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ragi citori, indiferent de vârstă, vă rugăm
să pătrundei cu indulgenă în paginile
acestei reviste.
Încercăm să exprimăm gândurile, să vă arătăm
preocupările noastre și numai mpul poate ﬁ un cric
obiecv.
Aceste pagini au fost scrise cu pasiune de copii și de
dascălii lor. Fiecare și-a adus contribuia la realizarea
acestei reviste, la redactarea ei și, de asemenea,
experiena ne va învăa tot mai multe.
Ne dorim ca această revistă să ﬁe a copiilor, a
profesorilor și a părinilor copiilor noștri.
Suntem siguri că și dumneavoastră, dragi părini,
avei ceva de spus și vom ﬁ bucuroși să aﬂăm. Poate că
avei sugesi în legătură cu școala și acvitatea noastră.
Dragi copii, ﬁi mândri de școala noastră, pentru că
este una cu tradiie și de pe băncile ei au absolvit muli
viitori profesioniș!
Peste ani, voi vei ﬁ inginerii, profesorii, doctorii și
oamenii serioși cu copii aﬂai în aceeași școală. Vă
încurajăm să vă urmai visul, oricare ar ﬁ el, pentru că un
vis de copil nu poate ﬁ decât minunat și măre.
De aceea, dragi părini, cii-o și s-ar putea să aﬂai
lucruri noi despre copiii dumneavoastră și profesorii lor.
Tuturor celor care au răspuns chemării la realizarea
revistei „Prin ochi de copil” le mulumim și vă așteptăm
la numărul 2 cu noi arcole interesante, cu noi desene
frumoase. Tot ceea ce vă preocupă își va găsi loc în
paginile următoare și următoare...
Colecvul de redacie
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IARNA
Iarna este frig şi ger afară,
Natura a adormit iară.
Păsările stau ascunse,
Unele din ele-s duse.
Dar vor veni la primăvară,
Când natura-nvie iară.
Alexia Mărăşescu, clasa a II-a

Redacia Revistei PRIN OCHI DE COPIL urează tuturor
cititorilor și colaboratorilor Sărbători Fericite și un An Nou
plin de bucurie și realizări alături de cei dragi!

La muli ani!
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ȘCOALA – TRECUT ȘI PREZENT

Școala ca factor de cultură și educaie
prof. pensionar, Maria Soare

Î

nvăământul românesc în limba română, deci și
în Răzvad, își are originea la mijlocul secolului al
XIX-lea, după ce s-a pus bazele școlii naionale în
limba română în București și în capitalele de judee.
Acest lucru s-a făcut în 1838 o dată cu înfiinarea școlilor
de la sate.
Răzvadul, sat atestat documentar la 17.11.1431, în
timpul lui Aldea Alexandru, așezat în apropierea
Târgoviștei, a beneficiat de învăători pregătii la Școlile
normale înfiinate în capitalele de judee. Cunoscând că
în sate erau știutori de carte (preoi, diaconi, fiii
acestora, notari) ne ducem cu gândul că aceștia au
început să învee copiii sătenilor cititul și socotitul,
scrisul și catehismul. În procesul învăării se urmăreau
atât cunoștinele teoretice, cât și deprinderile practice.
La 18 august 1838 este numit învăător la Răzvad de
Jos Chivu Păunescu, iar la 13 septembrie 1843 Dinu
Voiculescu în Răzvad de Sus. Nefiind localuri de școală
construite , primele cursuri se ineau fie în casa
învăătorului, fie în case închiriate sau primărie.
Cursurile școlii la sate începeau la 26 octombrie și ineau
până la 23 aprilie, iar vara două zile pe săptămână.
Acestea se ineau între orele 912 și 14-16 iarna, iar vara
8-11 și 15-17.
Învăământul capătă noi dimensiuni după ce se
adoptă legea instruciei publice (1864), urmărindu-se
transmiterea elementelor de citit, scris, socotit,
rugăciune. Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea,
încep să fie pregătii învăători provenii din rândul fiilor
satului. Astfel, în anul 1872, învăător este preot N.
Ionescu; 1882 - Marin Ionescu, absolvent de Școală
normală, fiu al satului.
În 1898 apar trei învăători: Eufrosina Petrescu,
Alexandru Apostol și Maria
Constantinescu, înlocuită de Toma
Popescu (din Răzvad). Acesta a
funcionat ca învăător până în anul
1915, cunoscut prin seriozitate,
calită i didactice și rezultatele
elevilor săi.
În 1905 este numit Haralambie
Vasile, primul învăător ce a terminat
Școala Normală la Câmpulung Muscel,
cel ce a înfiinat și o bancă agricolă
pentru sprijinirea ăranilor.

Începând cu 1914-1915 s-au stabilit în Școala
Răzvad învăătorii Ioana Popescu, Ecaterina Popescu,
iar director Constantin Popescu.
În 1923-1924 s-au pus bazele Școlii de fete, ceea ce
înseamnă că numărul elevilor crescuse. Mergeau la
școală cu 50% mai muli băiei decât fete.
Printre cadrele didactice din perioada interbelică
enumerăm pe doamna Aurica Roman, doamna
Andria Ilie, domnul Nicu Popescu, Toma Roman,
Constantin Popescu, I. Alecu, Gh. Roman, Gh. Calciu,
Gicu Veringioiu.
Rezultatele bune ale elevilor erau datorate bunei
pregătiri, disciplinei și respectului acordat învăătorului.
După 1950, învăământul se dezvoltă datorită
creșterii populaei, diversificării ocupaiilor. Cele două
școli se măresc (mai ales Școala de băiei căreia i se
adaugă 3 săli de clasă).
În anul 1987 se dă în folosină actualul local al școlii
cu 16 săli de clasă, laboratoare, sală de sport.
Putem fi recunoscători pentru calitatea învăământului din Răzvad care a dat societăii medici,
profesori, ingineri, contabili, muncitori cu înaltă
calificare cadrelor didactice: Constantin Dinulescu, M.
Petrescu, Gh. Diaconescu, Alecu Augustin, Dărstaru
Vasile, Dumitru Vasilescu, M. Sârbu, Elvira Ionescu,
Vasilica Petrescu, Lili Vișan, Vasilica Matei, Negoescu
Ion, Bucura Ion, Soare M., Soare I., Ciocan Lidia și alii.
Școala ca factor de cultură și educaie trebuie
respectată, ajutată să formeze oameni care știu să
gândească, să desfășoare o activitate, care își pot forma și
dezvolta o carieră, care știu să respecte realizările
înaintașilor și să ajute la dezvoltarea comunităii, să se
mândrească cu locul de unde au pornit.
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INTERVIU
De vorbă cu Doamna
Director Mariana Urucu
Reporter: Ce v-a determinat să fii director al școlii
Răzvad?
Director: Întotdeauna am considerat că provocările
mă ajută să mă dezvolt, să îmi testez limitele, să îmi
întăresc încrederea în mine. Deci, aș putea să spun că este
u n p a s î n d ez v o l ta r e a m e a
profesională și personală. Pe de
altă parte, eu voi locui în această
comună, deci voi fi acasă la
Răzvad, iar din acest punct de
vedere, implicarea mea în
dezvoltarea școlii este și mai
motivată. În plus, cu muli ani în
urmă, am predat aici. Prin urmare,
nu sunt chiar străină de această
școală la care am ales să fiu
director.
Reporter: Care sunt planurile
de viitor pentru școala pe care o
conducei?
Director: Dorim să facem din
această școală un loc în care elevii să beneficieze de
condiii moderne de studiu, de securitate și , nu în ultimul
rând, de o relaie specială cu cadrele didactice. Am spus
„să facem”, deoarece niciodată nu se poate realiza nimic
valoros într-o școală, decât atunci când se lucrează în
echipă.
Dintre obiectivele propuse, o să amintesc doar pe cele
în curs de realizare: after school pentru școlile Răzvad și
Valea Voievozilor, program prelungit la grădinia Valea
Voievozilor, predarea limbii engleze la grădiniă, prin

Gabriel Nedelcu, clasa a II-a
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voluntariatul colegilor care predau această disciplină,
achiziionarea de smartTV-uri pentru clasele
pregătitoare și a V-a, în vederea folosirii în condiii optime
a manualului digita și a site-urilor de specialitate, utilarea
cabinetelor de istorie-geografie și fizică-chimie.
Reporter: Dacă ai fi elev, ce v-ar plăcea la școală?
Director: Dacă aș fi elev, m-aș bucura de acești ani
frumoși... Aș veni la școală de dragul măcar al unui
profesor care m-ar face să am
încredere în mine, care m-ar
ajuta să mă descopăr și, în plus,
aș fi fericită să îmi revăd colegii.
Reporter: Avei timp liber?
Cum vi-l petrecei?
Director: Sigur că am și timp
liber. Ce fac în timpul liber?
Nimic spectaculos: îmi petrec o
parte din acest timp cu familia,
mă întâlnesc cu prietenii, citesc,
merg la teatru, ascult
muzică...lucruri obișnuite.
Reporter: Cum reușii să
împăcai viaa personală cu
cea profesională?
Director: Cred că reușesc să
le împletesc armonios. Chiar dacă această funcie îmi
solicită mai mult timp, hotărârea de a fi director, ca orice
hotărâre, se ia în familie. Deci, ne-am asumat anumite
lucruri...Nu mă plâng, totul e sub control : ))
Reporter: Dacă ai putea, ce ai schimba la sistemul
de învăământ?
Director: Multe... ca oricare dintre colegii mei. Să
lăsăm pentru o dată viitoare dezbaterea acestui subiect!
De acord?
Reporter: De acord, dar voi readuce problema în alt
interviu! Încă o întrebare: cum credei că vă percep
elevii?
Director: Un elev de la clasa a V-a A m-a întrebat dacă
eu nu sunt niciodată supărată, pentru că m-a văzut doar
zâmbind. Deci, cum mă percep elevii?
Reporter: Un mesaj pentru elevi?
Director: Să își urmeze întotdeuna visul și să lupte
pentru realizarea lui! Să respecte , pentru a fi respectai și
să nu uite că o parte din devenirea lor o datorează școlii: o
școală care va avea tot timpul ușa deschisă pentru elevii
săi!
Reporter: Mulumesc pentru timpul acordat!
Director: Și eu îi mulumesc!

a consemnat Robert Avram, clasa a VIII-a A
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PAGINI DE ISTORIE

Să nu ne uităm eroii!
profesor istorie, Monica Nicoleta Deaconu

Z

i de toamnă, 22 noiembrie 2017, în
comuna Răzvad, natura moare, dar
conştiinţa reînvie, ne reamintim de eroii
neamului, printre care îl regăsim pe eroul local,
Căpitan Nicolae Apostol, care acum 75 de ani se
jertfea pentru ţară.
Căpitanul erou Nicolae Apostol a luptat pe
Frontul de Est, în cel de-al Doilea Război Mondial,
în bătălia de la Stalingrad, la Cotul Donului în
apropierea localităţii Malaja-Dontschinska, unde
şi-a pierdut viaţa la 22 noiembrie 1942. A fost
comandat Companie tren batalionar în Regimentul
Care de Luptă. Moartea i-a fost fulgerătoare,
străpuns de o schijă, fiind înmormântat în ziua
următoare într-o localitate de pe linia frontului,
departe de meleagurile natale, de familia pe care a
iubit-o şi de ţara pentru care s-a jertfit.
Deşi s-a stins la doar 33 de ani, continuă să
dăinuie prin moştenirea pe care ne-a lăsat-o, prin

urmaşii săi şi prin idealul pentru care a luptat.
În memoria sa, Primăria şi Consiliul local
Răzvad, Asociaţia Cultul Eroilor Dâmboviţa şi
Şcoala Gimnazială Răzvad au organizat un
eveniment militar-religios de comemorare.
Evenimentul a debutat în sunetul cadenţat al
fanfarei militare care avea să vestească solemn
manifestarea ce urma să se desfăşoare la
monumentul ridicat de familia eroului la Biserica
din Răzvadul de Jos.
La eveniment au participat reprezentanţi ai
Parlamentului României: Corneliu Ştefan, Oana
Vlăducă şi Carmen Holban, Consiliului Judeţean
Dâmbovi ţ a – pre şedinte Alexandru Oprea,
Primăriei şi Consiliului local Răzvad – primar
Emanuel Spătaru, viceprimar Ionela Şerban,
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”
Filiala Dâmboviţa – preşedinte Col. (r) Gheorghe
Şerban, vicepreşedinte Nicolae Posta,
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa –
Inspector general Ion Sorin, Inspectori generali
adjuncţi – Istrate Gabriela şi Stroe Cristina,
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, structuri
militare, primari ai localităţilor învecinate şi
numeroşi localnici.
Imnul de stat a fost intonat de eleva Neagu
Mirela din clasa a III-a de la Şcoala Gimnazială
Răzvad. Eroul răzvădean Nicolae Apostol a fost
pomenit în cadrul unei slujbe oficiate de un sobor
de preoţi.
Au rostit alocuţiuni: fiul căpitanului, dr. Florin
Apostol, col. (r) Gheorghe Şerban – preşedintele
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Filialei „Mihai Viteazul” Dâmboviţa a Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, primarul
comunei Razvad – Emanuel Spătaru şi
preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa –
Alexandru Oprea.
Un moment emoţionant l-a constituit discursul
fiului capitanului erou, dr. Florin Apostol, care a
dat citire scrisorii prin care familia era înştiinţată de
moartea eroului.
Şcoala Gimnazială Răzvad a fost reprezentată
de directorul unităţii de învăţământ, profesor
Mariana Urucu, profesor istorie-geografie Monica
Deaconu, cadre didactice şi elevi ai şcolii, membrii
ai Cercului şcolar Cultul Eroilor „Căpitan Nicolae
Apostol” îndrumaţi de către domnul profesor
Coneliul Spătaru. Aceştia au prezentat un
emoţionant program artistic. Au avut loc depuneri
de coroane de flori iar elevii Şcolii Răzvad au
depus flori la monument.
Activitatea s-a încheiat, aşa cum a debutat, în
sunetul fanfarei militare cu defilarea Gărzii de
Onoare aparţinând Batalionului 114 Tancuri –
comandant Mr. Dănuţ Cruceru.
Această activitate trezeşte astfel, în mod firesc,
în conştiinţa noastră, emoţia profundei
recunoştinţe faţă de toţi fii poporului nostru care
s-au ridicat, de-a lungul veacurilor, prin jertfa vieţii
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lor. Aceşti eroi au demonstrat prin sacrificiul
suprem, dragostea faţă de patrie.
Astăzi suntem datori şi onoraţi să îi omagiem pe
cei care s-au dovedit a fi cei mai buni apărători ai
neamului romanesc. Eroii care fac cinste şi onoare
poporului din care s-au ridicat şi se constituie ca
parte a acestuia.
Acum, la aproape 100 de ani de la Marea
Unire, le datorăm mai mult decât recunoştinţă, le
datorăm existenţa noastră ca neam, ca ţară şi ca
indivizi. Să nu le uitam jertfa, să le cinstim
memoria şi, mai ales, să avem grijă să nu uităm
principiile care i-au mânat la luptă: LIBERTATE,
DREPTATE ŞI CREDINŢĂ.
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prof. înv. primar, Alexandra Maria Chilom

1

Decembrie este ziua
naională a României și
are o însemnătate
specială în societatea noastră.
Totodată, această zi marchează un
eveniment istoric foarte important:
unirea Transilvaniei cu România, în
anul 1918. În această zi, românii de
pretutindeni sărbătoresc pe
stradă, la paradele militare din
Alba-Iulie sau București, ori acasă
alături de cei dragi.
1 Decembrie a fost adoptată ca
ziua naională a României în anul
1990, fiind promulgată de fostul
președinte Ion Iliescu și publicată
ulterior în Monitorul Oficial. Această
dată marchează Unirea Transilvaniei
cu România și va rămâne una dintre
cele mai importante pagini ale istoriei
și unităii naionale românești.
România a intrat în primul Război
Mondial pentru a elibera teritoriile
românești, Transilvania, Bucovina și
Basarabia, aflate sub ocupaia
Austro-Ungariei, spre a înfăptui idealul
naional, unirea într-un singur stat a
tuturor românilor.
Unirea Basarabiei cu România
Un prim moment, cu consecine
importante în desfășurarea
procesului de unire, l-a reprezentat
constituirea -aprilie 1917- la
Chișinău a Partidului Naional
Moldovenesc, care prevedea în
program o largă autonomie pentru
Basarabia. În urma Congresului
Soldailor Moldoveni –noiembrie
1917, s-a hotărât ca Basarabia să se
bucure de autonomie teritorială și

politică și s-a decis constituirea
Sfatului ării.
În următoarele săptămâni,
situaia din Basarabia s-a agravat, ca
urmare a anarhiei generale
provocate de grupările bolșevice. În
ianuarie 1918, armata română a
intrat în Basarabia, cu scopul de a
restabili ordinea. Guvernul sovietic a
r u p t re l a i i l e d i p l o m at i c e c u
România și a confiscate tezaurul
românesc, aflat la Moscova.
La 24 ianuarie 1918, Sfatul ării a
votat independena Republicii
Moldovenești. În următoarele două
luni, s-a făcut o propaganda intensă
pentru unire, și la 27 martie 1918,
Sfatul ării a votat unirea Basarabiei
cu România.
Unirea Bucovinei cu România
În toamna anului 1918, AustroUngaria era pe punctul de a pierde
războiul. Popoarele asuprite de
Austro-Ungaria, printre care și
românii, începeau să revendice
dreptul la autodeterminare
naională.
În octombrie 1918, s-a
desfășurat la Cernăui o adunare
naională a românilor din Bucovina.

Aici a fost ales un Consiliu Naional,
cu un Comitet Executiv. În replica, în
noiembrie 1918, adunarea
ucrainenilor de la Cernăui a hotărât
încorporarea celei mai mari pări a
Bucovinei în Ucraina. Consiliul
Naional Român a solicitat Guvernului
României sprijin militar și, la începutul
lunii noiembrie, trupele române le-au
alungat pe cele ucrainene, eliberând
întreaga Bucovină.
În acest fel, a fost posibilă
desfășurarea, la 28 noiembrie, a
Congresului General al Bucovinei,
care a votat în unanimitate
Declaraia de Unire cu România.
Unirea Transilvaniei cu România
În condiiile războiului, s-au
desfășurat numeroase aciuni
pentru unire ale românilor. În aprilie
1 9 1 8 , s - a c o n s t i t u i t l a Pa r i s
Comitetul Naional al Românilor din
Transilvania și Bucovina. În iunie, s-a
format în Italia Comitetul de Aciune
al Românilor din Transilvania, Banat
și Bucovina. În aceeași lună, s-a
î nf i i nat l a Wa s h i n gto n , L i ga
Naională Română.
În octombrie s-a format Consiliul
Naional Român Central (numit apoi
și Sfatul Naional). Marele Sfat
Naional a lansat convocarea pentru
adunarea Naională de la Alba-Iulia,
în ziua de 18 noiembrie /1
decembrie 1918. Cei 1.228 de
delegai au hotărât unirea cu
România. Rezoluia de Unire,
prezentată de Vasile Goldiș, a fost
votată în unanimitate.
Astfel s-a desăvârșit Marea Unire
și a luat naștere România Mare.

„Trăiască România
dodoloaă!”
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CELE 7 MINUNI ALE LUMII ANTICE
profesor istorie-geografie, Monica- Nicoleta Deaconu

C

ifra 7 a jucat în istorie şi în
mitologie un rol important, unele
popoare ale Orientului antic
atribuindu-i chiar puteri magice. Cele 7
Minuni ale Lumii Antice reprezintă, de fapt,
o listă cu construcţii celebre din
Antichitate.
1. Piramida lui Keops (Marea Piramidă
din Ghizeh) – această piramidă, deşi este
cea mai veche dintre cele 7 minuni, este
singura care s-a păstrat până în prezent.
Piramida a fost construită de egipteni în
jurul anului 2550 î.Hr. şi este numită
Piramida lui Keops deoarece a servit ca
mormânt pentru acest faraon. Avea, la
început, 146 m (azi 138 m) înălţime,
latura de 227 m şi cuprinde 2.521.000
m cubi de piatră. Feţele piramidei erau
placate cu plăci şlefuite din calcar. A fost,
timp de mai bine de 43 de secole, cea mai
înaltă construcţie din lume, până la
construcţia Turnului Eiffel în anul 1889.
2. Grădinile suspendate din Babilon
(Grădinile Semiramidei) – au fost
construite de babilonieni în jurul anului 600
î.Hr. Potrivit istoricului Diodor din Sicilia,
aceste grădini ocupau o suprafaţă de
15000 m² şi se ridicau în patru terase
până la 77 metri înălţime. Pe terase erau
plantaţi arbori din mai multe specii, unii
dintre ei fiind înalţi de 24 metri. Erau udaţi
de pompe cilindrice, al căror secret nu se
cunoaşte încă. Sub terase, sprijinite pe mai
multe coloane, se găseau camere
răcoroase pentru familia regală. După
unele relatări, se pare că vestitele grădini

au fost dărâmate de perşi, alte surse
vorbesc despre dispariţia acestora în
urma unui cutremur.
3. Templul zei ţ ei Artemis din Efes
(Templul Dianei) – din această construcţie
nu a mai rămas decât fundaţia şi câteva
relicve. Cu excepţia acoperişului, întregul
templu a fost construit din marmură.
Templul a fost ridicat în anul 550 î.Hr. în
Efes, construcţia sa se pare că a durat
120 de ani. În interior se afla statuia de 2
metri a zeiţei Artemis, acoperită cu aur şi
argint. În anul 356 î Hr. templul a ars,
reconstruit de Alexandru cel Mare, templul
este distrus de goţi. Refăcut din nou,
acest templu a fost distrus definitiv în
anul 401 d. Hr.
4. Colosul din Rhodos – a fost o statuie
imensă, construită în insula Rhodos, care
ca îl întruchipa pe Helios, zeul grec al
Soarelui. Construcţia sa a durat 12 ani,
fiind finalizată în anul 282 î.Hr. Avea o
înălţime de 33 de metri şi stătea pe un
soclu de 15 metri. Statuia, construită din
bronz şi întărită ulterior cu fier şi piatră, s-a
prăbuşit în timpul unui cutremur.
5. Farul din Alexandria – magnificul far
(atunci când a fost construit pe insula
Pharos, se numea „casa de lumină) era
primul lucru pe care îl vedeau vizitatorii
când se apropiau de Alexandria. El a fost
construit de Ptolemeu al II-lea în secolul al
III-lea î.Hr. A avut o înălţime mai mare de
100 de metri şi a fost înconjurat de
grădini. A fost construit din blocuri uriaşe
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de marmură albă, partea de sus avea o
formă de cerc şi era înaltă de 7 metri. Se
spunea că flacăra se vedea de la 50-60 km
depărtare. Farul a fost distrus de două
mari cutremure.
6. Statuia lui Zeus din Olympia – avea o
înălţime estimată la aproximativ 13 metri
şi a fost realizată de către sculptorul
Phidias în preajma anului 435 î.Hr. în oraşul
Olympia din Grecia. Statuia care îl înfăţişa
pe Zeus pe un tron cu spătar înalt, bogat
decorat, era realizată din lemn îmbrăcată
cu foi de aur şi fildeş. Pentru adăpostirea
statuii a fost construit un templu. Se

crede că în anul 394 d.Hr. statuia a fost
transportată la Constantinopol, unde
avea să fie distrusă de un incendiu.
7. Mausoleul din Halicarnas – acest
mausoleu (terminat în anul 335 î. Hr.) a
fost ridicat de greci şi perşi ca mormânttemplu pentru Mausol, satrapul (regele)
provinciei elenistice Caria. Edificiul avea
înălţimea de 49 de metri. În secolul al
XII-lea d.Hr. un puternic cutremur a distrus
monumentul. Resturile Mausoleului din
Halicarnas, aflate în partea de nord a
oraşului Bodrum (la cca 1 km de centru)
sunt cuprinse într-un muzeu în aer liber,
fiind accesibile publicului.

elevii clasei a V-a A au realizat
proiecte cu tema „Minunile lumii”

CREAŢII ALE ELEVILOR
Definiţie...
în versuri
Cartea este un părinte
Ea te-nvaă ce e bine
Îi dă sfaturi, te ajută,
E prietenă cu tine.
Cartea este ca o floare.
Filele parcă-s petale
Te încântă, te uimește,
Ziua i-o înveselește.
Cartea-i rampă de lansare
Pentru-atunci când vei fi mare
Dacă-învei să urci pe ea,
Vei ajunge cineva!

Darius Emanuel Marin,
clasa a IV-a
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PLEDOARIE PENTRU CARTE

PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ
prof. înv. primar, Roxana Simion
PRIN PROIECTUL
„ÎMI PLACE SĂ CITESC!”
Ce este „Îmi place să citesc!”?
Proiectul „Îmi place să citesc!” este un proiect
judeean al Inspectoratului Școlar Dâmbovia pentru
stimularea lecturii elevilor din clasele primare. A fost
iniiat încă din anul 2006, pe atunci sub denumirea
„Invitaie la lectură”, dezvoltându-se în timp prin
implicarea cât mai multor școli, cadre didactice și elevi.
Proiectul de lectură este un instrument bun pentru a-i
determina pe elevi să citească de plăcere, pentru a-i
învăa să trăiască frumos, după valori adevărate, pe
baza cărora aceștia să-și construiască un univers de
cunoaștere luminat, larg, deschis.
De ce era necesar proiectul?
Proiectul se corelează cu demersurile de la nivel
judeean, naional și internaional și se dorește a fi
una dintre multiplele posibilităi de educaie, de
familiarizare a copiilor cu lectura de calitate, de
schimbare a atitudinii copiilor și adulilor cu
privire la rolul cărilor într-o lume în continuă
schimbare, de dezvoltare a capacităii de
exprimare orală și scrisă, de înelegere și
interiorizare a mesajului scris. Are în
vedere crearea de oportunităi (ore de
lectură, activităi nonformale, etc.) prin
care copiii să dobândească sau să își
dezvolte competenele de citit-scris și să
îneleagă importana lecturii în viaa de zi
cu zi. Se vrea ca elevii să-și formeze
deprinderi corecte de citire, conform celor
patru procese ce definesc o lectură de
calitate (focalizarea și identificarea de
informaii explicit formulate, realizarea de
deducii simple, interpretarea și integrarea
ideilor și informaiilor, studierea și
evaluarea coninutului, a limbajului și a
elementelor textuale), să-și dezvolte interesul pentru
activitatea de lectură .
Care sunt obiectivele proiectului?
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea
capacităilor de comunicare și relaionare prin lectură,
ca act individual și colectiv.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• îmbunătăirea competenelor de înelegere și
interiorizare a mesajului transmis de text
• formarea unei atitudini de grijă și respect faă de
carte
• familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere

• stimularea imaginaiei și a creativităii verbale
• împărtășirea experienelor personale
• implicarea părinilor în activitatea de îndrumare
a lecturii
Care sunt cele mai îndrăgite activităi?
• Amenajarea colului cititorului în sala de clasă
• Completarea fișei de cititor la biblioteca școlii
• Vizitarea bibliotecii comunei
• Convinge-mă să citesc! – elevii buni cititori citesc
colegilor
• „Zidul vorbitor” – produse literare scrise pe foi
mari, plasate pe holurile scolii, la îndemâna
tuturor elevilor
• „Pe covorul fermecat, mici și mari ne-am adunat!”
– program artistic
• „Cartea călătoare” – alcătuirea unei cări colective
ce crește pe măsură ce cartea „călătorește” de la
un copil la altul, de la o clasă la alta
• Prietena mea, cartea! - atelier de recondiionare a
cărilor de lectură
• Aventura la final! – recomandarea unui set de
lecturi pentru vacana de vară

Ce impact va avea implementarea
proiectului?
Proiectul „Îmi place să citesc!” va avea impact
asupra:
• Elevilor, prin îmbunătăirea competenei de
lectură, îmbunătăirea rezultatelor școlare ale elevilor,
stimularea interesului elevilor pentru carte și lectură,
dezvoltarea cooperării între elevi la nivelul
clasei/școlii
• Părinilor, prin abilitarea acestora cu practici de
susinere, creșterea nivelului de implicare în viaa
școlii
• Școlii, prin creșterea prestigiului în comunitatea
locală și educaională
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LECTURA ÎNTR-O LUME INFORMATIZATǍ
prof. lb. română, Graiela Popescu

M

otoul „Nu crede că poi ajunge departe, depărtându-te de carte!” ar trebui să fie un îndemn clar pentru toi cei care se
respectă. Fenomen real al ultimului deceniu și jumătate, criza lecturii îngrijorează nu numai cadrele didactice și
părinii, ci pe toi cei care se ocupă de destinul cării, de la autori și editori, până la bibliotecari. Oare de ce copiii noștri
nu mai au bucuria de a citi, bucurie pe care o simeam noi, părinii și bunicii lor?
Un răspuns ar fi că noi ne amintim de primii ani ai copilăriei când mama, tata sau bunica ne citeau povești înainte de culcare sau ne
spuneau un basm preferat pentru a adormi. Astfel că noi am crescut într-o lume populată cu pitici, zâne și personaje care ne-au educat
să-i preuim pe cei buni, să ne temem de cei răi și să facem bine celor din jur.
Jocurile copilăriei sunt desprinse din povești și basme, iar jucăriile prind viaă în universul inocent, acionând sub influena
modelelor fabuloase îndrăgite. Iată cum lectura pătrunde în viaa copilului de la cea mai fragedă vârstă, contribuind la formarea
personalităii sale, învăându-l să iubească binele, frumosul, să ajute pe cei slabi, să-i dezaprobe pe cei răi, oferindu-i primele modele de
conduită. Oare, în zilele noastre, câi părini mai au timp sau dispoziie să citească povești prichindeilor lor seara, înainte de culcare?
Într-o societate dominată de televizor și calculator, părinii îl așează pe copil în faa televizorului pentru a viziona un desen animat
sau îl învaă de la o vârstă fragedă să manevreze calculatorul și să-și petreacă destul timp ucigând monștri, jubilând în urma reușitei,
formându-și alte deprinderi de conduită.
Adevărul este că, în societatea actuală, în care informatizarea pune stăpânire pe un număr tot mai mare de activităi și oameni, se
poate observa că se citește din ce în ce mai puin. Principalul motiv invocat este lipsa timpului liber, care există totuși atunci când este
vorba despre televizor, jocul pe calculator sau navigarea pe internet. Lectura este pusă adesea la col și pe motiv că nu aduce mari
beneficii, că este pierdere de timp.
Lucrurile nu stau tocmai așa și, la o simplă analiză, se pot evidenia numeroase argumente în favoarea lecturii. Copilul, atunci când
citește o carte, se identifică cu personajele literare care-i apar în poveste și astfel, treptat, treptat, își formează un tipar de
personalitate. Primul contact cu cartea este foarte important, de aceea el trebuie încurajat și îndrumat în permanenă. Uneori, copilul,
din proprie iniiativă, dorește să studieze o carte, dar de cele mai multe ori cadrul didactic este cel care îl îndrumă să facă acest lucru.
Este foarte important ca și părinii să-l încurajeze pe micu în acest demers, nu numai prin faptul că îi cumpără cări sau îi prezintă
importana acestora, ci și prin simplul fapt că însuși părintele citește o carte, puterea exemplului fiind mult mai mare, deoarece
cunoaștem faptul că elevii își copiază părinii și dascălii.
Se cunoaște foarte bine importana lecturilor literare la vârsta școlară mică, deoarece are un mare impact asupra dezvoltării
personalităii copilului din toate punctele de vedere: îmbogăește orizontul de cultură al elevilor, le oferă exemple de conduită morală
superioară, le prezintă cazuri de comportamente pentru a-i învăa să distingă binele de rău, le dezvoltă gândirea, imaginaia,
capacitatea de comunicare.
Nicolae Iorga spunea un mare adevăr despre carte: „Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din
fragedă copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim, să o păstrăm cu grijă, ca pe un bun de pre.”

DE ZIUA TA…
În culori și acuarele
Te-am pictat cu mâna mea
Și i-am pus și-o pălărie
Școală dragă, mult iubită,
Astăzi, chiar de ziua ta!
Cări, creioane colorate
Am cu mine zi de zi.
Tu mă-nvei table-nmulirii
Și enigma mii de mii.
Uniforma și cravata
Cu mândrie eu le port
În băncuă stau atentă
Și frumos eu mă comport!
i-am compus și o poezie
Sper să-i placă rima mea
Am pus suflet și răbdare,
Școală dragă, mult iubită
Astăzi, chiar de ziua ta!

Sofia Ștefania Matei, clasa a II-a
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DE VORBĂ CU PĂRINŢII

Cei șapte ani de acasă
prof. lb. engleză, Ionela Tonia Nuă

D

e la venirea sa pe lume, în mod normal, copilul aparine unei familii.
Acesta este „grupul social de bază cu funcii definite în plan social”
(Niculescu, R., Pedagogie generală, Ed. Scorpion, București, 1996,
p.182) care are ca responsabilitate fundamentală creșterea și educarea copiilor.
Multă vreme s-a considerat că educaia aparine doar domeniului formalinstituional școlar. Nu trebuie să se piardă, însă din vedere că „formarea
copilului are loc, mai ales, în familie și mai târziu în profesiune”. Evoluia
ulterioară a copilului ine de modul în care a fost crescut, de tipul de familie
avut, de implicarea acesteia în educaia acestuia, practic ine de cei șapte ani de
acasă” (Debesse, M., Etapele educaiei, E.D.P., București, 1973, p.35).
Familia poate fi privită din mai multe perspective. Mai întâi putem spune că
reprezintă un mediu afectiv și este bine cunoscut faptul că „orice formă de
cunoaștere, la copil este precedată de o cunoaștere emotivă (...) privaia
afectivă fiind tot atât de periculoasă ca și privaia alimentară” (Osterieth P.,
Teodora Matei
Copilul și familia, E.D.P., București, 1973, p.50). Locul în care copilul învaă să fie
iubit și să iubească, cu mult înainte ca el să fie în stare să facă
această distincie, este cadrul familial.
În al doilea rând, se poate spune despre familie că
reprezintă un mediu social. Familia prezintă la scară mai
mică, diversitatea vieii sociale: copii, aduli, vârstnici,
bătrâni, puternici și slabi, masculin, feminin, dar cu un grad
mai puternic de interaciune. Conduita membrilor familiei
într-o situaie sau alta, se constituie ca prim exemplu pentru
copil în ceea ce privește viaa socială și, adesea, acest
exemplu își pune amprenta deosebită asupra dezvoltării sale.
Un rol deosebit îl au părinii, cei care realizează, în cea mai
mare măsură, actul educaional, voit sau nevoit. Relaia
dintre aceștia privește viaa socială, viaa profesională,
sistemul de valori la care se raportează sunt cadru de
referină (prin imitaie sau chiar prin opoziie) pentru
personalitatea în formare.
Andra Popescu, clasa I
În al treilea rând, familia poate fi privită ca mediu cultural și
civilizator. Ea este prima instituie de educaie morală și pentru
prima copilărie este mediul educativ prin excelenă. Familia
este „cea mai necesară școală de omenie”. Statisticile judiciare
arată că majoritatea delicvenilor și a celor din instituiile de
corecie au fost lipsii de o reală asistenă din partea familiei. În
cadrul familial se deprind disciplina și spiritul de iniiativă și se
cultivă sentimentul demnităii, dreptăii, iubirii, respectului și
ajutorului, sentimentul sacrificiului.
Cei „șapte ani de acasă”, ca și lipsa lor, marchează
destinul fiecărui om. Dacă în familie, nu doar s-a vorbit
despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste,
respect, tolerană, ci copilul a și simit cum e să fii iubit, a fost
obișnuit să manifeste dragoste faă de cei dragi, să-i respecte
pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, știind că va fi tratat cu
îngăduină, să aprecieze binele și frumosul, să se îngrijească
de cele sacre, acest copil va crește iubitor, politicos, tolerant,
Andra Gabriela Dumitru, clasa a II-a
responsabil.

11

D

in orice familie sănătoasă nu trebuie să lipsească
aceşti doi termeni: iubire şi disciplină. Preotul
Dumitru Stăniloaie spune că iubirea este înrudirea
omului cu Dumnezeu, ea uneşte persoanele fără să le confunde
iar dex-ul spune că este un sentiment de afecţiune pentru cineva
sau ceva.
Discipina înseamnă ordine şi ascultare, cele două trebuie
aplicate cu discernământ în educaţia copilului.
Vă voi prezenta patru tipuri de părinţi şi implicaţiile pe care
le au asupra educaţiei
propriilor copii.
1. Părintele autoritar:
mentalitatea acestuia este
„să-l pupi pe copil când
doarme”, el are numai
reguli, disciplină. Îi place să dea ordine şi acestea să fie
îndeplinite de îndată. Rezultatul? Copii care se tem, au un slab
nivel de stima de sine. Întotdeauna vor crede că nu sunt buni de
nimic, că nu pot fi la nivelul altora şi din această cauză nu vor da
niciodată rezultatele de care ar fi în stare. Nu au iniţiative de
teamă să nu greşească. Dacă fac greşeli ori se
închid în ei, ori spun şi cer sfatul străinilor pe care
îi consideră mai apropiaţi decât pe părinţi lor.
2. Părintele permisiv: acesta are iubire multă
dar nici un fel de regulă „îl iubeşte atât de mult pe
copil încât nu poate să îi refuze nimic”. În casă
copilul e lider şi ceilalţi membrii ai familiei i se
supun. Auzi adeseori: „dacă aşa vrea el?” sau
„acest lucru nu e folositor (nu îi face bine), dar
dacă îi place?” (Vă rog să vă gândiţi a cui minte judecă mai bine
a copilului sau a adultului?). Alţi părinţi din aceeaşi categorie,
„din iubire” nu le pun reguli pentru că-s prea mici, când vor
creşte vor respecta ei şi reguli! Dar ştiaţi că orice om îşi
formează 80 % din caracter până la 7 ani? De aceea se spune ai
sau nu ai „cei 7 ani de acasă”. Cine nu respectă reguli când e mic,

nu va respecta nici când e mare. Să nu ne mirăm că nu îşi fac
ordine în cameră, că sunt tineri care nu respectă reguli de
circulaţie, etc. Când sunt mari, aceşti tineri spun: „dacă mă
iubeşti nu mă poţi pune să fac acest lucru”, într-un cuvânt să nu
ai aşteptări de la mine.
3. Părintele neglijent are puţină iubire şi puţine reguli, e
mereu ocupat cu altceva în afară de copil, el are serviciu, ore
suplimentare, treburi în gospodărie, ieşiri cu prietenii. De copil
să se ocupe bona, grădiniţa, şcoala, societatea. Că doar de aceea
au instituţiile oameni
plătiţi! Copilul face ce
vrea şi e fericit chiar
dacă părintele îl vede
pe copil ca o piedică în
calea carierei,
împlinirii sau a distracţiei. Copii cu astfel de părinţi sunt fără
repere, nu ştiu ce e bine şi ce e rău. Sunt uşor de manevrat de
către persoane sau anturaj şi pot cu uşurinţă deveni delicvenţi,
vor fi la rândul lor părinţi neglijenţi.
4. Părintele iubitor, cu autoritate îşi iubeşte aşa de mult
copilul încât vrea sa facă din el om integru. Pentru
aceasta pune reguli în familie, dar nu numai pentru
copil, regulile sunt respectate mai întâi de către
părinţi, care trebuie să fie exemple în tot ceea ce
spun şi în tot ceea ce fac. Când copilul greşeşte
(face un rău neintenţionat) trebuie înţeles şi
îndrumat. Dacă face răul cu intenţie, pedeapsa
trebuie aplicată cu iubire.
Stimaţi părinţi, încercaţi să fiţi adevărate
exemple în vorbire şi în fapte, asta dacă vă iubiţi copiii cu
adevărat şi vreţi ca ei să fie nişte adulţi cu care să vă puteţi
mândri!

IUBIRE ŞI DISCIPLINĂ ÎN FAMILIE

prof. înv. primar, Mirela Terteleac

Nu mă răsfăa! Știu bine că nu mi se cuvine tot ceea ce cer, dar te
încerc totuși!
Nu-i fie teamă să fii ferm cu mine! Eu prefer așa. Acest lucru mă
așează la locul meu!
Nu folosi fora cu mine! Aceasta mă obișnuiește cu ideea că numai
puterea contează. Voi răspunde mult mai bine dacă sunt condus!
Nu fi inconsecvent! Aceasta mă pune în încurcătură și mă face să
scap nepedepsit, indiferent ce fac! Nu-mi face promisiuni! S-ar putea să nu le poi ine iar eu să-mi pierd încrederea în tine!
Nu răspunde provocărilor mele atunci când spun sau fac lucruri care te supără! Voi încerca să ies victorios de fiecare dată.
Nu te supăra prea tare când îi spun „te urăsc”! Nu cred ce spun, dar vreau să te fac să-i pară rău
pentru ceea ce mi-ai făcut!
Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt! Voi încerca să-i demonstrez contrariul purtându-mă ca
o persoană, importantă!
Nu face nimic în locul meu, din ceea ce aș putea să fac singur! Acest lucru mă face să mă simt mai mic
și voi continua să te folosesc în serviciul meu!
Nu-mi menaja „relele obiceiuri”, acordă-mi cât mai multă atenie! Altfel nu faci decât să mă
încurajezi să le continui!
Nu mă corecta în public! Voi fi mult mai sensibil dacă-mi vei vorbi blând între patru ochi!
Nu încerca să discui comportamentul meu în febra conflictului! Din anumite motive, auzul meu
este foarte bun în acel moment, iar comportarea mea și mai slabă!
Nu-mi ine predici! Vei fi surprins să constai cât de bine știu ce e bine și ce e rău!
Nu mă cicăli! Dacă o faci, va trebui să mă protejez prin a părea surd!
Nu mă pedepsi prea tare! Mă speri ușor și atunci spun minciuni!
Nu uita că mie îmi place să experimentez! Învă din aceasta, deci te rog să te obișnuiești. Nu mă feri
de consecine, trebuie să învă din experienă!
Nu încerca să arăi că ești perfect sau infailibil! Mă faci să simt că nu voi putea să te ajung niciodată!
Nu te teme că petrecem prea puin timp împreună! Ceea ce contează e cum îl petrecem!
Poartă-te cu mine cum te pori cu prietenii tăi! Atunci voi deveni și eu prietenul tău, te iubesc foarte
Ramona Maria Dulea, clasa a VII-a A
mult, să nu uii asta niciodată …. Copilul tău.
Sursa: http://unica.md/mama-si-copilul/dezvoltarea-copilului/gandurile-unui-copil-catrehttp://unica.md/mama-si-copilul/dezvoltarea-copilului/gandurile-unui-copil-catre-parintii-sai/parintii-sai/
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ELEVI CU CARE NE MÂNDRIM

L

a sfârşitul anului şcolar 2016-2017, elevii Şcolii Gimnaziale Răzvad care au obţinut media generală peste
9,50 au primit bursă de merit în valoare de 250 lei.

PREMIANŢII ŞCOLII în anul şcolar 2016-2017 sunt:
BANIŢĂADRIAN
CHAMAMOHAMED
NEDELCU CRISTINA
OPREABEATRICE
GRIGORE RĂZVAN
ŢÎRLEAIOANA
DUŢĂANA-MARIA
GRAURALEXIA
PĂUNAANDREEA
MATEI TEODORA
MANEAANDREI
OPREAADINA
CHILOM MIRCEA
PANDELE SAMUEL

CLOPOTARU LORINA
POTCOAVĂ DIANA
BANIŢĂALEXANDRA
ISTRATE BIANCA
TIŢAGABRIELA
SIMIONALEXANDRU
SOAREALEXANDRA

MARIN SILVIA
ŞTIRBEIU CLAUDIU
DUMITRU EMILIAN
VASILICĂ ROBERT
AVRAM ROBERT
BANIŢĂ MARIA
PĂTRAŞCUANDREI

REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Olimpiada judeţeană de limba engleză:
MicuAlejandro (locul II)
Ştirbeiu Claudiu (locul III)
Dumitru Emilian (menţiune)
Concursul naţional speak out:
Chama Hakim (Locul II – faza judeţeană)
Olimpiada judeţeană de limba germană:
Avram Robert (menţiune)
Concursul Naţional Comper – faza naţională
COMPER – limba şi literatura română:
Popescu Ioana (clasa a III-a) – Premiul I
OrboiuAdrian (clasa a III-a) – Premiul al II-lea
Matei Sofia (clasa I) – Premiul al III-lea
Gîrbăcea Bianca (clasa I) – Premiul al III-lea
COMPER – matematică:
Popescu Ioana (clasa a III-a) – Premiul I
Matei Sofia (clasa I) – Premiul I
Păuna Ştefan (clasa a III-a) – Premiul I
Concursul interjudeţean „Istoria petrolului şi petrolul în istorie”:
StoicaAndreea (locul II)
Cenuşe Gabriela (locul II)
Concursul judeţean „Din suflet pentru mama”:
StoicaAndreea (locul I)
Cenuşe Gabriela (locul II)
Marcu Gabriel (locul III)
Concursul Naţional de protecţia mediului „Şi gestul tău contează”, ediţia XI, 2017:
Cenuşe Gabriela (locul II)
Echipa Şcoala Răzvad (locul III)
Expozitie-concurs naţional „Sănătate şi securitate în şcoală”:
StoicaAndreea (locul I)
Cenuşe Gabriela (locul II)
Stoica Mugurel (locul III)

DUMITRU EMILIAN,
clasa a VII-a A

PĂUNA ANDREEA,
clasa a VII-a B

AVRAM ROBERT,
clasa a VIII-a A

CONCURSURI SPORTIVE
Trofeul SPORTIS – FOTBAL BĂIEŢI I-IV (locul I)
Competiţia „Sport mişcare sănătate” – FOTBAL BĂIEŢI V-VIII (proiect finanţat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa) (locul I)
Olimpiada Gimnaziilor - Etapa judeţeană – Campionatul Judeţean de Badminton (locul III)
Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - Etapa judeţeană: Campionatul Naţional de Gimnastică – Marcu Gabriel (locul III)
Academia Olimpică Română – Campionatul Naţional de Gimnastică – Vulpoi Sorana (locul III)

Ș C O A L A
Școala nouă ne e dragă,
Ne creează drum în viaă,
Lucruri noi aflăm mereu,
Cu doamna învăătoare
Nimic nu e greu!
Învăăm să socotim,
Să scriem și să citim,
Cum să fim civilizai,
Respectuoși și ordonai.
Doamna, noi vă mulumim!
Școală dragă, te iubim!

Ramona Maria Dulea, clasa a VIIa A

Ciprian Bica, Clasa a II-a
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SĂRBĂTORI, TRADIŢII, OBICEIURI

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI
- APOSTOLUL ROMÂNILOR profesor de religie, Mihail Uă
Peștera Sfântului Andrei

Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei

Sfântul Apostol Andrei mai este numit și „cel dintâi chemat”, pentru că a fost primul
dintre ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos. În limba greacă „Andrei” înseamnă bărbăie,
curaj, acest sfânt fiind pentru creștini o icoană a jertfei și a curajului, căci a murit ca martir,
răstignit pe o cruce în forma literei X, cu capul în jos. De atunci această cruce mai este numită
și Crucea Sfântului Andrei.
Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, a avut 12 ucenici apropiai numii Apostoli. După
Învierea Sa din mori i-a trimis în toata lumea ca să-i învee pe oameni să creadă în Dumnezeu și
să trăiască fără de păcate. Fiecare Apostol a plecat în alta parte, mergând dintr-o ară în alta, din
oraș în oraș. Pe pământul ării noastre, și anume în regiunea Scitia Mică, Dobrogea de astăzi, a
ajuns Sfântul Apostol Andrei, numit de atunci și Apostolul românilor. Când a ajuns în Dobrogea,
SfântulAndreiaadunatoameniișile-avorbitdesprecredinaînDomnulIisusHristos,iarpeceicare
credeau îi botează, aceștia devenind creștini. Până în zilele noastre s-au păstrat în folclorul
românesc mai multe colinde și cântece populare în care se povestește despre Sfântul Andrei și
despre trecerea sa pe meleagurile ării noastre. În Dobrogea, Sfântul Andrei a locuit într-o peșteră.
Aici a ridicat un altar, transformând peștera într-o bisericuă subterană. Astăzi în apropierea
peșterii se află Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei, pe care trebuie să o vizitai și voi cu părinii sau
cu colegii de clasă, într-o excursie sau în vacană. De asemenea tot în apropierea peșterii curge un
pârăiașcareșielpoartănumelesfântului.
Românii îl iubesc așa de mult pe Sfântul Andrei, încât l-au numit ocrotitorul României.
Străbunii noștri au numit luna decembrie Undrea, nume ce înseamnă „luna lui Andrei”, căci ultima
luna a anului începe imediat după Sărbătoarea Sfântului Andrei care este pe 30 noiembrie.

Moş Nicolae, ocrotitorul copiilor
prof. învăământ primar, Mirela Terteleac
Ziua de 6 decembrie este ziua Sfântului Nicolae,
supranumit „Făcătorul de minuni”, unul dintre cei
mai populari sfini ai creștinătăii.
De asemenea, 6 decembrie este și ziua în care
vine Moș Nicolae.
Numele de Moș Nicolae este legat de dărnicie
și compasiune, dar și de cadourile pe care copii le
primesc în această zi. În fiecare an, în seara de 5
decembrie, copiii știu că trebuie să-și lustruiască
ghetuele sau cizmuliele, pentru că Moș Nicolae va
trece pe la ei să le aducă daruri. Celor cumini. Celor
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neascultători, Moș Nicolae le aduce o nuielușă,
pentru a-i ateniona să își asculte părinii și bunicii.
Se spune că este suficient să se uite prin ferestre ca
să-și dea seama dacă un copil a fost cuminte sau
nu…
Obiceiuri de Sfântul Nicolae în România
Copiii de la noi au fost învăai ca, în noaptea
de 5 spre 6 decembrie, Sfântul Nicolae vine și le
încarcă ghetele, cizmele sau bradul cu dulciuri,
jucării și daruri, dar unii găsesc și câte o nuielușă.
În unele zone, copii îi lasă moșului apă și
morcovi pentru calul acestuia.
În tradiiile românești, Moș Nicolae apare pe
un cal alb, trimitere la prima zăpadă care cade la
începutul iernii, păzește Soarele care încearcă să se
strecoare pe lângă el spre tărâmurile de
miazănoapte pentru a lăsa lumea fără lumină și
căldură, ajută văduvele, orfanii și fetele sărace la
măritat, este stăpânul apelor și salvează de la înec
corăbierii, apără soldaii pe timp de război, motiv
pentru care este invocat în timpul luptelor.
Există obiceiul la sate ca în ziua de Sfântul
Nicolae feciorii să se organizeze în cete și să-și
aleagă gazda unde vor merge pentru repetiiile
colindelor de Crăciun și de Anul Nou.
În colindele românești, cântate iarna, se
vorbește despre florile dalbe, flori de măr. Asta
pentru că bătrânii cunoșteau și ei că acea joardă a

Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr, iar dacă
aceasta, pusă în apă, va înflori până la Nașterea
Domnului, înseamnă că sfântul a mijlocit pentru
iertarea celui căruia i-a dat crengua.
Dacă la Sfântul Andrei se punea la încolit
grâul pentru a vedea cum va fi anul care vine, de
Sfântul Nicolae se pun în apă crengue de pomi
fructiferi, pentru ca acestea sa înflorească, dovada
iertării greșelilor, după cum spune tradiia.
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CRĂCIUNUL
Bianca Istrate, clasa a VII-a A

C

răciunul este una dintre cele 12 mari sărbători
creștine (praznice împărătești) de peste an, a
doua ca importanţă după sărbătorile pascale,
fiind celebrată la 25 decembrie (sau 7 ianuarie, pe rit vechi),
semnificând Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.
Crăciunul este una dintre cele mai universalizate
sărbători, cu o origine eclectică la care și-au adus
contribuţia mai multe culturi, astfel încât, așa cum arată
astăzi, sărbătoarea Crăciunului este produsul unei evoluţii
de peste 2000 de ani.
De asemenea, este una dintre cele mai îndrăgite
sărbători de către copii și nu numai, graţie darurilor care
însoţesc spiritul sărbătorii.
Numele sărbătorii are o origine învăluită în dilemă și
mister, existând mai multe ipoteze. Acesta provine din lat.
calatio/calationem, prin care, la romani, se făcea
convocarea poporului de către reprezentanţii religioși în
prima zi a fiecărei luni, spre a se anunţa sărbătorile. Pentru
că nașterea lui Iisus se făcea pe 6 ianuarie, odată cu
Boboteaza (până în secolul al IV-Iea, fiind prima mare
sărbătoare din an, termenul a fost preluat de sărbătoarea
Crăciunului, în sine). De asemenea, poate proveni din lat,
creatio/creationem, semnificând, pur și simplu, Creaţia
(nașterea lui Iisus, de unde și corespondentele „Noël",
„Natal", „Natale", „Navidad” din limbile romanice). Sau tot
din latinescul incarnationem, care semnifică încarnarea
divinităţii, sub o formă umană. Există și versiuni care susţin
originea precreștină (tracă) a termenului (ceea ce nu este
deloc imposibil), cel puţin în tradiţia poporului nostru fiind
asociat cu un nume propriu, respectiv Crăciun, cu o dată de
sărbătorire – 25 Decembrie — ce corespunde unei serbări
precreștine (ziua Saturnalie la romani, venerarea lui Saturn,
zeitatea agriculturii, data fiind apropiată și de solstiţiul de
iarnă, de când ziua începe din nou să crească, deci și
nașterea anului nou), cu obiceiul împodobirii bradului și
oferirii de daruri, preluat de la popoarele germanice, cu un
„sediu" în Laponia.
Crăciunul este astăzi sărbătorit pe întreg mapamondul,
atât de creștini, cât și de laici sau atei, devenind, în prezent,
un veritabil „instrument de marketing”.
La poporul român are și semnificaţii specifice, rareori
existând o sărbătoare care să îmbete mai mult simţurile și
să dezmierde papilele gustative, fiind însoţită de o întreagă
paletă de obiceiuri și ritualuri: mersul cu colindul, cu Steaua,
cu Ajunul, petrecerea în familia reîntregită, gătirea unor
bucate specifice și multe altele. Această sărbătoare sunt
legate: postul Crăciunului, unul dintre marile posturi de
peste an, care se ţine de la 15 noiembrie la 24 decembrie;
pomul („bradul” de Crăciun), brad sau ramură mare de brad
împodobită cu beteală, globuri, dulciuri, jucării și lumânări;
Moș Crăciun, personaj legendar, cu barbă mare albă, cu o
mantie lungă, roșie, care vine să împartă jucării și dulciuri
copiilor, în noaptea deCrăciun.”

Alesia, clasa I

Nae Eleni, clasa a VII-a B

Alina Împărăel

Yasmina
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copil, tăcerile adulilor sunt
apăsătoare. Acele tăceri, însă, îmi
impuneau respect. Tăceam și eu, eu
care n-aș fi putut să tac, în oricare
altă împrejurare, mai mult de cinci
prof. Mariana Urucu,
minute.
Director Școala Gimnazială Răzvad
Multe lucruri am uitat din
perioada aceea, dar ceea ce n-o să
uit niciodată este expresia feelor celor doi. Bunicul nu
Pentru că se apropie sărbătorile
mai era bunicul, iar nea Ion era altul. Parcă semănau.
de iarnă, pentru că îi așteptăm pe
Discuiile despre război îi unea până la identificarea unuia
Moș Nicolae și pe Moș Crăciun,
cu celălalt. Era un tablou copleșitor: nea Ion fără un picior,
pentru că e vremea poveștilor, am să vă spun și eu una. E o
bunicul fără mâna stângă (ce bucurie pe el că i-a lăsat
poveste uitată în timp, dar prezentă în sufletul meu. O poveste
Dumnezeu mâna dreaptă ca să se poată închina și
despre nepoi și bunici am să aștern pe hârtie.
mulumi pentru TOT!), doi schilodii de ucigașul război.
Povestea mea începe tot cu „a fost odată” pentru că cei
Urât cuvântul „schilod”, dar tot la ei l-am auzit. Spuneau
despre care am să vă povestesc… nu mai sunt. Rândurile ce vor
cum a schilodit războiul pe cutare și cutare. Cred că atunci
urma le-am scris în vremea adolescenei mele și doar doi
am auzit totul despre moarte. Și cei doi din faa mea au
oameni dragi mie le-au citit. Astăzi, însă, am să vi le dăruiesc
murit câte puin în acele vremuri vitrege. Ceea ce
dumneavoastră, dragii noștri cititori!
rezistase și îi făcuse și pe ei să reziste erau SPERANA și
„Era pentru mine ceva miraculos...
CREDINA în Dumnezeu. Am auzit cuvântul Dumnezeu
Se întâlneau în fiecare vară, în luna august, și vorbeau
rostit de nenumărate ori: Dumnezeu ne-a ajutat, așa a
închiși în odaia de la drum, în faa unui pahar de vin. Bunicul
vrut Dumnezeu, l-a luat Dumnezeu la el… Și tot Dumnezeu
meu iubea vinul roșu, culoare ce se confunda cu obrazul său
a vrut ca eu să aud acea discuie și ceva să se nască în
ars de soare și greutăi.
sufletul meu. Ce? N-aș putea să spun, dar ceva s-a
Vorbeau câteva ore, încet, iar mie mi se părea chiar că
înfiripat: un ceva care n-a mai plecat din mine de atunci …
vorbesc în șoaptă. Nu știu de ce aveam impresia că între cei
Nea Ion se ștergea mereu cu batista la gură de ceva
patru perei ai odăii se întâmpla ceva miraculos.
imaginar. Ii mai spuse bunicului că a murit Niculaie a lu….nu
Intr-o zi, l-am rugat pe bunicul meu să-mi dea voie să intru
știu cui. Bunicul a tăcut. Nu pentru că nu-l durea această
în odaie când va veni prietenul său. Mi-a promis, doar că
vestea, ci pentru că așa era el: când ceva îl impresiona, nu
timpul a trecut, am început școala, am plecat de la bunici, iar
scotea nici un sunet, tăcea.
preocupările pentru cele discutate în odaie au dispărut și au
Mirarea mea avea să atingă culmea când, după plecarea lui
fost înlocuite cu altele, pentru că eram un copil.
nea Ion, bunicul a luat un caiet așezat printre cările de rugăciuni
A venit o altă vară, o altă vacană și o nouă călătorie spre
și a notat numele lui Niculaie cel mort. Era o listă întreagă de
satul bunicilor. Abia la vederea ochilor pătrunzători ai
nume în acel caiet. L-am întrebat de ce a notat acel nume. Mi-a
bunicului mi-am adus aminte de promisiunea ce-mi făcuse,
răspuns cu glas stins: „a mai murit unul din leatul meu”.
dar am tăcut și am așteptat să văd dacă și el își amintește.
Ce veșnic mi se păruse bunicul până atunci! În seara aceea
Într-o dimineaă, șchiopătând un pic, aplecat în cârja sa,
am îneles că îi va veni și lui rândul să nu mai fie...
prietenul bunicului meu a intrat pe poartă. A fost primit, ca de
A trecut timpul, iar pe caietul bunicului meu au apărut alte
fiecare dată, cu ochii în lacrimi. Oare ce îl
și alte nume. Intr-una dintre vacane miface pe bunicul să plângă? El nu plânge
a spus că a murit nea Ion, de duminica
decât atunci când nepoii intră pe
Tomii. Atât mi-a spus și a tăcut. Erau
poartă: cei șaptesprezece nepoi.
muli „nea Ioni” printre cunoștinele
Mirarea mea era de ce lăcrima pentru
noastre, dar bunicul știa că eu voi intui
nea Ion - așa se numea. M-a impresionat
că e „acel” nea Ion.
atunci, dar abia mai târziu am îneles…
…A venit vremea ca și bunicul meu,
Am intrat tăcută în odaie și m-am
Niculaie a lui Olaru, să treacă pe răbojul lui
așezat într-un col de pat, între perne,
Dumnezeu. A plecat tăcut și împăcat cu
iar misterul începea să se destrame.
sine, așa cum a trăit toată viaa. Tăcerile lui
Bunicul și nea Ion au fost camarazi
au devenit tăcerile mele, iar acum știu cât
de război. Nu erau din același leat,
de grăitoare sunt uneori aceste tăceri.
cum spuneau ei, dar războiul nu a
După moartea ambilor bunici, din
inut cont de vârstă și i-a chemat pe
casa copilăriei mele nu mi-am dorit
amândoi tineri: unul de 22 de ani,
decât două obiecte: o icoană anume și
bunicul, iar celălalt de 28. Vorbeau de
o fotografie. Nu e o fotografie de
ororile războiului. In fiecare an
familie. E una făcută la spital, după
vorbeau despre ele, dar le simeau de
amputarea mâinii bunicului meu și
parcă s-ar fi întâmplat ieri. Nu
piciorului lui nea Ion. Sunt ei, alături de
vorbeau mult cum îmi imaginam eu.
ali rănii. Aceste două obiecte îmi sunt
Poșchină Mihai, clasa a VII-a B
Mai lungi erau tăcerile. Pentru orice
cele mai dragi și dureroase amintiri...
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Amusez-vous avec ces jeux de Noël!
Vrai ou faux?

prof. Staicu Carmen

1.

Le père Noël donne 5 paires de gants verts et 5 paires de chaussettes rouges à certains enfants
d'école. Il y aura un total de 100 doigts (y compris le pouce) et les orteils dans les gants et les
chaussettes ensemble s'ils sont tous mis.

2.

Si une couronne de fleurs est faite de 7 morceaux (de fleurs et feuilles), puis 8 liens (noeuds)
seront nécessaires.

3.

Une soirée d'hiver, lorsque 5 elfes sont assis près de la cheminée à jouer un jeu, chaque elfe a
jeté les dés et a obtenu un nombre impair. En additionnant les 5 nombres impairs, ils ont trouvé
que la somme est un nombre impair.

4.

Maman a commencé la cuisson des biscuits pour Noël à 11 minutes avant 7 heures. Alors,
maman a commencé la cuisson des biscuits pour Noël à 49 minutes après 8 heures.

5.

Le Père Noël regarde sa réflexion dans le lac. Son sac est sur son épaule droite. Mais dans la
réflexion, le sac est sur son épaule gauche.

Frumuseţea iernii
Iarna a sosit la noi
Cu zăpadă și polei,
Iar copiii prin zăvoi
Cântă frumuseţea ei.
Fulgișori încep să cadă
Din cerul frumos și alb,
O pătură de zăpadă
Se așterne peste sat.
Fumul negru se înalţă
De pe casele albite,
Lângă foc copiii-nvaţă
Despre sărbători, colinde.
Brăduţul împodobit
La fereastră l-am lăsat,
Iar Moșul vine grăbit
Cu sania peste sat.
Toţi au așteptat cadouri
Iată! Moșul a sosit!
Bucuroși au fost copiii
Și părinţii fericiţi.

Maia Iordan, clasa a III-a

Nicoleta Bîrligea, clasa a VII-a B

CINE SE TEME DE SUBSTANTIV?

A venit iarna...
Într-o dimineaă am ieșit afară pentru a lua o gură de aer. Am fost surpinsă când am văzut
totul sclipind și acoperit de alb. Mi-am dat seama că Zâna Iarnă a pus stăpânire pe întreaga
natură. Despre acoperișurile caselor puteai zice că purtau fesuri, iar despre copaci că au fost
presărai cu zahăr. Zâna Iarnă a atins cu bagheta ei până și ferestele, împodobindu-le cu flori
de gheaă. Soarele sfios se arăta din ce în ce mai rar printre norii plumburii care au înzestrat
cerul și care peste puin timp au început iar să cearnă stelue de zăpadă.
Întreaga natură dormea acum sub mantia strălucitoare a iernii. Cântecul păsărelelor nu
se mai auzea, dar râsetele copiilor care le-au luat locul pentru a înveseli natura se auzeau
pretutindeni. După ce am admirat toate acestea, mi-am dat seama că Zâna Iarnă s-a întrecut
pe sine oferindu-ne un spectacol minunat al naturii!

Teodora Matei, clasa VII-a B

Substantivul nu e greu
L-am învăat în felul meu.
Mie frică nu mi-a fost
Fiindcă n-avea niciun rost.
La început am stat
Definiia am învăat.
Apoi în toate l-am cântat, subliniat și analizat.
Învăând în felul meu, la evaluare nu a fost greu!

Darius Emanuel Marin, clasa a IV-a
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DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE
Micii voluntari arată că le pasă
În anul şcolar 2017-2018, elevii Şcolii Gimnaziale Răzvad s-au
înscris în număr mare în cadrul programului SNAC (Strategia
Naţională de Acţiune Comunitară). SNAC reprezintă un
program educaţional menit să facă legătura între şcolile de
masă şi şcolile speciale, centrele de plasament, centrele
educative etc., în general instituţii unde se găsesc categorii
sociale defavorizate .
Scopul acestui program este reprezentat de creşterea
interacţiunii şi incluziunii sociale. De asemenea se doreşte
sensibilizarea şi reponsabilizarea elevilor şi profesorilor cu
privire la situaţia dificilă în care se află unii copii.

ZIUA LIMBILOR EUROPENE
Pe 26.09.2017, elevii au sărbătorit
împreună cu doamnele profesoare Gica
Denisa, Staicu Carmen și Dragomirescu
Camelia Ziua Limbilor Europene.
Au aflat multe lucruri interesante
despre invenii și inventatori din Anglia,
Frana și Germania, au admirat standurile
celor trei ări, au citit poezii și au ascultat
muzică în engleză, franceză și germană și
au mâncat dulciuri specifice ărilor
respective.

Una dintre activităţile noastre, care se bucură de un real
succes, este campania umanitară „Dăruind vei dobândi”
desfăşurată în cadrul Reţelelor educaţionale SNAC CUORE –
„Pentru că ne pasă” şi are ca scop sprijinirea materială a copiilor
care provin din familii cu situaţie financiară precară. În acest sens,
sunt colectate materiale (rechizite, materiale sanitare şi de igienă,
cărţi, fructe, îmbrăcăminte) care sunt donate copiilor din cadrul
instituţiilor partenere. Materialele colectate sunt donate
beneficiarilor, elevi şi preşcolari, din zonele prioritare: Centrul de
zi de tip rezidenţial A... casă din localitatea Şotânga, Şcoala
Gimnazială Nr. 1 şi Şcoala Gimnazială Nr. 3 din localitatea Doiceşti
şi Centrul educativ pentru copii săraci din localitatea Răzvad.

Coordonator local SNAC,
prof. Monica-Nicoleta Deaconu

ȘTIAI CĂ...

Prof. Gica Denisa

• Furnicile nu dorm niciodată; în zorii
zilei se întind pentru a se desmori
asemenea oamenilor?
• Cimpanzeii și coofenele sunt
singure animale care își pot
recunoaște imaginea în oglindă?
• Dacă îi iei un ceas auriu și îl pui
într-o încăpere fără lumină, acesta
va deveni alb?
• Ochiul unui stru este mai mare
decât creierul acestuia?
Nicoleta Bîrligea, clasa a VII-a B
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ZIUA
INTERNAIONALĂ
A EDUCAIEI
În data de 5 octombrie 2017, elevii
Şcolii Gimnaziale Răzvad au marcat Ziua
internaţională a Educaţiei prin diverse
activităţi: vizionare de filme, realizare de
afişe şi desene pe tema educaţiei şi un scurt
program artistic.

ACTIVITATE DE EDUCAIE JURIDICĂ
,,EU ȘI FAPTELE MELE. RĂSPUND PENTRU CEEA CE FAC.”
În data de 15 noiembrie 2017, elevii claselor a VII-a și a VIII-a au
participat la activitatea de Educaie juridică susinută de doamna
judecător Gogioiu Ana-Maria din cadrul Tribunalului Dâmbovia.
Elevilor li s-au explicat noiunile de „responsabilitate” și „răspundere
în faa legii”. Cu acest prilej elevii au fost implicai într-un joc de rol –
un proces judiciar, la care au participat copii cu rolurile de judecător,
procuror, avocat, grefier, martor.

Moș Crăciun
A mai trecut un an
Și așteptăm cu drag,
Să vină Moș Crăciun
La toată lumea-n prag!
Ce ne-aduce Moșul oare?
Are-n sacul său cel mare
Daruri pentru fiecare.
Și ne-aduce clopoei
Ca să ne jucăm cu ei.
Mihai-Alexandru Duă,
clasa a II-a
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SĂPTĂMÂNA EDUCAIEI GLOBALE
Săptămâna 13-17 noiembrie a fost dedicată Educaţiei
Globale cu tema „ Lumea mea depinde de noi”
Activităţile desfășurate în acest sens au fost:
„Minte sănătoasă în corp sănătos”
„Protejarea mediului de către copii”
„Mănânc sănătos!”
„Alimente medicament – farmacia lui Dumnezeu”
„Farmacia verde”
„Importanţa fructelor în viaţa noastră”
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Matematica distractivă
Matematica considerată, în general, abstractă
și accesibilă unui număr restrâns de persoane
poate fi îneleasă de oricine o studiază cu
interes.
Unii studiază matematica din curiozitate, unii
din nevoia de a înelege fenomene prezente în alte
discipline, unii din dorina de a-și forma o
gândire logică, ordonată sau din multe alte
motive.
Matematică distractivă reprezintă o modalitate
optimă de dezvoltare a raionamentului matematic
prin formarea de capacităi, competene și
atitudini bazate pe gândirea critică, logică,
divergentă și creativă.
Jocurile matematice sporesc atenia elevilor,
făcând ca percepia să fie îmbunătăită,
concentrarea să fie mărită, contribuind la
dezvoltarea spiritului de observaie, a
intuiiei, a capacităii de a selecta și de a lua
decizii.
Prezentând noiuni matematice sub forma unor
aplicaii directe din viaa cotidiană, putem să-i
determinăm pe elevi să vadă cu ali ochi cea mai
dificilă dintre disciplinele întâlnite în școală
și să conștientizeze mai mult importana acesteia.

prof. Mihaela Dobre
Există reguli pentru alegerea unei soluii, dar
nu există reguli pentru alegerea acestor reguli.
Pe o casă sunt patru coșuri de fum, pe casa
vecină trei, iar pe casa următoare două. Ce
obinem în rezultat? Solutie: În rezultat vom primi
fum.
Când doi oameni, având fiecare câte un măr,
fac schimb, ei vor rămâne cu câte un măr fiecare,
dar când doi oameni fac schimb de idei, aceasta
înseamnă că ... ei n-au mere.
„Știinele matematice, știinele naturale și
știinele umanitare pot fi numite, respectiv și
știine supranaturale, știine naturale și știine
nenaturale”. (L.D. Landau)
„Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris
sau la Toulouse, este unul și același.” (Blaise Pascal)

Vom considera, convenional, că dacă omul nu mănâncă 7
zile (o zi = 24 de ore) sau nu doarme 7 zile, atunci el va muri. Fie
că un om o săptămână n-a mâncat și n-a dormit. Ce el trebuie
să facă în primul rând către sfârșitul a 7-ei zile: să mănânce sau
să doarmă, ca să rămână viu?
Solutie: Omul nu poate simultan și dormi și mânca. De
aceea termen de 7 zile după somn și după mâncare vine în timp
diferit. Deci, omul trebuie să facă fix aceea, ce el făcea o
săptămână în urmă: a dormit sau a mâncat.

Carl Gauss se distingea încă din școală prin agerimea
minii sale. Odată învăătorul său îi zise:
– Carl, aș vrea să-i dau două întrebări. Dacă la prima o să
răspunzi corect, apoi la a doua poi să nu mai răspunzi. Așadar,
câte ace are bradul școlii noastre, împodobit de Anul Nou?
– 65786 de ace, domnule învăător, a răspuns imediat
Gauss.
– Bine, dar cum ai aflat acest lucru? îl întrebă învăătorul
– Această întrebare este cea de a doua! remarcă cu
promptitudine elevul.
Mare i-a fost mirarea unui filozof, când a aflat de la
Bertrand Russell, că dintr-o afirmaie falsă poate fi dedusă
oricare alta.
El a întrebat:
– Dumneavoastră considerai, într-adevăr, că din afirmaia
2 + 2 = 5, urmează, că suntei papa de la Roma?
Russell dădu afirmativ din cap.
– Și dumneavoastră putei demonstra acest lucru?
continuă să-și exprime îndoiala filozoful.
– Desigur! a răspuns cu fermitate Russell și-i expune
demonstraia în cauză:
1. Presupunem, că 2 + 2 = 5;
2. Scădem din ambele pări a egalităii câte un doi:
obinem 2 = 3;
3. Schimbăm cu locurile partea stângă cu partea dreaptă:
3 = 2;
4. Scădem din ambele pări câte o unitate: 2 = 1;
Papa de la Roma și eu – împreună suntem doi. Deoarece 2
= 1, atunci papa de la Roma și eu suntem una și aceeași
persoană. Deci, eu sunt papa de la Roma

„O glumă matematică reușită este mai bună
decât o duzină de lucrări mediocre; ea este,
totodată și cea mai bună matematică.” (John E.
Littlewood)
„Matematica seamănă cu o moară: dacă vei
turna în ea boabe de grâu, vei obine făină, dar
dacă vei turna în ea tărâe, tărâe și vei obine”.

(A. Huxley)
Robert Avram, clasa aVIII-a A

21

ŞAHUL dezvoltă abilităţile mentale
folosite de-a lungul vieţii: concentrare, gândire critică, raţionament
abstract, rezolvarea de probleme, recunoaşterea modelelor logice,
planificare strategică, creativitate, analiză, sinteză şi evaluare. Şahul
poate fi folosit eficient ca un instrument de predare a rezolvării de
probleme şi a gândirii abstracte; a învăţa să rezolvi o problemă e mult
mai important decât să înveţi soluţiile la probleme particulare. Prin
şah, se învaţă concentrarea asupra aspectelor importante şi să
eliminarea a ceea ce distrage; se învaţă găsirea de soluţii creative,
elaborarea de planuri şi punerea lor în aplicare.
Jocul de şah implică mai multe aptitudini şi are beneficii diverse în
plan psiho-pedagogic
• creşte coeficientul de inteligentă;
• dezvoltă abilităţile de rezolvarea a problemelor, învăţând elevii
să ia decizii dificile şi abstracte în mod independent;
• oferă oportunităţi practice pentru luarea de decizii rapide şi
corecte sub presiunea timpului, abilitate ce poate îmbunătăţi
performanţele la examenele şcolare;
• dezvoltă memoria, abilităţile de citit, lingvistice şi matematice;
• dezvoltă gândirea critică, creativă şi originală;
• învaţă elevii să gândească logic şi eficient, să
selecteze cea mai bună variantă din nenumărate
posibile;
• oferă provocări elevilor supradotaţi şi îi ajută pe
elevii cu performanţe scăzute să studieze şi să
depună eforturi pentru excelenţă;

• demonstrează importanţa unei planificări flexibile, a concentrării
şi consecinţelor propriilor decizii;
• îi captivează atât pe băieţi, cât şi pe fete indiferent de abilităţile
lor naturale şi de mediul socio-economic de provenienţă;
• îi învaţă pe elevi cum să câştige şi să piardă în mod graţios.
• şahul contribuie de asemenea la dezvoltarea încrederii în sine şi
a imaginii de sine fără o supradimensionare a egoului, de vreme ce
anumite pierderi sunt inevitabile, chiar şi pentru campionii mondiali.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD INVITĂ LA CONCURSUL
JUDEŢEAN DE ŞAH „PRIETENII ŞAHULUI” elevii pe
categorii: fete: 7-10 ani, 10-14 ani, băieţi: 7-10 ani, 10-14 ani
ce se va desfăşura în data de 23.03.2018.

L
E
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Ă
Pte invită să vă jucai împreună !

Știai că...
• Cel mai bătrân arbore din lume are aproximativ
5000 de ani? Baobabul crește în Africa
răsăriteană.
• Frunzele cele mai mari sunt cele ale palmierului
rafie? Frunzele arborelui pot ajunge la
aproximativ 22 m lungime și 12 m lăime și pot
adăposti până la 10 oameni.
• Cea mai înaltă specie de copaci din lume este
eucaliptul? Acesta mai este cunoscut și sub
numele de copacul fără umbră sau copacul care
transpiră foarte mult. Poate atinge aproximativ
150 m și, după bambus, crește cel mai rapid.

1. Numerele din colurile pătratului, adunate două câte două, pe diagonală,
sunt egale cu numărul din centru. Află tu numerele care lipsesc !

Alina Cenușă, clasa a VII-a B

Știai că...
• Inimile femeilor bat mai repede decât ale
bărbailor?
• Fără salivă nu putem simi gustul?
• Nasul uman poate simi un trilion de mirosuri
diferite?
• Organismul uman conine suficient fier pentru a
face un cui de metal de 3 cm?
• Persoanele care au păr excesiv pe corp sunt
considerate mai inteligente?
• Urechile și nasul continuă să crească pe măsură ce
înaintăm în vârstă?
• Creierul uman produce energie suficientă pentru
alimentarea unui bec de dimensiuni mici?
Gabriela Tia, clasa a VII-a B
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2. Adună numerele legate între ele.
Completează numerele care lipsesc,
știind că rezultatul va fi același.

3. Calculează diferena numerelor
aflate în cerculeele din colurile
pătratului mare, două câte două,
pe diagonală.

Exerciii propuse de Prof. înv. primar Terteleac Mirela
Nr. 1(1) | decembrie 2017

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL,
DINCOLO DE ŞCOALĂ
Lărgirea cadrului şcolar al educaţiei fizice spre
domeniul nonformal răspunde necesităţii de
promovare a exerciţiului fizic, orientat spre
educarea unor atitudini de responsabilitate faţă de
propria dezvoltare, spre menţinerea stării de
sănătate.
Prin aceasta se obţine o viziune modernă
asupra rolului şi locului educaţiei fizice
nonformale în sfera intereselor şi preocupărilor
generaţiei actuale. Asigurarea deconectării de la
problemele cotidiene, relaxarea, recreerea
contribuie la optimizarea stărilor fizice şi psihice.
Activitatea fizică practicată sistematic are efecte
benefice pentru sănătatea individuală şi de grup.
Prin activităţile nonformale de educaţie fizică şi
sport se formează elevilor un comportament social
valoric atitudinal, iar aceştia vor fi determinaţi să
cunoască, să accepte şi să respecte valorile
grupului de apartenţă, cu efecte vizibile în sfera
valorilor centrate pe constituirea şi afirmarea unui
stil de viaţă sănătos şi activ, bazat pe activităţi fizice
desfăşurate în natură, deoarece activităţile sportive
au o influenţă incontestabilă asupra formării din
punct de vedere fizic, moral, estetic şi intelectual.
Prin practicarea, dincolo de şcoală, a
activităţilor sportive se realizează:
- promovarea mişcării continue, sistematice,
raţionale, devenite obişnuinţă, în zona menţinerii
şi îmbunătăţirii stării de sănătate;
- realizarea de schimbări pozitive în atitudini,
comportamente, stil de viaţă;
- cultivarea valorilor socio-morale şi de caracter
necesare tinerilor;
- formarea şi dezvoltarea unui set de
competenţe care vor permite elevilor să practice
independent activităţi de educaţie fizică şi sport, să
desfăşoare cu succes activităţile specifice profesiei
pe care şi-au ales-o sau să se integreze activ în
societate.
Practica demonstrează că sportul exercită o
influenţă variată asupra omului şi personalităţii
sale, oferă un mediu propice pentru însuşirea
atitudinilor, valorilor şi comportamentelor
apreciate pe plan cultural, iar ceea ce se învaţă prin
activitatea fizică se transferă şi în alte domenii ale
vieţii.
În ceea ce priveşte beneficiile activităţilor de
timp liber în vederea socializării, sportul şi
exerciţiul fizic pot fi considerate instrumente de
socializare extrem de importante. Interesul pentru
practicarea unor activităţi sportive nonformale
creează o altă dimensiune a petrecerii timpului
liber, în condiţiile în care calculatorul şi internetul
tind să devină principala cale de petrecere a
timpului liber a elevilor şi tinerilor din ţara noastră.
prof. Gheorghe-Marius Safta

A venit iarna,iar noi, copiii suntem foarte fericiţi.
Iarna este un anotimp special pentru că vine Moș Nicolae, urmat
de Moș Crăciun. O bucurie pentru copii! Mergem cu colindul și
trecem în noul an.
Cerul cenușiu a început să cearnă steluţe argintii. Soarele nu mai
are putere să încălzească, dar este minunat când își aruncă razele
peste steluţele de cristal. Copiii ies la joacă îmbrăcaţi gros, care mai
de care cu săniuţa.
Seara se așterne pe neașteptate cuprinzând tot satul într-o
liniște adâncă.
Alexandra-Ioana Oancea, clasa a III-a

Cristina Gabriela Banu,clasa a III-a

POVESTEA IERNII
Dincolo de geamul ferestrei, jocul fulgilor de nea îmi atrage atenţia.
Se desprind din norii ca de vată, se rostogolesc în aer, iar apoi se
aștern pe plapuma albă și sclipitoare care a învelit întregul ţinut.
Zăpada cernută a împodobit casele, a troienit drumul până ce acesta
și-a pierdut ultimul contur.
Singurul glas ce răzbate din peisajul înmărmurit este cel al vântului.
Soarele lipsit de putere încearcă șă își facă prezenţa, însă iarna este mult
mai puternică. Totul pare amorţit: natura, casele, satul! Iarna și-a
revărsat puterea și asupra copacilor care și-au înclinat ramurile în faţa ei.
Iarna este anotimpul meu preferat, iar fiecare imagine din acest
sezon îmi rămâne în suflet ca o amintire vie.
Alina Cenușă, clasa a VII-a B

Dragoș Olteanu, clasa I
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Beneficiile sportului sunt:
1. Sportul crește durata de viaă: Practicarea cu regularitate a sportului influenează benefic și cele mai
mici structuri ale organismului nostru.
2. Exerciiile fizice menin sănătatea inimii: Sportul te ajută să previi apariia bolilor. Practicarea
sportului face plămânii puternici, viguroși, îmbunătăind astfel nivelul de oxigenare a creierului.
3. Sportul menine greutatea corpului în limite ideale: Activitatea fizică nu te lasă să te îngraș, pentru că
folosește caloriile în exces pe care le-ai consumat și care au tendina să se transforme în grăsimi.
Alina Împărăel, clasa a VII-a B

FARMACIA VERDE
În cadrul Săptămânii Educaţiei Globale, elevii clasei a VIII-a A au învăţat despre importanţa lavandei, a salviei şi a
măceşului, au aflat ce boli pot preveni aceste plante, le-au putut mirosi, atinge şi admira şi le-au introdus în decoraţiuni.
La activitate au fost invitate elevele Păuna Andreea şi Matei Teodora din clasa a VII-a B, care au prezentat informaţii
despre salvie şi măceş. ElevaAlecuAlexandra din clasa a VIII-aAa prezentat informaţii despre lavandă.
prof. Denisa Gica
• MĂCEŞUL
Înrudit cu trandafirul, măceşul este
răspândit prin cele aproximativ 200 de
specii ale sale în majoritatea regiunilor
temperate şi subtropicale ale emisferei
nordice. Numai la noi în ţară întâlnim 51
de specii, dintre care măceşul de munte
este poate cel mai valoros, pentru că are
un conţinut de 10 ori mai mare de
vitamina C decât măceşul obişnuit de şes.
Este un arbust cu frunze căzătoare, cu o
înălţime care variază între 1 şi 5 metri.
Tulpina este acoperită de ţepi mici,
ascuţiţi, sub formă de cârlig. Frunzele
sunt penate, cu 5-7 frunzuliţe. Florile
sunt de obicei roz pal, dar există şi plante
cu flori albe sau roz închis. Fructul, numit
măceaşă, are o formă elipsoidă şi este
roşu sau portocaliu închis.
Principalul element valoros al
măceşelor este vitamina C. Măceşele mai
conţin – după cum trădează şi culoarea
lor roşie – cantităţi importante de
vitamina A. Lista vitaminelor conţinute
în măceşe continuă cu vitaminele B1, B2,
B3,B5, PP şi K.
Datorită conţinutului mare de
vitamine, măceşul este un excelent
vitaminizant natural. Vitamina C
condiţionează buna funcţionare a tuturor
celulelor.
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Măceşele stimulează imunitatea, fiind
extrem de utile şi datorită rolului lor
antiinflamator, regenerant, cicatrizant.
Asigură o bună funcţionare a organelor
interne, a sistemului cardiovascular, au
un efect antiîmbătrânire, întăresc
circulaţia periferică. Accelerează
producerea de globule roşii, combat
astenia, reglează metabolismul calciului.
Studii realizate în Germania arată că o
cură cu măceşe ajută organismul să se
adapteze mai bine la condiţiile de stres, la
suprasolicitare, să reziste mai bine în faţa
emoţiilor negative, să facă faţă furiei,
frustrărilor, enervărilor. De asemenea,
măceşele combat insomniile, dar şi
somnolenţa, migrenele, asteniile,
amneziile, nevrozele, anxietatea,
oboseala, starea de confuzie mentală.
Medicii japonezi de la Universitatea
de Medicina din Osaka au evidenţiat în
urma mai multor studii ca măceşele
reprezintă o armă eficace împotriva
obezităţii. Deja după o cură de doua
săptămâni s-a constatat o reducere a
colesterolului şi a zahărului din sânge,
precum şi o inhibare a procesului de
depunere a ţesutului adipos.
Măceşele conţin substanţe antioxidante
şi antiinflamatoare, care împiedică
degradarea cartilagiilor din articulaţii,
ajută la menţi n e r e a e l a s t i c i t ă ţ i i
membrelor şi a coloanei vertebrale, cresc
rezistenta organismului la frig şi
împiedică apariţia crizelor de reumatism.
Măceşele sunt eficace atât în cadrul
tratamentelor externe, cât şi interne. Se
recomandă aplicarea de comprese sau de
masaje locale cu decoct de măceşe atât
pentru dureri reumatice, îmbunătăţirea
mobilităţii articulare, cât şi pentru
psoriazis, contuzii, înţepături de insecte,
cuperoză şi diferite dermatoze alergice.
În cazul tratamentelor cu antibiotice
consumul simultan de măceşe prelungit

şi pe o perioadă de minim 10 zile după
terminarea tratamentului este util pentru
prevenirea reacţiilor alergice faţă de
antibiotice, pentru refacerea florei
intestinale şi îmbunătăţirea imunităţii
afectate de antibiotice şi pentru grăbirea
vindecării şi scurtarea perioadei de
convalescenţă.
Andreea Păuna, clasa a VII-a B
• SALVIA
Salvia officinalis este o plantă
erbacee cu flori divers colorate, cultivată
caplantă medicinală sau decorativă,
originară din sudul Europei şi din
regiunile mediteraneene. Frunzele
alungite, păroase pe ambele feţe, un timp
sunt de culoare argintie şi apoi devin
verzi-cenuşii, iar florile grupate sunt
albastre cu nuanţe de violet. Este
cunoscută şi sub denumirile de jale, jaleş,
salbie, şalvir, şalet sau şerlai. Denumirea
de salvia derivă din cuvântul latinesc
„salvare” (a vindeca, a însănătoşi).
Considerată sacră în Antichitate, când
se organizau adevărate ritualuri pentru
culegerea ei, salvia este un excelent
medicament, nu doar un condiment
nelipsit din bucătărie. Un vechi proverb
chinezesc spune că „cine are salvie în
casă nu lasă bătrâneţea să se apropie”.
Datorită conţinutului său bogat în
vitamine, salvia este considerată drept o
plantă miraculoasă cu proprietăţi
tămăduitoare. Conţine un complex de
vitamine, printre vitamina A, B, vitamina
C, minerale precum calciu, potasiu,
magneziu, fier, zinc şi sodiu, fiind un
adevărat izvor de substanţe folositoare
organismului. În Evul Mediu, spre
exemplu, salvia era considerată o plantă
cu proprietăţi magice, care îi putea face
pe oameni nemuritori.
Salvia reprezintă o plantă medicinală
recomandată ca remediu natural în
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tratarea şi vindecarea hipertensiunii
arteriale, afecţiunilor intestinelor şi
stomacului, ale măduvei spinării,
inflamaţiilor căilor respiratorii, oboselii
fizice şi psihice, nervozităţii, febrei,
stresului, aftelor, stomatitelor, tusei,
acneei. Tratează gastrita, previne formarea
celulelor canceroase, reduce dependenţa
de tutun şi de alcool, vindecă dermatitele şi
tratează ciupiturile de insecte.
Salvia se remarcă prin multe
proprietăţi benefice, dar probabil cea mai
notabilă dintre ele este aceea de a
diminua transpiraţia (efect antisudorific
pronunţat). De asemenea, învinge răceala
şi gripa. Bronşitele, rinitele, febra,
răceala şi gripa pot fi tratate cu ajutorul
salviei datorită proprietăţilor sale
antivirale şi de asemenea de reducere a
febrei şi a secreţiilor în exces din căile
respiratorii. La nivel extern, salvia are de
asemenea numeroase beneficii. Aşadar,
aceasta poate fi folosită pentru tratarea
rănilor ce se vindecă greu.
Teodora Matei, clasa a VII-a B

• LAVANDA
Numită şi levănţică, acest arbust mic,
originar din regiunea mediteraneeană,
atinge înălţimea de 30-60 cm. Tulpinile
sale sunt verticale, iar frunzele înguste,
verzi-argintii. Toate părţile plantei au un
miros plăcut, dar cele mai aromate sunt
florile. Românii foloseau lavanda pentru
a-şi parfuma apa de baie, iar ea a rămas
una dintre cele mai populare şi cunoscute
plante. Micile flori violacee apar în
conuri după frunze, în timpul verii.
Levănţica este indicată în neurastenie,
surmenaj, stări de iritabilitate nervoasă,
migrene şi alte dureri de cap, depresie,
boli de rinichi şi ficat, ameliorează
digestia, elimină flatulenţa şi stimulează
secreţia biliară. Se consideră că poate fi
benefică în unele tipuri de astm. Lavanda
se foloseşte în băile terapeutice pentru
tratarea problemelor circulatorii; este
capabilă să uşureze durerile reumatice.
Mii de tone de lavandă se folosesc
pentru extragerea uleiului eteric prin
distilare sau se usucă în camere bine
aerisite. În compoziţia plantei au fost
identificate peste 40 de componente care
nu pot fi obţinute pe cale de sinteză în
laborator. Printre substanţele active ale
lavandei se regăsesc substanţele amare,
acidul acetic, taninul şi cineolul,
substanţele minerale, care atribuie
lavandei virtuţi vindecătoare pentru mai
bine de 100 de boli.
Se administrează câte două căni de
infuzie pe zi, iar licoarea
ajută la eliminarea bilei.
În acelaşi timp, se
folosesc şi compresele. În
acest caz, se prepară un
amestec din două părţi de
ulei de lavandă şi o parte
de alcool cu care se
stropeşte o pânză şi se
aplică pe ficat un interval
de 20 de zile pe lună.
Datorită proprietăţilor
sedative, în afecţiunile
cardiace este recomandat
uleiul de lavandă. Se
administrează seara,
înainte de culcare, câte trei
picături puse pe un cub de

zahăr. În acelaşi timp, uleiul de lavandă
se foloseşte pentru masajul toracelui şi
braţului stâng, pe toată lungimea
acestuia. Tratamentul normalizează
funcţiile inimii şi nivelul hipertensiunii
arteriale şi trebuie urmat 12 zile pe lună.
De peste 20 de ani cercetătorii s-au
concentrat asupra anumitor substanţe
prezente în extractul de lavandă
(limonenul şi alcoolul perilic) care se
pare că pot combate mai multe forme
de cancer.
Mai multe studii menţionează că
lavanda diminuează agitaţia şi
agresivitatea persoanelor în vârstă care
suferă de diferite forme de demenţă. De
asemenea, ceaiul de lavanda atenuează
anxietatea persoanelor expuse, în mod
voluntar sau nu, la diferite situaţii
generatoare de stress.
Comisia Europeană a aprobat
administrarea internă a infuziei de
lavandă pentru tratarea stării de agitaţie şi
a insomniei, precum şi a durerilor
digestive de origine nervoasă (depresie,
tulburări intestinale, balonări etc.).
Ceaiul preparat dintr-o mână de flori
de lavandă este un remediu eficient
pentru insomnii. Aşadar, înainte de
culcare, bea un ceai de lavandă sau pune
sub pernă un săculeţ cu flori de lavandă.
Mirosul acestei plante te va ajuta să ai un
somn liniştit.
Alexandra Alecu, clasa a VIII-a A

Omul de zăpadă
Din bănuţii albi de nea,
Copiii au creat ceva.
Un om de zăpadă ei au modelat,
Ochişori, guriţă şi năsuc i-au ataşat,
O pălărie şi un fular de purtat.
Viaţă ei i-au dat
Şi împreună s-au jucat.
Andreea-Ştefania Grigorescu, clasa a II-a
Alexandru Tache, clasa a VII-a B

Bianca Andreea Soare, clasa a III-a
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