduuri este
cea mai mare problema care
ridică un mare semn de
întrebare cu privire la păstrarea
condiţiilor de viaţă pe Pământ.

Alistar Andreea
Clasa a VII-a A

Impacturile ulterioare
cu asteroizi au schimbat și ele
mediul
înconjurător.
Scoala Gimnaziala Draguseni, sem.1, an scolar 2012/2013

peștele, ambele fiind utilizate
La gratar
ca momeală în pescuitul pe disEra o zi frumosa de vatanțe lungi.
ra. Clasa noastra impreuna cu d
Dintre cele 22 de specii de -nul invatator si cu parintii am
albatros din întreaga lume, 18 mers la un gratar la Moldova.
sunt în pericol.
Tatii nostri au facut
gratarul iar mamele au asezat
Alistar Mădălina masa.
Clasa a VI-a A
Dupa ce am mancat cu
Eco - Şcoala

Albatrosii

Albatroșii sunt păsări
oceanice longevive, maiestuoase, care zboară pe distanțe
uriașe pe deasupra oceanelor
planetei.
Sunt cele mai mari păsări
marine, unele specii având
deschiderea aripii până la 3,5
metri, însă sunt în același timp
și familia cea mai amenințată.
In secolul XIX, albatroșii
erau împușcați de marinari
pentru divertisment, iar penele
erau apoi vândute. În prezent,
albatroșii sunt amenințați de o
serie de activități umane, în
special pescuitul pe distante
lungi, pescuitul la curent și cu
plase.
Asta pentru că printre principalele surse de pradă naturală
ale albatrosului sunt calmarul și
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...reprezintă un program educaţional prin care ne-am propus cultivarea interesului elevilor şi a membrilor comunităţii
în vederea cunoaşterii, păstrării
şi îmbunătăţirii calităţii mediului. Prin acest proiect ne-am
implicat activ în îndeplinirea
criteriilor necesare pentru a
deveni Eco şcoală, prin studiu
în cadrul orelor de consiliere şi
orientare, în orele de geografie,
educaţie tehnologică, biologie,
cultură civică şi acţiuni concrete
în cadrul şcolii şi comunităţii
prin proiecte educaţionale extracurriculare .
La nivelul şcolii s-a constituit Comitetul Eco – Şcoala
care este alcătuit din elevi, cadre didactice, specialişti, părinţi
etc. cu toții iubesc natura în
toată diversitatea ei, conştienţi
de necesitatea protejării şi conservării prin mijloace aflate la
îndemâna tuturor celor dispuşi
să-şi împărtăşească experienţele.

totii ne-am bagat in apa si neam jucat.
Totusi spre deosebire
de alte persoane care fac gratar
in acea zona noi nu am uitat sa
strangem gunoaiele rezultate.
Mai mult decat atat am strans
si deseurile lasate de alti
petrecareti. Am folosit saci si
manusi de plastic si tuturor nea placut si aceasta activitate.
Noi va spunem sa strangeti gunoaiele de cate ori aveti
ocazia pentru a ajuta mediul si
atunci cu totii vom avea un aer
mai curat.

Padurariu Ioana si Alagoz
Dilara, clasa a III a B

Prof. Vîrvara Gabriela
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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
Pagina 14

cupola toleranţei vom avea o
lume ca aceea în care mi-ar
plăcea să trăiesc eu şi voi toţi.
Andreea Alistar
Clasa a VII-a A
Un drum, un eşec,
o luptă...

Totul a început când am
mers la Oniceni meciul contând
pentru calificarea la Fălticeni .
Lotul era format dinUrsu Alin,
Bocăneţ Vlăduţ, Artenie Alexandru, Barna Daniel, Horhogea
Gheorghiţă, Puiu Mădalin,
Alexăndruţ Ionuţ şi Manole
Florin sub coordonarea domnului profesor Murariu Cătălin.
Meciul a început cu un gol dat
de Vlădut apoi un autogol a lui
Daniel, apoi jocul a decurs în
favoarea noastră marcând încă
5 goluri, Alin fiind golgheterul
nostru cu 3 goluri. A venit şi
meciul cu Vadu Moldovei pe
care am învins-o cu ajutorul colegilor noştri care ne-au încurajat pe tot parcursul meciului
MULTUMIM!!!!
Dupa aceia am mers la
Fălticeni încrezători în forţele
noastre. Primul meci a fost cu
Mălini pe care am îvins-o cu 21, cu un gol dat de Alin şi unul
dat de mine, a urmat meciul cu
Bogdaneştii pe care l-am terminat 0-0, în prelungiri departajarea s-a făcut prin lovituri
de la 7 metri, dar din nefericire

eu şi cu Alin am ratat şi deci am
pierdut meciul dar şi calificarea.
Ultimul meci a fost o
răzbunare pentru meciul anterior, am caştigat cu 4-0 şi aici s-a
încheiat aventura noastră la
fotbal .

Colegii noștri Bordeianu
Ioana și Alexăndruț Ionuț
pregătiți de domnul profesor
Murariu Cătălin au obținut rezultate deosebite în competiția
de cross desfășurată la Gura
Humorului.

Bocanet Vladut
Clasa a VII-a A
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Ştiaţi că…

















Strugurii previn apariţia cancerului, 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, magneziu, clor, siliciu, crom,
etc.)?
Măceşele întăresc imunitatea
organismului prin conţinutul
său extrem de bogat în
vitamina
C
naturală?
Afinele protejează organismul împotriva infecţiilor, în
special a celor urinare; se
recomandă cel puţin un pahar de suc de afine/zi pentru
prevenirea acestora?
Afinele ajută la sănătatea
creierului, prevenind degenerarea 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 specific de usturoi, mestecaţi
câteva frunze de pătrunjel
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sau mentă proaspătă.
Ceapa contribuie la întreţinerea 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 organismului nostru?
Tot verdeţurile folosite constant în alimentaţie, cresc capacitatea de memorare,
uşurinţă de învăţare, liniştesc
corpul şi nervii?

Horhogea M. -Alexandra
Cls. a VII-a B

- Râde - ți des, umorul provoacă
o stare de buna dispoziție;
- Imaginați - vă ceva plăcut,
priviți norii care capătă, miraculos, culoarea voastră favorită;
- Urcați și coborâți trepte 5-10
minute;
- Vorbiți cu un prieten drag
despre problemele care vă
stresează ;
- Gândiți pozitiv, fiți optimiști;
- 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 ;
- Mierea oferă energie și scade
irascibilitatea; - Levănțica este
cunoscută pentru mirosul sau
cu efect calmant. Folosiți o
lumânare sau un ulei esențial.
Putină Mirela
Clasa a VI- a A

De la stres la … relaxare

Remedii :
- Faceți sport , 30 minute de
trei ori pe săptămână;
-Asculțați melodii relaxante;
-Întindeț i - vă gâtul, stați
drept , rotiți-vă capul circular;
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5 Octombrie - Ziua
mondială a educației

În 1994, UNESCO a inaugurat prima ZI MONDIALĂ A
EDUCATORILOR. În această zi
noi le-am urat învățătorilor și
profesorilor noștri La mulți ani!
Astfel am pregătit un panou cu
desene, eseuri, poezii și citate
dedicate lor și pasiunii cu care
se implică zi de zi în activitatea
dumnealor.
Educația
este
foarte importantă pentru un
copil.

noi copiii am rămâne asemenea
perlelor neșlefuite, cu un potențial nedescoperit, fără noțiuni care să ne facă să înțelegem
fenomene, experiențe, tainele
științelor, norme de conduită,
comportament și limbaj. Sunt
atât de multe lucruri pe care leam învățat, de la primele semne
caligrafice alături de doamna
educatoare, la primele litere din
abecedar sub calda îndrumare a
doamnei învățătoare apoi împreună cu domnii profesori pas
cu pas prin noi și noi cu-

noștințe.
Sunt în clasa a VIII,
curând se va încheia o etapă
a vieții și anume gimnaziul,
totul a trecut foarte repede.
Mă bucur că am avut prilejul
să le urez,, La mulți ani,, de
ziua lor și de asemeni să le
pot mulțumi pentru tot ce au
făcut și fac pentru mine și
pentru toți colegii mei.

Consider că fără educatori,
Ochiu Marina
clasa a VIII-a

Maini dibace…

La noi in sat oamenii
sunt harnici si priceputi. Unii
dintre ei inca mai pastreza
muncile traditionale din zona.
Asa ca noi elevii clasei
a III a B am initiat impreuna cu
d-nul invatator un cerc al mestesugurilor populare unde baietii si fetele impreuna invatam
sa coasem pe etamina cruciulite si sa utilizam ciocanul,
cuiele si fierastraul pentru lucrul cu lemnul.
Pana acum am realizat
pe
etamina
buburuze,
fluturasi, oameni, animale iar
din lemn cateva casute pentru
pasari. Daca va intereseaza in
numerele viitoare ele revistei
va putem explica exact cum
trebuie procedat.
La revedere!
Putină Iustina
clasa a III-a B
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Vă bucurați când ajutați pe
cineva?
Recunostinta

Gândindu-ne la neajunsurile unui copil sărac, comparând cu tot ceea ce ne pot
oferi părinții nouă din perspectiva spiritului tolerant putem să
îl bucurăm , cu un dar după
putința noastră. Împreună cu
doamna profesoară
Vîrvara
Gabriela și cu câțiva copii din
consiliu școlar al elevilor am
organizat o companie umanitară ,,Dăruind vei dobândi ,, în
care am strâns diferite alimente ,haine, jucării, rechizite, etc.
pe care le-am donat copiilor
săraci din școala noastră . Am
cumpărat fructe și dulciuri am
făcut pachete pentru fiecare
copil , apoi i-am chemat și leam donat aceste mici pachete .

Suntem recunoscători
copiilor sărmani, care au nevoie
de o mângâiere și de o vorbă
bună din partea noastră. Acei
copii s-au bucurat, au primit
cadourile și ne-au mulțumit.
În lume exista fel și fel de
copii cu probleme de sănătate ,
care au nevoie doar de o
donație mică ,care au nevoie de
părinți ,de o mângâiere sufletească sau de o îmbrățișare .
Dacă cunoști vreunul din acești
copii ajuta-I si fă-i să zâmbească . Gândește-te că ei s-ar
bucura pentru acel pachețel
umplut cu multă iubire . Vom fi
recunoscători pentru că știm că
i-am făcut pe acei copii fericiți si
le-am adus zâmbetul în suflet .
Putina Mirela
Clasa a VI-a A

Scoala Gimnaziala Draguseni, sem.1, an scolar 2012/2013

Consiliul Scolar al
Elevilor

,, Împreună pentru un mediu sănătos,, este unul din proiectele educative care se derulează în școala noastră. Acest
proiect se adresează atât minţii
cât şi sufletului, atât sănătăţii
oamenilor cât şi a mediului. Poluarea şi protecţia mediului sunt
printre cele mai importante
probleme cu care ne confruntăm în momentul de faţă.
Cu toţii simţim tot mai mult nevoia de a ieşi în natură, de a ne
bucura de binefacerile ei, de
minunăţiile ei. Avem nevoie de

echilibru şi de frumuseţe. Natura ne aşteaptă încă generoasă.
În acest proiect ne-am
alăturat cu toţii elevi, profesori,
părinţi. De anul acesta la inițiativa doamnei profesoare Vîrvara Gabriela proiectul a fost propus CCDG pentru programul
internațional Eco Școala, a fost
admis iar noi am derulat o mare
parte din activitățile pe care ni
le-am propus. Am ecologizat
spațiile din jurul școlii, am
curățat de resturi vegetale ternul din curtea școlii, am
pregătit ghivecele cu flori, am
participat și am ne/am adus

Putină Mirela
clasa a VI-a A

PARTICIPARE,
PACE,DEMOCRAŠIE

La nivelul Şcolii Gimnaziale Drăgușeni în anul şcolar
2010-2011 proiectul a avut 50
de voluntari copii, profesori şi
părinți. În anul şcolar 20112012 s-au înscris ca voluntari în
cadrul proiectului un număr de
100 elevi. Ei s-au implicat activ
în viaţa comunităţii locale şi au
desfăşurat pe parcursul anului o
serie de activităţi de voluntariat
în beneficiul unor categorii sociale defavorizate. Am derulat
campanii de strângere de fonduri atât pentru colegii noștri
care provin din familii foarte
sărace dar și pentru copii de la
Centrul de asistență sfântul
Gheorghe
Dolhasca,
Așezământul monahal de la
Bogdănești. Datorită impactului deosebit pe care l-a avut,
proiectul se extinde și pe parcursul anului școlar 2012-2013.
În acest an am desfășurat mai
Nr.13, “La portile gandului”

contribuția cu diverse materiale
în cadrul dezbaterii cu tema ,,
Suntem ceea ce mâncăm,,
și ,,Piramida Alimentației ,am
participat la , ,concursul ..Cea
mai frumoasă floare,, Cu toții
iubim natura și de aceea ne
pasă de ea. Este foarte important ca noi toţi să luptăm
împotriva poluării mediilor de
viaţă. Se investeşte extrem de
puţin pentru salvarea vieţii de
pe PĂMÂNT. Prea adesea uităm
să învăţăm a trăi frumos! Să fim
cu toţi responsabili în acţiunea
de ocrotire a naturii ! e un îndemn pentru noi toți.

multe activități pe tema toleranței.
În luna noiembrie am desfășurat o campanie de strângere de alimente, bani, produse
de îmbrăcăminte și jucării pe
care le-am dăruit de moș Nicolae colegilor noștri care provin
din familii foarte sărace.
Impresii despre viaša
de liceean...

...Anii de gimnaziu au
trecut precum o pasăre
călătoare trece albastrul cerului. Cu bucurie în suflet aşteptam să înceapă primul an de
liceu la Nicu Gane, liceul vi-

surilor mele. Am ales cu cea mai
mare siguranţă profilul filologie, datorită faptului că am o
înclinaţie deosebită spre limba
română
şi limbile străine.
Emoţii au existat încă
de la primii paşi făcuţi în interiorul liceului…M-am acomodat
destul de repede cu noua atmosferă, cu noii colegi, cu noii
profesori şi noul meu diriginte.
Am încercat întodeauna
să impresionez, să arăt ceea ce
pot şi poate că am reuşit…Aş
vrea să pot continua la fel de
bine ca până acum. Acelor elevi
care preferă mult literatura si
limbile străine le recomand
acest profil, şi mai ales acest
liceu, în care vor căpăta multe
cunoştinţe!
Gavriluţ RoxanaMaria, clasa 9G,
C.N, Nicu Gane
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Desenul in viata
copiilor

nu ești talentat poți încerca!
Horhogea V. Alexandra

O modalitate plăcută
de a se juca, de a se exprima şi
de a-şi petrece timpul, pe care
orice copil o poate alege, este
desenul.
Indiferent dacă ceea ce rezultă este opera unui mic Picasso, sau pur și simplu o schițare
a unei idei sau imagini, rezultatul eforturilor de a desena
și combina culorile poate da
arăta de fapt starea pe care o
are, despre cum se simte, ce
emoții a dorit să exprime, ce îl
preocupă. Atenție părinți desenul este unul dintre cele mai
bune mijloace de a-l cunoaște
pe copil, de a păşi în universul
său și de a-i da ocazia să-şi
împărtăşească trăirile, poveştile, conflictele.
Desenul este una din formele cele mai cunoscute şi cele
mai plăcute copiilor. Fie că sunt
acasă, fie că sunt la grădiniţă,
alături de alți copii sau singuri,
desenul este la îndemână și
poate deveni un hobby. Încă de
la vârstele mici, desenul poate
deveni o modalitate a copilului
de a se exprima și de a oferi indicii asupra dezvoltării sale.
Desenul este un mod de relaxare, un mod de petrecere a timpului liber, poate fi un refugiu
atunci când ai o problemă, când
ești singur. Desenul poate fi alternativă! Poți să dăruiești foii
albe de hârtie imagini, gânduri.
Poți reda și dărui frumusețea
percepută de ochi. Chiar dacă
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clasa aVII-a B
Quilling

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

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 luCe presupune această crările noastre a celor de la certehnică? Fâşiile de hârtie se spi- cul de artă și se minunează.
ralează cu o unealtă simplă, li
Alistar Mădălina
se dau diferite forme, apoi se
Clasa a VI-a A
lipesc.

Drâmbu Oana
clasa VI-a 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
Pagina 21

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 instrumentelor geometrice

Va-ți pus vreodată
întrebarea: cine a inventat instrumentele 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 construcții) secolului I d. H. foloseau o coardă, înmuiată în praf
colorat, întinsă între două puncte - așa se trasa o linie dreaptă.
COMPASUL: Dacă îl ascultăm pe Ovidiu în Metamorfoze, compasul a fost inventat
de Potârniche, 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, mărinPagina 22

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 judecata.
Horhogea M. Alexandra

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 dreapta.
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 cunoștințe



În S.U.A a dispărut bunul
obicei al mesei luate împreună cu întreaga familie, impunând generația
fast-food.

Clasa a VII a
Bunele maniere de
astăzi

A fi politicos înseamnă a te
comporta firesc în orice împrejurare, în așa fel încât să fie
favorizate relațiile interumane
și o bună conviețuire. Politețea
presupune buna creștere, educație, o atitudine de respect
față de alții, dar și față de propria persoană.
Trebuie să adoptam un
comportament civilizat în orice
împrejurare, să dăm dovadă de
omenie, de toleranță, respectând norme de conduită ce
răspund așteptărilor colectivității în care trăim. Codul manierelor elegante reprezintă un
ansamblu de reguli de comportare în societate.

Putină Mirela
Clasa a VI- a A
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Ne-am dorit să mergem
într-o excursie şi acest lucru s-a
şi întâmplat. Profesorii noştri
însoţitori au fost si ei entuziasmaţi şi dornici de a vedea lucruri 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 curat şi proaspăt te îmbie la
visare. Statiunea este un adevarat paradis pentru cei care caută recreere şi odihnă, transmiţând
prin
pitorescul
peisajului o atmosferă de
neuitat.
Cheile Bicazului reprezintă o zonă geografică deosebit de pitorească din
România situată în partea centrală a Munților Hășmaș, în
nord-estul țării în județele Neamț 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 sa 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-
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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 ceva 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
înconjoară practic Masivul
Ceahlău.
Oraşul Piatra Neamţ nea fermecat privindu-l din
telegondolă.
Cetatea Neamt fiind una
dintre principalele atracţii turistice din aproperea oraşului
Tîrgu Nemţ nu am ezitat să o
vizităm ci dimpotrivă. Datorită
măreţiei acesteia, ea reprezentând una dintre obiectivele de vizitat atunci când te
afli în zona Târgu-Neamţ. Cetatea Neamţ se numară printre
principalele monumente medievale 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 Transilvania. Acum, renovată după
cum ni s-a spus redă o parte
din ceea ce se întâmpla în cetate în perioada medievală.
Fascinant!

Un excursionist amator
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Este mai bine să fii
copil sau părinte?
1.Da, prefer sa fiu copil deoarece nu am multe responsabilitati, cea mai importantă fiind şcoala
2.Da, prefer sa fiu copil deoarece am o familie minunata,
şi îmi place să fiu ceea ce sunt.
3. Da, prefer sa fiu copil deoarece nu ştiu dacă aş putea
face tot ceea ce fac părinţii
mei .
4.Da, prefer sa fiu copil pentru
că nu îmi place să am multe
treburi de făcut de exemplu să
am grijă de copii .

și socială.
Copii au nevoie de o
familie, un mic lăcaș în care se
pot bucura de multe amintiri și
sentimente. Într-o familie noi
suntem protejați de părinți și
suntem iubiți.
Ridicați mâna împotriva
discriminării! Părinți, oameni,
prieteni, mâinile voastre ar
trebui să ne ocrotească nu să
ne impună prin forță lucruri pe
care nu le vrem sau nu le
putem face.

Alistar Andreea
Clasa a VII-a A

Convenția Drepturilor
Copilului

Copilul are dreptul de
a fi protejat

Avem, noi, copii, drepturi? Și dacă avem, sunt ele
identice cu cele ale adulților?
Da, avem drepturi. Avem drepturi lăsate de Dumnezeu și pe
care nimeni nu ni le poate lua
și avem si drepturi stabilite prin
Constituție asupra cărora adulții
trebuie sa vegheze pentru a fi
respectate. Dar sunt ele oare,
respectate? Milioane de copii
din întreaga lume sunt exploatați , abuzați sau discriminați. Ei
au nevoie de protecție speciala
pentru a asigura dezvoltarea lor
fizica mentala, spirituala, fizică

Pagina 24

1.Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.
2. Copilul are dreptul de a
menține relații personale și
contacte directe cu părinții,
rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
3. Copilul care a fost separat de
ambii părinți sau de unul dintre
aceștia, printr-o măsură dispusă
în condițiile legii are dreptul de
a menține relații personale și
contacte directe cu ambii
părinți, cu excepția situației în
care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
4.Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul
de a întreține relații personale

și contacte directe cu aceștia,
cu excepția situației în care
acest lucru contravine interesului superior al copilului.
5.Copilul are dreptul de a primi
o educație care să îi permită
dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și
personalității sale.
6.Copilul are dreptul de a se
bucura de cea mai buna stare
de sănătate pe care o poate
atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare
necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.
7.Copilul are dreptul de a fi
protejat împotriva exploatării și
nu poate fi constrâns la o
muncă ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația
ori să îi dăuneze sănătății sau
dezvoltării sale fizice, mentale,
spirituale, morale ori sociale.
8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trăi care să
permită dezvoltarea sa fizică,
mentală, spirituală, morală și
socială.
9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistența socială și de
asigurări sociale, în funcție de
resursele și de situația în care
se afla acesta și persoanele în
întreținerea cărora se găsește.
Putina Mirela
Clasa a VI-a A
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să nu-ți pot reproșa nimic.
8.Nu-ti judeca prea aspru
profesorii , sunt și ei oameni.

Decalogul elevului

1.Orice lecție e ușoară, dacă te
străduiești s-o înțelegi.
2.Nu cerși notele, nici nu face
din ele un scop.
3.Nu cataloga profesorii în buni
sau răi, de la fiecare ai ceva de
învățat.

4.Străduiește-te să fii pe placul
profesorului, vei avea de câștigat.
5.Nu te aștepta ca indiferenței
tale față de un obiect,
profesorul să -ți răspundă la fel.
6.Nu studia doar pentru o singură disciplină, în viață trebuie
să știi cât mai multe.
7.Comportă-te în așa fel încât

De ce mergem la scoală?

Copiii din ziua de azi nu
sunt siguri pe ei, pe ideile și
opiniile lor proprii despre
școală.
Unii merg pentru a
învăța, alții merg pentru a se
juca, iar alții pentru a avea de
unde să plece.
Școala este o instituție,
unde profesorii ne pot oferi cunoștințe;ea nu te învață numai
formule matematice și comentarii literare. Te învață cum să
fii OM. Școala este viitorul unora,pentru unii e de dorit să se
termine cât mai repede.
Pe mine școala mă
învață în fiecare zi ceva nou. Nu
e ușor, și cred că nici nu ar
trebui să fie, dacă am ști totul
ce rost ar mai avea școala? De
pe urma școlii vor beneficia
adulții și cadrele didactice,și
noi, azi copii, mâine... cine știe?
Școala îți oferă cât mai
multe posibilități doar pentru a
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9.Pe lângă cunoștințe, învață și
comportamente de viață de la
ei.
10.Gândește-te c-ai putea deveni cândva profesor.
Putină Mirela
clasa a VI-a A
Să trăiti multi ani,
scumpii nostri
profesori!

Educația
nu
este
pregătirea pentru viața, educația este viața însăși!

învăța, pentru ați croi un viitor
adecvat. In școală îți petreci
cele mai frumoase clipe, legi
prietenii,te joci, descoperi tot
felul de lucruri noi, ai parte de
demonstrații și experiențe.
Câteva din răspunsurile
sondajului de opinie:
- Mergem la școală pentru a
afla lucruri noi în afară de cele
ce ne-au învățat părinții noștri.
- Pentru mine școala este o a
doua casa deoarece colegii îmi
sunt prieteni și învăț multe lucruri pe care doresc sa le știu.
- Merg la școală ca să-mi satisfac multe curiozități.
- Merg la școală pentru:a afla
mai multe lucruri,a învăța să
devin cineva în viață,să fiu respectată și pentru a acumula
cât mai multe cunoștințe.

Educatorul este soarele , care
emană căldură umană; Educatorul este termenul fertil , care
dezvoltă sentimentele umane;
Pentru a face fața misiunii lor profesorii își deschid
inima către copii , oră de oră, zi
după zi .
Mai trece o toamnă și
doar el Dascălul nu se împotrivește acestei treceri, ducându-și misiunea până la capăt
deoarece:
Numai el știe să dea mai
mult decât poate
Numai el știe sa vadă mai
mult decât este de văzut
Fiecare profesor își ia propria clasă și proprii elevi
învățându-i lucruri bune și de
folos în viață .

Alistar Andreea

Samson Oana

Clasa a VII-a A

clasa a VII-a A
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GHICITORI …
Înalt cât casa
Verde ca mătasea
Dulce ca mierea
Şi amar ca fierea.
(nucul)
Luminoasă şi ochioasă
Strigă noaptea la fereastră.
(luna)
Sunt un moşneguţ zâmbăreţ
Cu nasul de olăreţ.
(ardeiul gras)
Cerul îl străpung cu vârful

În pământ îmi vărs năduful.
(bradul)
Ziua sunt cucoane

Cine oar’ să fie?

(pernele)
La fel de problematică, ca o
sticlă fără dop,
(cartea de fizică)
Acela de a cptura regale advers.
Cand este amenintat
direct se spune “Sah”. Daca regale amenintat nu mai gaseste
nici un camp de scapare este
sah-mat si 1-0.

Câte ouă vechi şi câte nouă?
Câte nouă, câte vouă?
Vechi sunt nouă, nouă două;
Două nouă, vouă nouă;
Nouă două ouă nouă
Vouă nouă ouă vechi!
George Coşbuc – scriitor român
(1866 – 1918)
Capra neagră-n piatră calcă,
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Uneori se intampla ca
un jucator sa se afle cu regale
intr-o pozitie incare nu e
amenintat si sa nu aiba alta
piesa pe care sa o poata muta.
De asemenea nici regale nu
poate fi mutat pentru ca ar intra in sah.
In aceasta situatie se spune ca este “Pat” care de fapt e
un fel de egalitate sau remiza.

Una din lectiile cele mai
importante de la disciplina Pasiunea mea-sahul a fost lectia
Scopul sahului. Atunci am aflat
ca desi nu este foarte puternic
regale este piesa cea mai importanta. Scopul sahului este

Analizeaza si...

(personajul)
Alistar Andreea
Clasa a VII-a A

Toţi elevii mi-ar da foc.

Din numerele trecute
ale revistei am invatat care sunt
piesele, campurile si cum se
muta fiecare piesa.

Minte înroditoare
“Fiinţa de hârtie,,

Noaptea servitoare.

Primii pasi in
SAH (III)

Trestie gânditoare

Cosmin Grapa,
Clasa a III a B
Cum o calcă-n patru crapă!
Crape capu căprii-n patru,
Cum a crăpat piatra-n patru!
Capra neagră calcă-n clinci,
Crăpa-i-ar capu căprii-n cinci
Cum a călcat capra-n clinci.

Putina Mirela
Clasa a VI- a A
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Revista noastra...
...a obtinut si anul trecut doua
premii bune.
Multumim asadar tuturor celor care au muncit cu
sarg si talent si au facut posibila 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 pasiunea noastra . Oricum satisfactia cea mai mare vine atunci
cand ne dam seama ca am lucrat bine. SUCCES NOUA! (dar si
celorlalte colective de redactie
de la alte scoli).
Obiceiuri de iarna...

In scoala noastra activeaza cu succes in fiecare iarna o
mare formatie de obiceiuri traditionale. Avem uratori renumiti , ursi si ursari deosebiri,
teatru popular etc. Si anul
acesta formatia noastra a avut
aparitii la televiziuni locale precum TV-Plus, TV-Bucovina , TVPascani.
Mai mult chiar au fost
invitati principali la emisiunea
de la TV-Plus, Rampa de lansare
Sportivii...
Ne mândrim cu Bordianu
Ioana, este colega noastră de
scoala. Datorită talentului și a
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muncii depuse atât de ea cât și
de domnul profesor Murariu
Cătălin a reușit să se impună în
competițiile sportive la care a
participat.

ma electrică a unui reostat.
Astfel nu am reușit să ocupăm
decât locul 7 și 8. Ne-a părut
rău dar a meritat să mergem,
orice examen este o provocare.
Un sfat pentru cei care vor dori
să participe la olimpiade și concursuri. Pregătiți-vă cu seriozitate și veți fi învingători.

Încurajată și sprijinită
îndeaproape
de
domnul
profesor a avut curajul să participe la Campionatul Național
Nu ocoliți provocările de
de sală – Atletism, martie 2013
unde a obținut medalia de acest gen. Bucuria unui succes
este deosebită.
bronz.

Trupa Lego
,Soarele și planeta al- revine ...

Olimpicii nostri

bastră,, este un concurs pe tema educației pentru mediu organizat de clubul copiilor de la
Tîrgu Neamț. Cinci elevi de la
cercul ,, Artă și imaginație,,
coordonat de doamna profesor
Vîrvara Gabriela, printre care
mă număr și eu, am participat
la secțiunea artă cu lucrări artistice realizate prin tehnici de
pliere a hârtiei, Qulling și Origami.

Este vorba de trupa de
teatru care in anul 2010 castiga
la un concurs de teatru de la
Targul Neamt premiul III . Anul
acesta trupa noastra cu o noua
componenta si cu o noua piesa
pusa in scena a castigat , marile
premii ale concursurilor la care
a participat: Poftiti la teatru,
Ipotesti si Concursul National
de teatru de la Piatra Neamt.

Olimpiada de Educatie
Tehnologică

asa!

S-a remarcat deasemenea
Lucrările noastre au avut prin talentul lui actoricesc elesucces, astfel că am obținut vul Gorea Alexandru.
Premiul I,II,III și mențiune
Felicitari si tineti-o tot

Încrezători în cunoștințele
noastre,am participat la olimpiada de Educație Tehnologică
deși modulul de energie cred că
este cel mai dificil pentru că
necesită multe cunoștințe de
fizică. Faza pe școală și cea pe
zona Fălticeni nu ne-au pus
multe probleme, ne-am calificat
fiind pe locul II și III.

COLECTIVUL DE REDACTIE

Timpul de pregătire pentru
faza județeană a fost foarte
scurt. Am avut ghinion cu sche-
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TEL/FAX:
0230536360
ADRESA:
Loc. Draguseni,
DN2, Jud.Suceava, 727220
E-MAIL:

Scoala Gimnaziala
Draguseni, jud.
Suceava

scdraguseni@yahoo.com
WEB:
https://sites.google.com/
site/
scoalagimnazialadraguseni/
FACEBOOK:
http://ro-ro.facebook.com/
people/Scoala-GimnazialaDraguseni/100001648786527

COLECTIVUL DE REDACTIE:

Elevi ai clasei a III a B

Putina Mirela, Alistar
Madalina
clasa a VI a

Alistar Andreea,
Horhogea V. Alexandra,
Horhogea M. Alexandra
clasa a VII a

Ochiu Marina,
clasa a VIII a
Coordonatori
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