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   Proiect şcolar
“Transmiterea traditiilor locale prin 

artã, dans si instrumente muzicale populare”

Proiect scolar Comenius 1, 2005-2008 derulat la Scoala cu cl. I-VIII nr.2 ,, George Voevidca” 
Câmpulung Moldovenesc

   Acest proiect este primul de acest fel, desfãsurat în scoala noastrã. Partenerii nostri sunt: “Scoala 
Gimnazjum” Nr.1 din Dabrowa Gornicza, Polonia - scoala coordonatoare si Scoala “Horvath Istvan 
Altalanos”,  din Petfurdo, Ungaria.
   Prin participarea la acest proiect sunt înlesnite relatii de prietenie si colaborare cu scolile partenere, 
elevii si profesorii  învatã despre cultura si muzica popularã traditionalã din zona în care se aflã. A  fost atras  
sã participe la proiect un numãr  mare de copii sãraci, de etnie rromã,  copii care provin din familii 
dezorganizate. Cadrele didactice, elevii si pãrintii  au constientizat cã vor sã devinã cetãteni europeni, mai 
toleranti, cã valorile nationale trebuie respectate, pãstrate si transmise generatiilor viitoare.
   A crescut  interesul pentru învãtarea limbii engleze, deoarece elevii nostri corespondeazã cu elevii din 
scolile partenere în proiect,  a crescut interesul pentru utilizarea TIC cãutând 
pe internet informatii geografice, istorice, culturale, traditii si obiceiuri 
despre tãrile partenere, realizând portofolii, panouri. 
   Elevii au înteles faptul cã existã diversitãti dar si similitudini în cultura, 
istoria, limba si obiceiurile tãrilor participante în proiect, în urma vizitei 
de  documentare  la Scoala Cacica si Scoala Paltin, unde s-au întâlnit cu 
elevi de etnie polonezã. Activitãtile de documentare cu privire la traditiile si 
obiceiurile din decembrie ( Postul Crãciunului, Mos Nicolae, Ignat, 
Crãciun, Anul nou, retete culinare ) obiceiuri si traditii de Paste, la muzeul 
lemnului, muzeul etnografic ,, Ion Grãmadã”, Clubul copiilor din oras, 
bãtrâni artizani, au avut  ca finalitate realizarea de reviste, afise, mãsti, 
costume, spectacole, expozitii, film, fotografii si produsul final al 
proiectului - ,, Ghidul muzeelor etnografice din judet”, ,,Cântece 
populare”, ,,Prezentarea costumului popular”, ,,Instrumente muzicale 
populare”, ,,Calendarul traditiilor”, ,,Retete culinare traditionale”, ,, 
Legende”. Au fost introduse cursuri optionale despre pãstrarea si conservarea traditiilor locale, intitulate ,, 
Folclor bucovinean”, ,, Zona etno-folcloricã a Câmpulungului Moldovenesc” .

   Si-au dezvoltat abilitãti practice prin 
confectionare din materiale simple a 
unor obiecte: instrumente muzicale 
traditionale (fluier, tobã), costume, 
mãsti, felicitãri, produse artizanale, 
desene, afise, pliante, expozitii. Si-au 
valorificat aptitudinile artistice cu 
ocazia sãrbãtorilor de Crãciun, prin 
realizarea  spectacolului ,, Colindã 
Sfântã”, unde au interpretat roluri - 
sceneta ,, Cu steaua”; dansuri - bungheri, 
dansul mãstilor; cântece, colinzi, urãturi, sorcova. 
      În lunile mai 2006 si martie 2007 a avut loc vizita partenerilor 
de proiect din Polonia si Ungaria, iar elevii scolii si copiii de la grãdinitã au 
prezentat dansuri, cântece si frumoasele costume populare din Bucovina, 
oaspetii nostri fiind impresionati de traditiile si obiceiurile la români.

                  
                  Dir. Lãcrãmioara Bãcanu -  coordonator proiect
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     Proiect şcolar

ARTTERAPIA ÎN VIAŢA ELEVILOR 

 
Proiectul „Artterapia- modalitate de comunicare între toţi copiii” este parte 

componentă a Programului de Integrare Şcolară şi  se doreşte a fi un model de utilizare  a 
diverselor forme de terapie prin artă ( terapie de expresie, dramaterapie, 
cromoterapie,aromoterapie) combinate cu terapia ocupaţională ( confecţionarea unor jucării, 
realizarea unor colaje, tablouri cu materiale refolosibile sau din natură). 

Proiectul însumează experienţa individuală a unor cadre didactice şi valorifică 
disponibilitatea resurselor implicate, dorindu-se, în acelaşi timp , o tribună a celor dedicaţi 
profesiei de dascăl, o punte de legătură rapidă şi eficientă. 

Elevii claselor I A şi  a III-a B de la şcoala noastră s-au alăturat acestui proiect de 
parteneriat on-line. Temele realizate în cadrul acestui proiect sunt: 

1. „Eminescu şi copiii,, ; 
-Terapie prin literatură; 
-Dramaterapia ( sau terapia prin teatru); 

2. ,,Legumele şi fructele în viaţa mea,, ; 
-Cromoterapie în farfurie; 
-Aromoterapie (sau terapia prin arome); 

3. ,, Mama , fiinţa cea mai dragă,, ; 
-Terapie ocupaţională (realizarea unor felicitări,colaje); 

 -Meloterapia (sau terapia prin muzică:cântece,serbări); 
 -Terapie prin dans (modern,tematic,popular). 

Proiectul se va desfăşura pe parcursul anului şcolar. Elevii sunt încântaţi de proiect, 
participă şi realizează activităţile cu mare plăcere, manifestând dorinţa de a participa şi în 
anul  şcolar următor. 

Înv. Oltea Hofman
Înv. Anca Iosep
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FRANCOFONIA ÎN ŞCOALA NOASTRĂ

Francofonia îşi are sursa în comunicarea printr-o limbă comună, şi anume franceza, 
limbă care, în prezent, nu este vorbită doar pe teritoriul Franţei continentale, ci şi în afara ei, 
de 50 de milioane de străini, fiind cunoscută de 170 de milioane de oameni din peste 50 de 
ţări care se declară francofone.

Termenul de “francofonie” a fost inventat în secolul al XIX-lea, mai exact, în 1880, de 
către geograful francez Onesime Reclus (1837 - 1916), în lucrarea sa intitulată “Franţa, 
Algeria şi coloniile”, pentru a desemna ansamblul de populaţii vorbitoare de franceză. Acest 
termen a căpătat, în timp, un sens mai larg, înglobând sentimentul apartenenţei la aceeaşi 
comunitate şi, mai ales, a împărtăşirii valorilor culturale, politice şi chiar economice. El 
presupune legături de tot felul, o anumită solidaritate de grup, o conştiinţă comună. Astfel 
încât, putem vorbi, de fapt, de doi termeni: francofonie (cu iniţială minusculă) - ansamblul 
popoarelor sau grupurilor de vorbitori care utilizează parţial sau total limba franceză în viaţa 
lor cotidiană sau în comunicările lor ocazionale - şi Francofonia (cu iniţială majusculă) - 
ansamblul guvernelor, ţărilor sau instituţiilor oficiale care au în comun folosirea francezei în 
activităţile lor.

Acest termen a dat naştere, mai întâi, unor asociaţii ce s-au transformat în organizaţii 
care, la rândul lor, au determinat desfăşurarea unor întâlniri la nivel înalt, aşa numitele 
sommet-uri. Primul a avut loc la Quebec, în 1987. Cel de la Hanoż, din 1997, cel de-al 
şaptelea, a marcat un moment important, deoarece a dat francofoniei instituţionale o 
dimensiune politică şi a făcut din ea o organizaţie internaţională de sine stătătoare. La 
sommet-ul din Moncton (Canada, 1999), anul 1999 a fost desemnat anul tineretului 
francofon, iar data de 20 martie a devenit ziua  celebrării francofoniei.

Astfel, ca şi în ceilalţi ani, şi în acest an, ziua de 20 martie a fost un prilej de bucurie 
pentru elevii şcolii noastre să sărbătorească în limba franceză acest fenomen. Pe lângă 
activităţile incluse în programul dedicat “Săptămânii francofoniei”, în care elevii au avut 
misiunea de a culege informaţii despre o regiune franceză (Champagne-Ardenne), 
descoperind frumuseţile Franţei, despre o capitală - metropolă a spaţiului francofon 
(Rabat-Maroc), având ocazia de a afla că acest fenomen cuprinde şi Africa de Nord şi 
despre un scriitor francez (Madame de la Fayette), satisfăcându-şi pofta de lectură, se 
remarcă şi creaţiile artistice ale unora dintre ei: Ştefan-Vasile Sfarghiu şi Ionuţ-Cătălin 
Porcuţan din clasa a VI-a (poezie) şi Adrian Niga din clasa a V-a B şi Lăcrămioara-Mihaela 
Crăciunescu din clasa a VI-a (desen). Toate acestea au fost etalate pe un panou rezervat în 
mod special francofoniei în laboratorul de limbi moderne, pentru a putea fi consultate şi 
admirate de doritori.    

Putem, deci, spune că, şi în acest an, sărbătorirea “Zilelor francofoniei” a fost un bun 
pretext pentru a ne distra vorbind în franceză şi a ne arăta talentele.

Prof. Gabriela Brumă
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          Amis dans la francophonie

Dans beaucoup de pays
Grands et petits
Les enfants apprennent avec 

gaieté
A parler français.

Dans beaucoup de pays
Grands et petits
Tous les enfants sont amis,
Liés par la francophonie.

                          Ştefan-Vasile Sfarghiu  
                          Ionuţ-Cătălin Porcuţan 
                                   Clasa a VI-a

     Viva la Francofonie!              
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          Vine, vine ... primăvara!

VESTITORUL PRIMĂVERII

După o iarnă geroasă şi multă 
zăpadă, într-o dimineaţă, am zărit primele 
raze ale soarelui. Pentru că era o dimineaţă 
aşa frumoasă, tatăl meu a propus să 
mergem în comuna vecină, la bunici. 
Trecând prin pădurea care despărţea cele 
două localităţi, am observat că la marginea 
pădurii zăpada începuse să se topească.

În grădina bunicilor am văzut cum 
ghioceii mici şi gingaşi scoteau clopoţelul 
de sub zăpadă. M-am bucurat să văd  
ghioceii.

Bunica ne-a spus că ghioceii sunt 
primele flori care apar.

GHIOCEII SUNT PRIMELE 
FLORI CARE APAR!

  Ana Maria Olariu
              Clasa a III-a B

A IEŞIT UN GHIOCEL!

E martie. În această lună are loc cel mai mare război 
între iarnă şi primăvară. Baba Iarnă nu vrea să plece de la 
noi. Pe dealuri şi în pădure mai întâlnim pete mari de 
zăpadă încăpăţânată.

La marginea pădurii, din pământul umed şi negru a 
ieşit un ghiocel.  Parcă e un fulg de zăpadă prins într-un fir 
de iarbă. Gingaşul clopoţel nu se teme că va îngheţa.

Soarele îi trimite câteva raze sfioase. Un vânticel 
cald îi înfioară coroniţa de argint.

Ghiocelul, această floare minunată şi firavă, se 
grăbeşte să fie primul care vesteşte sosirea primăverii. El 
aduce bucurii proaspete oamenilor.
                                                   *

Un gingaş ghiocel,
Plăpând şi  mititel,
Primul nouă ne vesteşte
Primăvara că soseşte. 

                                                  *

                                Constantin Cimbru - Maricari
                                            Clasa a III-a B

 

PRIMUL GHIOCEL

E frig. Baba Iarnă nu vrea să plece de la noi. 
La marginea pădurii zăpada a început să se topească. 

Soarele îşi face loc printre norii grei şi mai trimite câte o rază aurie 
peste întinderea amorţită.

Pete mari, de zăpadă, acoperă grădina. Firicele subţiri de 
iarbă îşi fac loc prin pământul umed şi negru. A apărut primul 
ghiocel. El este ca un clopoţel de argint, ca un fulg de zăpadă prins 
într-un fir de iarbă. Are o floare albă, sub formă de clopoţel. Se 
grăbeşte să răsară primul, să vestească sosirea primăverii, iar 
menirea lui este de a face bucurie oamenilor.

Ghioceii sunt cele mai gingaşe şi iubite flori care apar 
primăvara.
                              *

Voinicel cu haină albă
Iese primul din zăpadă.

                              *

                                                     Adriana Zdrob
                                              Clasa a III-a B

Desen  realizat de Alexandru Vranău                         
                    Clasa a III-a B

   ÎMPĂRĂTEASA IARNĂ

    Iarnă, iarnă, eşti frumoasă,
    Parc-ai fi o-mpărăteasă!
    Peste ţarini şi poteci
    Ai vărsat nămeţi întregi.

    De lume tu eşti rugată
    Să revii şi mai bogată,
    Iar ştrengarul jucăuş
    A pornit pe derdeluş.

    Săniuţa zboară, zboară
    Peste dealuri şi câmpii
    Şi ne-aduce, albe-n suflet,
    Multe şi mari bucurii.

            Mihaela Mândrilă
                Clasa a VI-a
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Ma asteapta bucuroasa,
Cu prajiturile pe masa,
Cu placinte la cuptor,
Ca de mine i-a fost dor.

Ciresele-s coapte bine,
Parca m-asteptau pe mine!...
Si, urcând prin crengi, usor,
Ma-mbata mireasma lor.

Iar livada fermecata
Este parca programata:
Când ciresul s-a golit,
Parul s-a îngalbenit.

Si urmeaza-ncetisor
Prunii cu dulceata lor,
Zarzari, mere, struguri, nuci,
Nu-ti mai vine sa te duci!

Totu-i minunat, frumos - 
Timpul zboara nemilos
Si ma-ntorc cu greu acasa,
De la buna mea duioasa.
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        Gânduri spre inima ta!
MAMA - ca o icoană

De când Dumnezeu a creat lumea şi pe om, a existat şi încă mai există o 
persoană care şi-ar da viaţa pentru puişorii ei. Aceasta este mama, o fiinţă 
sfântă pe care toată lumea şi-o aminteşte cu drag.

Marii scriitori au încercat să redea în cuvinte ce se ascunde în inima 
mare şi lovită de durere a unei mame când îşi vede copilul într-un mare impas, 
dar nu au putut, pentru că ea niciodată nu s-a plâns. A fost puternică, dar în 
acelaşi timp bună, a muncit din greu, dar a ştiut să fie şi gingaşă, s-a luptat ca o 
fiară pentru puii ei, dar a avut mereu o inimă blândă.

Mama este fiinţa pe care toţi 
o îndrăgim de când vedem prima 
dată lumina soarelui. Ea este 
mereu lângă noi şi ne învaţă ce 
este bine şi ce este rău, ne dă 
exemple şi ne vorbeşte lin, din 
adâncul inimii.

Cu cât copilul creşte, cu atât 
se depărtează mai tare de sfânta 
lui mamă şi uneori ajunge să o 
uite, dar ea nu se supără şi este 
veşnic înţelegătoare. Iubirea, pe 
care o poartă în inimă pentru 
copilul ei, este ca un cer senin de 
iunie. Niciodată nu se termină, ci 
creşte din ce în ce mai mult.

Mama este ca o icoană pe care toţi ar trebui să o păstrăm în sufletul 
nostru. Trebuie să-i mulţumim cât timp trăieşte lângă noi şi să o venerăm când 
ajunge să ne privească din înaltul cerului. Chiar dacă îşi termină drumul pe 
pământ, nu se opreşte niciodată să se îngrijească de noi.

Iubirea ei ne va proteja mereu în momentul în care vom avea 
probleme.

Când viaţa noastră va căpăta o culoare închisă, ea ne va trimite o rază 
de soare care să o lumineze. Când o furtună furioasă ne va lovi barca în care ne 
ducem viaţa, ea va şti să ne trimită un curcubeu şi la fiecare lacrimă să ne facă 
să zâmbim.

Mama este şi va fi mereu unicul nostru sprijin cât vom trăi pe acest 
pământ. Ea se roagă la Dumnezeu zi şi noapte pentru noi, munceşte fără 
încetare şi trece peste toate obstacolele vieţii doar pentru a ne şti pe noi fericiţi.

Nimeni nu va uita chipul sfânt al mamei, mâna ei uscată de atâta trudă, 
glasul ei suav ca o uşoară adiere într-o fierbinte zi de vară, trupul ei zvelt, de 
căprioară care ascunde în ea furia izvorului, care încearcă din răsputeri să 
inunde, ochii mari şi căprui, care au o bunătate fără de înţeles şi care te privesc 
mereu dornici să afle ce se ascunde în sufletul tău. Dar inima ei îndurerată şi 
încercată de atâtea ori de fulgerele puternice ale unei ploi de vară, de ce se arată 
atât de pură? De ce toată suferinţa se transformă în fericire , de ce infernul 
preschimbă în paradis şi întunericul în cea mai caldă şi lină rază de lumină, 
când îşi priveşte puişorul înainte de culcare?

De ce povestea pe care o spune seara are mereu un final fericit şi de ce 
sărutul de noapte bună e atât de dulce?

Pentru că iubirea ei e imensă şi poate mai mult de atât. Şi eu îmi iubesc 
mama şi o respect pentru tot ceea ce mi-a oferit şi de aceea vă îndemn să faceţi 
acelaşi lucru.

Nu înstrăinaţi niciodată icoana cu chipul mamei voastre pentru nimic 
în lume! Pentru că nici cu cea mai mare avere această icoană nu poate fi 
cumpărată!  

Mihaela Mândrilă
                                                                                           Clasa a VI-a

LA BUNA

Maria - Daniela Lionte 
        Clasa a V-a A
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UN GÂND PENTRU COPILĂRIE 
 
?    ,,Mama”, cuvânt sfânt şi duios ca un cântec de leagăn.Ea dă viaţă, alintă, mângâie, te ajută să faci primii paşi.Te face să visezi 
frumos, să întrezăreşti lumina drumului ce te aşteaptă. Îţi dă speranţă şi încredere. Te învaţă că înţelepciunea şi credinţa îţi dau forţa 
de a descoperi magia vieţii, de a te bucura de tot ce este bun şi curat.  
?    Imaginea mamei, ,,plină de minunăţii”,ne urmăreşte peste tot, pe fiecare.Matur fiind, Ion Creangă îşi aminteşte că ,,braţele ei m-
au legănat”, când ,,mă alintam la sânu-i gângurind şi uitându-mă în ochii mamei”. Într-adevăr, nimic nu e mai liniştitor decât 
privirea blândă a mamei, în care, uneori, se citeşte îngrijorarea. Ne simţim protejaţi, avem timp să visăm. 
     La vârsta copilăriei, totul este posibil; este vârsta de aur, când poţi atinge stelele cu mâna, când poţi zbura într-o  altă lume, unde 
nu există barieră între vis şi realitate. Ne mişcăm în aceste două spaţii, simţind că măsura timpului este fericirea. 
     Copilăria este o fantasmă. Una ce atinge sufletul fiecăruia, apoi pleacă spre văzduhul nemărginit.Ea lasă amintirea unor 
? omente speciale, care nu se vor pierde niciodată.Fără să vreau, mă las purtată în lumea fermecată, plină de candoare a unei vârste 
de basm...Eram destul de mică atunci când mama îmi spunea poveşti cu zâne. Mai tot timpul mi-l petreceam alături de ea. M-a 
învăţat primele cuvinte,m-a învăţat să fac primii paşi, asemenea mamei scriitorului din Humuleşti: ,,şi a vorbi de la dânsa am 
învăţat”. Am avut dintotdeauna o relaţie specială cu mama, fiindcă am simţit-o aproape, ca pe cel mai bun prieten, la bucurie, dar şi 
în clipele de întristare,căci ,,sânge din sângele ei şi carne din carnea ei am împrumutat”. 
     Pe chipul frumos al mamei se citeşte iubirea, duioşia, credinţa că eu sunt ce are mai bun pe pământ.Aşa a fost de când mi-o aduc 
aminte.Când îmi citea basme, pătrundeam împreună pe tărâmul vrăjit, unde mă aşteptau prinţese graţioase, ori zmei fioroşi.Mama 
avea atunci un fel de a râde, că ochii căpătau o strălucire de opal.A rămas neschimbată:părul,ochii, sufletul, râsul.Timpul nu şi-a 
lăsat amprenta, i-a lăsat aspectul de adolescentă sfioasă , pe care i-l cunosc de mică. 
     S-a întâmplat s-o văd pe mama şi tristă...Am venit mai devreme acasă, nerăbdătoare să-i spun cum a fost la şcoală.O iscodeam 
cu privirea,căutând să înţeleg ce i-a umbrit chipul. Cu aceeaşi blândeţe, mi-a spus că în viaţă sunt şi momente mai puţin 
plăcute.Atât. Apoi mi-a zâmbit, şi mi-a spus:,,Trece!” Am încercat atunci un fel de emoţie, un soi de apăsare, şi am rămas cu 
?entimentul că viaţa e, câteodată, o iluzie,o fragilă trecere spre ceva mai puternic decât noi.După multă vreme, când a venit timpul 
confesiunilor, i-am amintit mamei de acel episod. Am stat atunci mult de vorbă, fără să ne dăm seama că s-a lăsat noaptea.Era o 
vară frumoasă,cu farmecul cunoscut al unui timp de august.Încet, luna s-a topit printre nori.Grădina păstra taina vorbelor noastre. 
     Copil fiind mă visam printre stele.Le-am privit de multe ori, împreună cu mama, şi, de fiecare dată, mă simţeam mai 
înţeleaptă,căci ,,vine vremea de-a pricepe omul ce-i bine şi ce-i rău”. Nu pot să spun că am căpătat prea mare experienţă, pentru că 
mă simt tot copil , mai sunt atâtea lucruri neştiute,atâtea întrebări ce-şi aşteaptă răspunsul... 
     Ştiu deocamdată că sunt fericită în vârsta aceasta, că e o perioadă cu care n-am să mă mai întâlnesc decât în amintiri.Bucuria pe 
care o primeşti din partea prietenilor, a colegilor, a părinţilor, a profesorilor te luminează, te face mai bun, mai dispus a trece peste 
?nele neplăceri.Fiecare copil are dreptul să se bucure din plin de această perioadă şi să fie fericit .Păcat că pentru unii, fericirea a 
trecut prea grăbit, le-a purtat părinţilor paşii prea departe, i-a înstrăinat prea devreme. Sunt copii,ce-n aşteptări dureroase,abia surâd 
unei fotografii, abia-şi amintesc de părinţi.Au numai speranţa. 
?    O viaţă plină de lumină este cea a copiilor cu părinţi buni şi iubitori. Fiinţa de care ne ataşăm cel mai mult este, desigur, 
mama.Chipul ei rămâne icoană vie pentru toţi, copii ori maturi, oameni obişnuiţi, ori mari personalităţi.Este evocat în literatura 
noastră şi în cea universală, ca o măsură a recunoştinţei şi dragostei celor care i-au moştenit comoara sensibilităţii. 
     Imaginea mamei străbate paginile literaturii române, în doine şi balade, în opera marilor clasici, la scriitorii contemporani.Ne 
?moţionează dragostea ,,măicuţei bătrâne” pentru fiul ei, din  ,,Mioriţa”,  ne înfioară aşteptarea unei mame al cărei  fiu,, nu mai 
vine”,în ,,Mama” lui George Coşbuc, ne fac mai sensibili versurile lui Mihai Eminescu:,,O, mamă,dulce mamă,din negură de vremi 
/ Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi!”, sau poezia ,,Mama” de Nicolae Labiş. 
     Capodopera lui Ion Creangă, ,,Amintiri din copilărie”, ne atrage mai ales prin cele două personaje copil-mamă, căci ne dezvăluie 
dragostea autorului pentru mama sa, căreia îi datorează totul:existenţa ca om şi scriitor.Capitolul II este unul al imaginii copilăriei 
fericite, fără griji.Mama este cea care  duce greul, într-o casă plină de copii,alături de tatăl acestora,care le cânta în strună şi-i ferea 
de grijile zilei de mâine.Ea are o altă părere despre educaţia şi viitorul copiilor.Vrea să-i pregătească de mici pentru viaţă, să-i 
?bişnuiască din timp cu treburile gospodăriei, dar vrea ca aceştia  să  preţuiască şi învăţătura.Pentru fiul ei,are gânduri mari; doreşte 
să- l vadă preot în sat şi nu se lasă până ce nu-l va îndrepta spre drumul cel bun. 
     Copilărie veselă şi nevinovată, copilărie a tuturor celor ce au simţit fiorul unei iubiri părinteşti, care s-au simţit protejaţi încă din 
leagăn, ca şi naratorul,,mă alintam la sânu-i găngurind”.   
     Sigur, năzbâtiile se ţin încă de noi, dar ce farmec ar avea totul fără ele? Cum ne-ar mai fi încântat autorul,,Amintirilor” fără 
peripeţiile lui Nică, fără chipul lui hazliu şi lipsit de griji, aflându-se ,,la vârsta fericită”?Ne regăsim în personaj, trăim alături de el 
frumoasa vârstă, ne amuzăm şi colindăm împreună uliţele satului,trăim emoţiile copilului Nică, dar şi a maturului Creangă.   
     Copilărie, cu parfum de toamnă târzie...Lumina ştearsă a soarelui pătrunde  alene prin geamul camerei mele şi mai întârzii în 
visele dulci ale dimineţii,cu gândul pierdut la timpul din vară. Îmi amintesc de ziua când am plecat într-o tabără internaţională, 
organizată de şcoala noastră, la Zirc, în Ungaria.Câte griji şi-a făcut mama, ce agitată era când m-a condus la autocar...Nu mai 
plecasem până atunci mai mult de trei-patru zile, şi nici prea departe.O simţeam neliniştită, ca mai toţi părinţii adunaţi în jurul 
nostru, deşi primiseră asigurări că totul va fi bine.Pentru mine a fost o săptămână de vis, pentru mama...de chin.S-a liniştit numai 
când m-a văzut acasă, când i-am povestit despre locurile deosebite în care am fost, mai ales despre Lacul Balaton. 
     Ne-am dus acolo dimineaţa, să privim răsăritul. O dungă de flăcări unea cerul cu apa, într-o revărsare de roşu. Apoi uşor,soarele 
a început să urce trepte nevăzute, către înalt.Ne-am plimbat cu vaporul, lăsând gândul să alerge spre casă.Seara a venit blândă, dar 
i-am stricat  liniştea cu jocurile şi veselia noastră de copii.Eram de naţionalităţi diferite şi căutam să ne înţelegem cât mai bine, chiar 
prin limbajul semnelor.Noaptea, am privit prin telescop cerul.Atât de clar, atât de aproape, ca-n visele mele de-acasă... 
     Nu aud paşii mamei.Aud însă glasul, ce mă îndeamnă să mă trezesc. O nouă zi mă aşteaptă, să mă bucur de farmecul ei.O zi, ce 
va fi în curând amintire, o zi cu un gând bun pentru copilărie.           

     Tinere condeie

                                                                                                    Mădălina Lăcătâş - Clasa a VIII-a B

( Participantă, sub îndrumarea d-nei prof. Maria Romaga, la Concursul de creaţie literară “Ion Creangă” - Brăila, 
ediţia 2008 - N.R. )
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                                CĂLUŢUL DIN VIS 
 

 
                             Căluţul meu adus de vânt , 
                             Căluţul meu chemat în gând , 
 
                             Cu aripi albe de mătasă , 
                             Aşează-mă pe coama-ţi deasă ! 
 
                             Aş vrea să zbor cu tine sus , 
                             Spre răsărit şi spre apus , 
 
                             Să mângâi stele , cer şi lună , 
                             Să împletesc din ploi cunună . 
 
                             Cu pasul blând , săltat , uşor , 
                             Intrăm în dansul norilor . 
 
                             Un pictor , parcă prea distrat , 
                             A pus pe cer doar alb , dar a uitat 
 
                             Că visul nopţii de Crăciun 
                             E mai adânc şi e mai bun . 

                                                               PEISAJ 
 
 
                                                Frunzele plâng . 
                                                Le-a atins, cu săgeţile , toamna . 

                                                Pe dealuri pestriţe , 

                                                Copiii aleargă să-i ducă ofrandă : 

                                                Un pumn de joacă , 

                                                O felie mare de zâmbet , 

                                                Nişte crâmpeie de suflet ,  

                                                Şi ceva cântec ,  

                                                Să aibă până în iarnă . 

                                                S-a risipit , sfios , curcubeul .  

                                                Copacii au ramuri ce nu ştiu 

                                                Să mângâie , să cuprindă . 

                                                Ştiu doar să adoarmă , 

                                                Să mintă lumina . 

                                                Iar sus , de bun rămas , 

                                                Păsările rotesc ultimul dans... 
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     Tinere condeie

                                                              SĂRBĂTOARE 
 
 

Străzile miros a neastâmpăr, a pâine, 
                                                 Şi mai miros a sărbătoare, 
                                                 În dulcea, risipita boare 
                                                 Din coşul de Paşte pentru ziua de mâine. 
 
                                                 Verdele a primit binecuvântarea 
                                                 De mugur scăldat în lumină de mai. 
                                                 Un cântec domol, de caval şi de nai, 
                                                 Pluteşte uşor, grăbind înserarea. 
 
                                                 Nopţile miros a mir şi a salcâm nins. 
                                                 Lin, se zbate un cântec de ape. 
                                                 Departe, zăresc, pe sub pleoape, 
                                                 Un rug înalt,  peste focuri aprins. 
 

     Veronica Bosancu
       Clasa a VIII-a A

( Participantă, cu cele trei poezii, sub îndrumarea d-nei prof. Maria Romaga, la Concursul de creaţie literară “Ion 
Creangă” - Brăila, ediţia 2008 - N.R. )

7



 

  

                                                                                                                                                             

              GIMNAZIU • NR.6                                         Iunie 2008

  Tinere condeie

Pe orice om Tu l-ai iubit
Şi de aceea ai venit
Pe-acest pământ,
Iisuse Blând!

Din Duhul Sfânt şi Rug nestins
Ai coborât Tu pe pământ,
Iar lumea Te-aşteaptă cu dor,
Bunule Mântuitor!

Şi lumea Tu mult ai iubit-o,
Că suferinţa ai primit-o
Pentru al ei păcat,
Fiu de Împărat!

Când Crucea-n spate Ţi s-a pus
Şi la Golgota ai fost dus,
În chinuri şi răni sângerânde,
Sfinte, Doamne Sfinte!

Maica Sfântă se topea,
Văzând suferinţa Ta,
Plângea cu lacrimi amare,
Sfinte, Sfinte tare!

Pe cei care Te-au chinuit
Tu, Doamne, nu i-ai osândit,
Ci te rugai pentru neştiinţa lor,
Domn Mântuitor!  

Şi ca un Miel fără de glas,
Pironit pe cruce ai rămas,
Între doi tâlhari ai pătimit,
Domn nebiruit!

Când Duhul Sfânt din Tine ieşea,
Atunci jertfa se-mplinea,
Lumea Tu ai curăţat 
De orice păcat.

Dar după trei zile Tu ai înviat
Şi lumea cea bună mult s-a bucurat
Că ai deschis raiul pentru orice om,
Domn Mântuitor!

Şi-acum noi Învierea o serbăm,
Cu toţii noi ne bucurăm
şi spunem cu sufletul mângâiat:
Hristos a înviat!

Cu pască şi cu ouă roşii
Trec copii, tineri şi chiar moşii
La Biserică să le sfinţească,
Cu toţii să trăiască.

Că e zi de sărbătoare,
Înfloreşte orice floare,
Că Hristos a înviat - 
Al tuturora Împărat.

BUCURIA ÎNVIERII

Angela-Maria Erhan
      Clasa a V-a B

HRISTOS - LUMINA LUMII
Lumină lină din Lumină lină,
Lăsat-ai locuinţa cea divină,
Şi din Fecioară pe pământ când Te-ai născut,
Lumină mare-n noapte s-a văzut.

Şi-acea Lumină a luminat mereu
Orice suflet la bine şi la rău...
Doar când chinul răstignirii s-a-mplinit,
Lumina de pe pământ s-a sfârşit.

Atunci lumina a plecat cu Tine-n iad,
Unde forţele răului s-au speriat,
Porţile iadului Tu le-ai dezlegat
Şi multe suflete de chin Tu ai scăpat.

Şi înviate s-au arătat ele pe pământ,
Apoi le-ai dus în Raiul Tău cel sfânt;
Apoi, înviat, Te-ai arătat, Iisuse,
La toată lumea, după chinul Crucii!

Şi-n noaptea Învierii, de-atunci, în orice an,
Lumină se arată, în Sfântul Tău Altar.

Premiul I la Concursul de poezii şi eseuri, organizat de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor - ediţia 2007 - N.R. 
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    Hristos a înviat!

TRADIŢII  ŞI OBICEIURI  DE PAŞTI

Praznicul Învierii Domnului  a fost întotdeauna un prilej de profunda şi mare bucurie pentru întreaga 
suflare româneasca, dar şi un moment de meditaţie şi cercetare a vieţii fiecaruia.De aceea, Biserica a rânduit o 
perioada de post, de înfrânare şi curaţie înaintea acestei sarbatori, care ţine şapte saptamâni. Postul Paştelui se 
mai numeşte şi Sfântul şi Marele Post, fiind cel mai important dintre posturile de peste an. Începutul lui se 
stabileşte în fiecare an, în funcţie de data când cade Paştele.

În popor, începutul Postului se numeşte şi ,,Lasatul secului”. Din aceasta zi şi pâna la Învierea 
Domnului, credincioşii nu mai consuma mâncaruri ,,de dulce”(carne,lactate,oua, peşte) şi încearca sa faca cât 
mai multe fapte bune. Sfinţii Parinţi spuneau ca: Postul de bucate trebuie unit cu postul de pacate. Aceste 
saptamâni sunt o scara sau un urcuş duhovnicesc, pe care fiecare încearca sa o urce şi sa ajunga la vârf, spre a 
primi bucuria Luminii lui Hristos. Este perioada în care credincioşii îşi purifica sufletele prin Sfânta Taina a 
Spovedaniei şi se unesc tainic cu Hristos, prin Taina Împartaşaniei. Tot acum, gospodinele fac curaţenie în 
case şi pe afara, îşi cumpara haine noi, ca, alaturi de suflet, sa se bucure şi trupul de marea sarbatoare.

Biserica este înveşmântata în haine mohorâte. Slujbele care se fac în aceasta perioada sunt cu totul 
speciale, începând cu slujba Canonului Sfântului Andrei 
Criteanul, care se oficiaza în primele zile din Post şi 
terminând cu slujba Deniilor din Saptamâna Patimilor, cu 
care culmineaza Sfântul şi Marele Post, calauzindu-ne, 
pas cu pas, spre taina morţii şi învierii lui Hristos.

Deniile sunt cele mai profunde, frumoase şi 
înalţatoare slujbe creştine. Ele au aparut odata cu 
creştinismul şi sunt slujbe de seara (în limbile slave, denie 
înseamna ,,veghe”). Deniile încep în saptamâna a cincea 
din post, miercuri citindu-se Canonul Sfântului Andrei, 
iar vineri se rosteşte Acatistul Bunei-Vestiri. Şirul deniilor 
din Saptamâna Mare începe din Duminica Floriilor. Seara 
de seara, de acum şi pâna în Vinerea Mare, copii şi batrîni, 
tineri şi adulţi îşi îndreapta paşii spre casa lui Dumnezeu, 
unde se face pomenire despre toate prin câte a trecut Iisus, 
de la sosirea Sa în Ierusalim şi pâna la moartea Sa pe 
Cruce.

Praznicul creştin al Intrarii Domnului în Ierusalim, sarbatorit anual în Duminica de dinaintea Sfintelor 
Paşti, poarta în popor numele de ,,Florii”. Denumirea populara vine de la sarbatoarea pagâna Floralia, 
închinata zeiţei Flora, care avea semnificaţia reînvierii primavaratice a naturii, peste care s-a suprapus 
Intrarea Domnului în Ierusalim.

Duminica Floriilor este precedata de Sâmbata lui Lazar, zi în care Biserica ne aminteşte de minunea 
Învierii lui Lazar, cel mort de patru zile. Primirea triumfala ce I s-a facut Domnului a fost determinata tocmai 
de aceasta minune. Intrarea Domnului în Ierusalim este singurul moment din viaţa Sa pamânteasca în care a 
acceptat sa fie aclamat ca Împarat. El vine ,,blând şi smerit, calare pe mânzul asinei”(Ioan 12,15) şi este 
întâmpinat cu ramuri verzi de finic şi cu osanale. Dar cei care acum strigau ,,Osana,Fiul lui 
David;binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!” (Ioan 12,13), peste câteva zile vor 
striga:,,Rastigneşte-l! Rastigneşte-L”(Ioan 19,6)

Aceasta zi este numita în popor şi Duminica Stâlparilor, deoarece se sfinţesc ramurile de salcie 
(mâţâşori), care apoi se împart credincioşilor, iar slujitorii Bisericii le ţin în mâini, cu lumânari aprinse, când 
cladesc Biserica sau când predica, ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii. Ramurile de salcie amintesc de 
ramurile de finic cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. Acestea sunt duse de creştini la casele lor şi aşezate la 
icoane, uşi şi ferestre,dar şi la mormintele celor adormiţi.

De acum începe Drumul Patimilor. Prin post şi rugaciune mai intensa, Îl însoţim şi noi pe Domnul 
Iisus,ca şi când am fi martori direcţi la ultimele zile ale vieţii Lui pamânteşti,  patimind cu El şi participând la 
toate slujbele de seara.

 În Sfânta şi Marea Miercuri, denia ne aduce în prim plan pe Iuda Iscarioteanul, care L-a vândut pe 
Mântuitorul lumii, atragându-şi veşnica osânda.
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În Joia Mare este rânduita Denia celor 12 Evanghelii, în care aflam ca Domnul Iisus Hristos spala 
picioarele ucenicilor, dându-le lor şi noua pilda de smerenie; apoi are loc Cina cea de Taina şi instituirea 
Tainei Sfintei Împartaşanii şi a Sfintei Liturghii, dupa care merge şi se roaga Tatalui în Gradina Ghetsimani. 
Din Joia Mare şi pâna în noaptea Învierii nu se mai trag clopotele la Biserici, ci doar se toaca.

În tradiţia locala, în aceasta zi se înroşesc ouale de Paşti.
 Vinerea Mare se mai numeşte şi Vinerea Patimilor, deoarece în aceasta zi a patimit,  a dus Crucea şi 

apoi a fost rastignit pe ea Domnul Hristos. Mântuitorul îşi poarta Crucea spre Golgota, unde este rastignit 
între doi tâlhari. Crucea este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus Hristos 
pentru salvarea neamului omenesc. Iosif şi Nicodim Îi îngroapa trupul dupa rânduiala, iar mormântul este 
pecetluit şi pus sub paza.

Seara  se cânta în Biserici Denia Prohodului, adica slujba înmormântarii Domnului. Tineri şi batrâni, 
copii şi adulţi trec pe sub masa ce simbolizeaza catafalcul Domnului. Pe ea este aşezat Sfântul Epitaf, o pânza 
mare care are pictata punerea Mântuitorului în mormânt, precum şi Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

Dupa ce se cânta cele trei stari ale Prohodului de catre preoţi, copii şi cor, se înconjoara de trei ori 
Biserica, amintind de cele trei zile cât a stat Fiul lui Dumnezeu în mormânt, apoi intra din nou în Biserica, 
unde sunt miruiţi.

Vinerea Mare este poarta de intrare spre Marea zi a Învierii. Ea ne urca de la cele pamânteşti la cele 
cereşti.   În Sfânta şi Marea Sâmbata credincioşii se pregatesc pentru marea veghe de peste noapte şi pentru 
zilele de sarbatoare. Gospodinele coc pasca, care are forma rotunda, în mijloc o cruce, iar pe margini este 
împodobita cu aluat împletit. Aceasta va fi dusa în dimineaţa zilei de Paşti la Biserica, spre a fi sfinţita.

   Mielul de Paşti, care este pregatit tot în aceasta zi, îl simbolizeaza 
chiar pe Domnul Iisus Hristos, Care S-a jertfit pentru pacatele lumii şi a 
murit pe cruce ca un miel nevinovat. La miezul nopţii, preotul va vesti 
Învierea, va împarţi lumina şi va ţine slujba Sfintelor Paşti.

Dupa ce am trait împreuna cu Domnul drama Patimilor, L-am vazut 
prins şi batut, batjocorit, rastignit şi îngropat, în aceasta sfânta noapte ne 
bucuram împreuna cu îngerii şi cu toţi sfinţii de vestea cea mare ca ,,Hristos a 
Înviat!”. Fiecare credincios are o lumânare în mâna pe care o aprinde şi o ţine 
aprinsa în tot timpul savârşirii slujbei Invierii. Dupa terminarea slujbei, 
oamenii se întorc la casele lor cu lumina aprinsa. Aceasta lumânare e pastrata 
tot anul, fiind aprinsa la întâmplari primejdioase: furtuni cu tunete şi fulgere. 
De acum, timp de patruzeci de zile creştinii se saluta cu ,,Hristos a Înviat!” - 
,,Adevarat a Înviat!”.
Dimineaţa, gospodinele cu coşurile frumos împodobite vin la Biserica, 
pentru ca preotul sa le sfinţeasca pasca, ouale, brânza, carnea şi tot ceea ce 
aduc în coşuri.

 Este tradiţia locala ca toţi ai casei sa se spele pe rând cu apa, ou roşu şi cu un ban, ca sa fie sanatoşi şi 
obrazul roşu ca oul. Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a familiei. 
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        Hristos a înviat!

Prof. Marcela Norocel
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Cazul “Atena”

(Parodie mitologică)

- ... Şi cu excomunicarea Atenei cum rămâne? - reveni Hera la tonul certăreţ din prologul acestei 
povestiri,  pe care autorul nu l-a scris, căci ba nu se cădea, ba că îi lipsea documentaţia necesară, ba că ...

Trebuie să ştiţi că venirea pe lume a Zeiţei Înţelepciunii a stârnit în Olimp un scandal teribil ...
- Ce ne trebuie nouă înţelepciune?!! - se mirau (pe drept cuvânt?) unii dintre Zei, cărora le merseseră 

afacerile în plin până atunci şi în lipsa acesteia.
- Adică ce, între noi nu se găseşte nimeni vrednic să îndeplinească această ... penibilă funcţie?! - se 

aburcă în vocea Herei însăşi indignarea.  
- Aşa e! - încuviinţă, calmă, Demeter cea grăsună, fără să aibă de unde afla că, în acel moment de 

încordare, făcuse, ce-i drept, involuntar, un act de inteligenţă.
 - O propun (Probabil: o = le!) pe Demeter şi pe Hera! - îi luă cuvântul din gură Discordia, înfigăreaţă şi 

vicleană ca mai întotdeauna.
- Huo! La vot! Huo, Demeter!...
- Huo! Huo, Hera! La vot! La vot! ...
- La arme! La arme!! - zbiera, scos din nu ştiu a cărei minte (căci el nu o avea) turbulentul şi bezmeticul 

Ares.
- Linişte!!! - urlă, scos din ... 

pepeni, Stăpânul Zeilor şi ... Zeiţelor, 
încât întregul Olimp (cu tot cu ... 
olimpiade! ...) scârţâi simbolic din 
balamale.

Şi se făcu linişte, căci se înscrise 
tocmai la cuvânt Noua Născută şi toţi 
erau tare curioşi să o ... vadă vorbind. 
(Pot încredinţa pe cititori, dar numai pe 
aceştia, că pe atunci mai mult se vedea 
decât se auzea, în timp ce acum ...) 

“Oratoria”  Atenei o trecem cu 
vederea, căci, sincer să fiu, v-ar putea dezamăgi. (În acea vreme nu se ştia nimic despre Demostene, Cicero şi, 
mai ales, despre Ceauşescu!)

Iar Atena vorbi, şi vorbi, şi vorbi ... până ce, rând  pe rând, toţi auditorii, chiar şi cei mai politicoşi, 
adormiră, fără drept de apel.

- Fie-vă somnul în nas! - îşi finisă elocvenţa, cu respect prefăcut, oratoarea şi, pentru că nu mai avea ce 
face, se duse şi ea la culcare ...

Trecuseră în veşnicie de la acel discurs trei sute de zile (De ce nu mai mult, pur şi simplu: nu ştiu!) şi 
“cazul” Atena încă nu se epuizase. Era, cum s-a mai zis, chestie arzătoare la ordinea zilei. (Noaptea, se mai şi 
dormea ...).
 - ... Iarăşi Atena, mereu Atena, lua-v-ar toţi!... 

Amintindu-şi că termenul “draci” ar fi pus la ... nelalocul lui, întrucât va apărea mult mai târziu, în 
creştinism, Zeus îşi frână avântul retoric. Efortul îi solicită voinţa atât de mult, încât îşi înghiţi niţel vârful 
limbii şi, ca urmare, începu să strănute. (Aşa apărură, din senin, tunetele.)

În acelaşi timp, Hera îi reproşa soţului faptul că naşterea Zeiţei Înţelepciunii i se pare o încălcare 
flagrantă a regulilor universului: Atena ieşise în lume din capul lui crăpat, cu toporul, de către încă nenăscutul 
Hefaistos).

Când se eliberă de sub tirania tusei, Stăpânul Zeilor avea propoziţia gata cioplită:
- Soţul are drepturi egale cu ale soţiei!
Şi cu aceste vorbe se puse punct cazului Atena. (Eu, pentru mai multă siguranţă, am pus mai multe 

puncte ...).

                                                                                                                                     Traian Tinianu
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      Să râdem de ... greci! 
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     Arc peste timp

ABSOLVENŢII 
ŞCOLII NR.2 

“GEORGE 
VOEVIDCA”

CLASA a VIII-a A

BOGZARU ALINA

BOSANCU VERONICA

CHISLÎI DUMITRU

COJOCARIU BOGDAN

COJOCARIU IULIAN

JURCA GEORGIANA

MALOŞ ANDREIA

MÎNDRILĂ IOANA

MÎNDRILĂ LAURA

SABIE FLORIN

VRANĂU VALENTINA

ZAIEŢ CĂTĂLINA
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   DIRIGINTE,
 Stanciu Daniela
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Deoarece aici ne-am petrecut majoritatea 

timpului, cu durere în suflet părăsim această 

şcoală.

Am avut parte de nişte profesori care au 

ştiut să ne înţeleagă, să ne ajute şi să ne sprijine 

în toate.

Cu toate că nu am fost elevii model, sperăm 

că profesorii nu ne vor uita.

                                       Colectivul clasei a VIII-a A
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        Mens sana in corpore sano!
Pe parcursul acestui an şcolar, elevii şcolii noastre au participat, sub îndrumarea domnului profesor 

Gînscă Cătălin, la numeroase competiţii sportive organizate la nivel de oraş, precum şi la nivel zonal. Scopul 
acestor experienţe a fost promovarea valenţelor educative ale sportului, stimularea spiritului de 
competitivitate al elevilor, cultivarea spiritului de fair-play, precum şi eliminarea violenţei în sport.

În cadrul competiţiei “Olimpiada sportului şcolar”, desfăşurată în două etape: octombrie 2007 - 
concursul de fotbal băieţi, martie 2008 - concursul de handbal, băieţii noştri au obţinut locul II la fotbal, iar la 
handbal, şi fetele şi băieţii au luat locul III. Această competiţie s-a derulat la nivel de oraş şi au participat toate 
cele patru şcoli generale din localitate.

În perioada aprilie - mai 2008, s-a derulat acţiunea “Tineri pentru sport”, în cadrul căreia elevii noştri 
au participat la numeroase concursuri. Astfel, la handbal, fetele au obţinut locul III şi băieţii locul II, iar la 
fotbal, băieţii au luat locul III, din patru şcoli participante. Ne mândrim la oină fete cu locul I, obţinut de  

Mîndrilă Ioana (VIII A) şi cu locul II luat de 
Zaieţ Cătălina (VIII A). Băieţii au obţinut 
locurile II şi III la oină, prin Bărbînţă Traian 
(VIII B), respectiv Cimbru Maricari Nicolae 
(VII A). De asemenea, fetele au fost în frunte şi 
la alergare viteză, prin Anania Alina (VIII B), 
care a luat locul I.  Tot la alergare viteză, Zaieţ 
Cătălina (VIII A) a obţinut locul III, iar Sabie 
Florin (VIII A),  locul IV. La proba de săritură în 
lungime de pe loc, Mîndrilă Ioana (VIII A) a 

obţinut locul III, iar Sabie Florin (VIII A), locul IV. 
Pe data de 25 mai 2008, în oraşul Vama, 

s-a desfăşurat competiţia “Fetele Obcinilor în 
întreceri”, unde echipa de handbal feminin a 
şcolii a luat locul II, din patru şcoli 
participante.

Şi cei mici au fost competitivi, în cadrul 
programului extraşcolar de week-end “Cupa 
mărţişorului”, adresat elevilor claselor III-IV. 
Această acţiune s-a  desfăşurat în perioada 29 - 
30 martie 2008 în Câmpulung Moldovenesc, la 

iniţiativa unor cadre didactice şi a unor elevi din Suceava. Elevii noştri au obţinut numeroase premii şi medalii 
la jocurile distractive de cabană, precum şi la concursurile sportive desfăşurate cu acest prilej la Şcoala Nr. 3, 
precum şi în Complexul B.T.T.

                                               

  

                                         

                                   S-au documentat pentru voi reporterii sportivi din clasa a VII-a:
                                                                            Diana Mădălina Aprotosoaie
                                                                            Mihai Sabie Liţu
                                                                            Nicolae Cimbru Maricari
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Definitia 1.  Profesorul de matematica e cel ce vorbeste în somnul cuiva.

Definitia2.  Matematicianul e un orb într-o camera întunecata, cautând o pisica neagra, care 

nici macar nu e acolo.

Definitia3.  Matematica e ca dragostea: o idee simpla ce poate deveni complicata.

Regula de aur a profesorului de matematica:

“Sa spuna adevarul, si numai adevarul, dar nu chiar tot adevarul.”

Proprietate: Cele mai grozave momente din viata unui matematician  sunt cele câteva clipe 

dupa ce a demonstrat ceea ce era de demonstrat, dar  imediat înainte ca cineva sa gaseasca 

o greseala.

Aplicatii:
  1. Rezolvati ecuatia:

     

 

  2. De câti  matematicieni e nevoie pentru a schimba un bec?
     Raspuns:

                    “De nici unul. Un matematician nu e în stare sa schimbe un bec, dar poate 

demonstra cu usurinta ca treaba poate fi facuta.”

  

Consolidarea cunostintelor:
Un matematician, un fizician si un biolog stau la o terasa. La un moment dat, zaresc 

doua persoane intrând într-o casa de vis á vis. Peste un sfert de ora, din casa respectiva ies 

trei persoane.

Biologul: “S-au înmultit!”

Fizicianul: “Eroare de calcul!”

Matematicianul: “Daca unul dintre ei ar intra acum înapoi, casa ar fi goala din nou...!” 

Axioma: 
“Profesorul de geometrie e uneori ascutit, alteori obtuz, dar întotdeauna drept.”

?sin
1 =x
n

 

 
Rezolvare: 
  

6

sin
1

=
=

=

six

x
n
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          Lecţia de... matematică

Culese de prof. Anca Tudose
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       Arc peste timp

ANANIA  A L I N A

AXENTIOI MARIAN

BĂRBÎNŢĂ TRAIAN

BÎRSAN MĂDĂLINA

CIOPEI ANDREEA

GALAN ANDREIA

HRIŞCĂ IONELA

LĂCĂTÎŞ MĂDĂLINA

PETRARIU SILVIU

RUSU ANA-MARIA

SABIE IOAN
ŞANDRU NICOLETA

SBICIUC REMUS TĂNASĂ DRAGOŞ
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 DIRIGINTE,
Romaga Maria
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    Arc peste timp

ANANIA ALINA: “Îmi pare rău că voi pleca, dar sper că legătura care s-a creat între noi, colegii, să nu se 
rupă acum. Cred că toate mulţumirile trebuiesc oferite profesorilor, dirigintelui şi tuturor celor care ne-au fost 
alături în toţi aceşti ani.”
BĂRBÎNŢĂ TRAIAN: “Prin această şcoală am făcut primii paşi în viaţă.”
BÎRSAN MĂDĂLINA: “Când am făcut primul pas în această şcoală, l-am făcut zâmbind. Cu acelaşi 
zâmbet vreau să plec de aici. Mulţumesc!”
CIOPEI ANDREEA: “Îmi aduc aminte de prima zi de şcoală şi acum nu-mi vine a crede că se apropie ultima 
zi din şcoala generală.”
GALAN ANDREIA: “În această şcoală am râs, am plâns, ne-am supărat şi ne-am bucurat. Aici am făcut 
primii paşi către educaţie şi le mulţumesc tuturor celor ce s-au ocupat de noi.”
HRIŞCĂ IONELA: “După părerea mea, toţi aceşti ani de şcoală au fost frumoşi şi vor face parte din trecutul 
nostru. Profesorii au fost foarte drăguţi şi ne-au înţeles întotdeauna. Îmi vor lipsi foarte mult colegii şi 
doamna dirigintă.”
LĂCĂTÎŞ MĂDĂLINA: “O primă lacrimă, un prim surâs... Atâtea amintiri din această şcoală, profesori, 
colegi, prieteni pe care nu-i voi uita niciodată.”
PETRARIU SILVIU: “Au fost nişte ani plăcuţi... totuşi, păcat că se termină acum. Au trecut foarte repede, 
însă e bine, pentru că avem ce ne aminti pe viitor, ceva plăcut. Sper că, unde vom merge, să întâlnim tot aşa o 
şcoală de primitoare, cu elevi şi profesori la fel de primitori.”
RUSU ANA-MARIA: “Un sincer MULŢUMESC pentru cei care ne-au sprijinit şi au fost alături de noi în 
toţi aceşti ani minunaţi!”
SABIE IOAN: “Clasele I-VIII au fost cei mai palpitanţi ani de şcoală. Domnii profesori au fost foarte 
înţelegători cu noi şi totul a fost perfect.”
ŞANDRU NICOLETA: “În această şcoală am făcut primii paşi în viaţă. Timpul a trecut ca vântul,  nu-mi 
vine să cred că trebuie să plecăm la altă şcoală. Le mulţumesc tuturor că ne-au fost alături în aceşti ani.”       
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    NU... Inculturii!
Ce trebuie să faci ca să devii manelist?
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PASUL 1
Nume de baştan (Elvis, Florin Fermecătoru', 
Englezu, Chipeş etc.)

PASUL 2
Incultura generală obligatorie.

PASUL 3
Inteligenţa facultativă.

PASUL 4
Posesie limuzină, castel şi puradei

PASUL 5
Rude în puşcărie.

PASUL 6
Imagine
1. Bijuterii: ghiul şi brăţară de aur mai mult de 1/2 
din greutatea corpului.
2. Frizura: două părţi gel, o parte păr.
3. Hainele cât mai strălucitoare şi de prost gust, 
camasă albă sau neagră, pantofi de lac, obligatoriu 
cu ciorap alb, vestă, manta sau capă.
4. Dinţi falşi, preferabil din aur, imposibil de 
ascuns la un rânjet voit fermecător.

PASUL 7
Versuri
1. Vocabular obligatoriu: bani, duşmani, golani, 
femei, fetiţe, prinţesă, băutură, dolari, aur, parai, 
milionar, Mercedes, celular, inimă,
suflet, Dumnezeu, viaţî, valoare.
Interjecţii: ooooooooff, ah, sha-la-la, cicalaca-
cichicha etc.
2. Sunt admise:
a) greşeli gramaticale;
b) substantive; plural la alegere;
c) greşeli de tipul “la toţi“, “lu’ copilu meu”;
d) versuri albe;
e) rime cu acelaşi cuvânt;
f) metafore duse la extrem (floarea florilor, 
sugativa-n portofel);
g) cuvinte străine (bambina, ragazza, etc.).

PASUL 8
Subiecte
1) Iubirea
a) relaţiile - cu mai multe femei;
- reuşite;
- nereuşite. 

b) parasire: 
- pentru altul/alta;
- pentru bani;
- pentru ambele.
2) Moartea.
3) Familia:
a) copiii;
b) nevasta;
c) fratele - bunastare, parasire sau lauda.
4) Banii:
a) detinerea lor în cantitati mult exagerate;
b) risipa fireasca;
c) invidia celorlalti;
d) lauda proprie: bogatie, bunastare.

PASUL 9
Melodia
1) Instrumente consacrate - acordeon;
- orga proasta;
- instrument de suflat;
- tobe de sintetizator cu generozitate.
2) Voce - optionala si/sau chinuita;
- ecou;
- accent obligatoriu;
- rap inclus.
3) Originalitate la nimereala.

PASUL 10
Videoclip
1) Miscari necesare (pentru manelist) - stânga-dreapta 
(maxim doi pasi);
- pocnire din degete;
- zâmbet cuceritor.
2) 15-20 fete.
3) Decor prost sau inexistent.
4) Lumini cât mai colorate.
5) Câteva masini decapotabile în care sa cânte 
barosanu'.

Vrei sa ajungi vedeta peste noapte? Nici o 
problema! Scoti o manea, o cânti la 2-3 nunti, printre 
"Na-na-na-na!! na-na-na!!" mai spui si o dedicatie în 
genul "De la Brânza o suta de euro, sa-i traiasca fetita 
lui Cascaval!" si BOOM apari de 7-8 ori la OTV, la 
Taraf si esti o persoana publica!

Nu trebuie decât sa completezi un formular.

Exemplu:
1.    Coloana sonora 

Parametrii coloanei sonore: 

      · Procentul de greseli gramaticale:  50% 

· Numarul de interjectii per minut : 7 
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     NU... Inculturii!
      · Numarul de “dusmanii” mei per minut:  58

· Numarul de versuri distincte: 3

· Durata piesei:  4:12
Subiectul principal:
      · Banii mei.  

· Dusmanii mei. ×
· Inima mea.
· Lipsit de sens.

Publicul destinat:
      · < 10 ani.

· 10-12 ani. 
· 12-14 ani.

· 14-16 ani. ×
· Peste 16 (vai de ei).

IQ-ul ascultatorului:

      · Renumitul G_gi Bec_l_. ×
· 0-15.
· 15-30.
· 30-50.

      (Pentru un IQ mai mare de 50 încercati alt gen 
muzical)
Accentul:
      · Tiganesc.

· Foarte tiganesc.

· De mahala. ×
· Taranesc.
· Incult.
· Fals-englez.
2. Detalii despre piesa
Autorul:
· Adrian.
· Iancu.
· Vali.
· Iusca.
· Romi.
· Guta.
· Sorinel.

· Florinel. ×
Sufixul:
· Copilul de aur.
· Copilul minune.
· Cap de maimuta.
· Marele porc.
· Brânza.
· Cascaval.

      · Salam.
· Peşte.
· Slănină.

· Parizer. ×
Titlul:
· Bani.

· Duşmani. ×
· Curcani.
· Viaţă.
· Piranda.
Posesorul:
· Meu.
· Mea.

· Mei.×
· Prietenilor.

[×] Vreau să scot un “album”, crează mai multe 
piese asemănătoare ca să le pot include pe toate. 
Număr de piese :
· 2.
· 3.

· 4. ×
· 5.

3. Finalizarea piesei

Piesa creată: Florinel Parizer - Duşmanii 

mei

 Mădălina Lăcătâş
 Clasa a VIII-a B
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Au fost profesorii noştri

1.   Romaga Maria - dirigintă (VIII B); română
2.   Stanciu Daniela - dirigintă (VIII A); engleză
3.   Nistiriuc - Ivanciu Traian - latină
4.   Brumă Gabriela - franceză
5.   Tudose Anca - matematică
6.   Băcanu Lăcrămioara - fizică
7.   Baltag Maria - chimie; biologie
8.   Norocel Marcela - cultură civică; religie
9.   Nistiriuc - Ivanciu Francisc - istorie; geografie
10. Chiperi Bogdan - educaţie plastică
11. Mahu Victor - educaţie muzicală
12. Gânscă Cătălin; Curelaru Mircea - educaţie fizică
13. Drumuş Gabriela - educaţie tehnologică; informatică 

Cu mulţumiri!
      Promoţia anului 2008




