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ȘCOALA GIMNAZIALĂ

RĂZVAD

Revista Școlii Gimnaziale Răzvad

C

Din cuprins:
• 9 Mai - Zi cu triplă semniﬁcaţie istorică
• Din activităţile noastre de lectură
• Internet versus carte
• 7 lucruri pe care le fac părinţii inteligenţi
• Interviu cu un elev de 10
• Legende creștine
• Activităţi din săptămâna „Școala Altfel”

artea este un instrument de care
u lizatorii se pot ajuta să se
informeze, să se pregătească pentru
diferite domenii de specialitate sau pur și
simplu pentru viaă. Ea nu înseamnă foaia de
hâr e pe care a fost publicată, ci coninutul,
informaia; pentru ca ci torul ș e că ceea ce dă
iden tate cării este experiena in mă a
lecturii, universul pe care i-l deschide acest izvor
de cunoș ne, și nu neapărat aspectul ei,
obiectul ﬁzic. Același coninut poate ﬁ publicat
atât pe hâr e, cât și în format electronic.
Mediul electronic a adus cartea într-o altă
înfăișare – cările electronice, e-books sau
audio-books. Deși unii consideră că cititul la
calculator îl va înlocui pe cel tradiional, eu
cred că vor coexista mereu. Pe internet avem
acces la foarte multe site-uri cu cări în format
electronic, informaii cât cuprinde în timp util
și cum acesta a devenit extrem de preios, unii
dintre noi apelează și la audio-books. Deși
majoritatea are acces la internet, consider că
nu este cea mai bună cale de a te documenta
temeinic...
(articol integral la p. 6)
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Din leacurile bunicii pentru răceală și gripă
Din moși strămoși au fost transmise leacuri cu care pot ﬁ tratate sau ameliorate diverse
afeciuni ale organismului. Fie că te doare capul, stomacul sau gâtul poi apela rapid la diferite
alimente pe care le găseș în casă pentru a calma durerea.
Mierea de albine are efect an bacterian, calmant, ﬁind de ajutor în cazul iritării gâtului.
Regăsită în lămâi, vitamina C, necesară sistemului imunitar, o mai găsim și în kiwi, varză, spanac,
roșii, broccoli, ardei gras. Ceaiul de ﬂoare de soc (favorizează apariia transpiraiei), îndulcit cu o
lingură de miere și sucul de la o jumătate de lămâie sau chiar o lămâie întregă se bea cât se poate
de ﬁerbinte. Următorul pas recomandat este repaosul la pat, învelit bine pentru a transpira,
eliminând as el toxinele din organism. Când hainele se umezesc, trebuiesc schimbate imediat. Pentru durerile de cap, cartoful vă poate veni
în ajutor. Se taie un cartof în rondele subiri, se pun pe o fâșie de fon sau alt material, și se aplică pe frunte. În cazul răcelii cu tuse și dureri în
piept se face o mămăligă, se unge pieptul cu grăsime (unt, ulei sau o cremă) pentru a ﬁ un bun conductor, se pune mămăliga într-un prosop și
se aplică pe piept cât de ﬁerbinte se poate suporta și se stă în pat. În loc de mămăligă se poate folosi sare grunjoasă înﬁerbântată.
Siropul de ceapă, preparat în casă, ajută în caz de tuse de orice fel. Se taie o ceapă în jumătate și se scot din mijloc câteva foi, până când
este suﬁcient loc pentru a pune o lingură de zahăr, care, mai apoi, trebuie plasată lângă o sursă de căldură pentru ca ceapa sa-și lase sucul.
Recomandat ar ﬁ lângă o sobă, calorifer sau lângă focul de la aragaz, și nu pe plită, pentru ca ceapa să nu-și piardă din proprietăie cura ve.
Când sucul apare, acesta se bea. Procedeul putând ﬁ repetat până la vindecarea completă sau preven v.
Oetul ajută și el la scăderea febrei în caz de răceală sau gripă, ﬁind recomandat cel de trandaﬁr. Una dintre variante este să se înmoaie
șosetele în oet cald și apoi să le încălai, stând în pat, învelii bine, la ﬁecare jumătăte de oră procedeul repetându-se până când temperatura
începe să scadă. O altă variantă este de a vă freciona cu oet încălzit pe piept și creștet, după care vă punei un fes gros, bei o cană cu ceai de
soc ﬁerbinte și vă băgai în pat pentru a transpira, schimbându-vă hainele ori de câte ori acestea se umezesc.

prof. înv. primar, Ioana Tiliban
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PAGINI DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

9 MAI - zi cu triplă semnificaţie istorică
prof. istorie-geografie, Monica-Nicoleta Deaconu

Z

iua de 9 mai are în istorie o
triplă semnificaie: Ziua
Independenei României,
Ziua Uniunii Europene și încheierea
celui de-Al Doilea Război Mondial
în Europa.
Primul eveniment se referă la
proclamarea Independentei statale
a ării noastre la 9 mai 1877. Acest
act nu a fost un act spontan ci o
încununare a strădaniilor tot mai
numeroase din acei ani.
Între anii 1877-1878 s-a desfașurat
un război ruso-româno-turc, încheiat
cu victoria armatelor româno-ruse. La
început Rusia a refuzat sprijinul
României nedorind ca aceasta să
participe la tratatele de pace pentru
împărirea teritoriilor, însă evoluia
ulterioară a evenimentelor l-a
determinat pe Marele Duce Nicolae,
conducătorul armatei ruse, să ceară
srijinul armatei române.
În condiiile în care turcii
bombardau localităile românești de
la Dunăre, pe 9 mai 1877, în
Parlamentul României, Mihail
Kogălniceanu, proclama Independena de Stat a României
rostind memorabilele cuvinte
„Suntem independeni, suntem
naiune de sine stătătoare!”. În ziua

următoare, 10 mai 1877, actul a
căpătat putere de lege prin
semnarea lui de către principele
Carol I. Guvernul român a hotărât
încetarea plăii tributului faă de
Imperiul Otoman, suma fiind
direcionată către bugetul apărării.

Independena a fost consfinită
pe câmpul de luptă prin jertfa a
aproape 10 000 de soldai români
mori sau rănii în acest război, în
luptele de la Plevna, Rahova, Vidin.
Prin Tratatul de la Berlin din
1878, Marile Puteri recunoșteau
independena României care primea
și Dobrogea și Delta Dunării.
Al doilea eveniment se referă la
ziua de 9 mai 1945, zi în care Aliaii din
cel de-Al Doilea Război
Mondial au obinut
victoria împotriva
Germaniei naziste,
punând astfel capăt
celei mai mari conflagraii pe care a cunoscut-o omenirea.
În noaptea de 8
spre 9 mai conducătorii celui de-al treilea

Reich au semnat actul capitulării
necondiionate a Germaniei în faa
reprezentanilor principalelor
puteri aliate. În mod oficial , cel de-Al
Doilea Război Mondial în Europa se
încheia prin strălucita victorie a
Naiunilor Unite în faa Germaniei
naziste.
În fiecare an, la 9 mai, se
serbează și Ziua Uniunii Europene,
pentru a marca istorica declaraie
de la 9 mai 1950 a ministrului francez
de externe Robert Schuman, prin
care propunea un plan de colaborare economică între Frana și
G e r m a n i a , p e nt r u e l i m i n a re a
rivalităilor seculare dintre cele
două state.Decizia a fost luată de
Consiliul European de la Milano, în
1985.Declaraia Schuman a stat la
baza amplului proces de construcie
a unei Europe unite.
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FASCINANTA ROMÂNIE
prof. istorie-geografie, Monica-Nicoleta Deaconu

C

u toii știm că România este o ară
frumoasă, dar din păcate puină
lume a auzit despre minunile pe
care le găsim aici sau despre peisajele
uimitoare care te întâmpină la tot pasul.
România se poate mândri cu o mulime de
locuri spectaculoase sau simboluri cu o
semnificaie deosebită, unice în lume.
În cele ce urmează, vă prezint o serie de
lucruri interesante și curiozităi istorice și
geografice despre România.
• Civilizaia Cucuteni din judeul Iași
este considerată cea mai veche civilizaie
europeană.
• Cele mai vechi fosile de homo sapiens
cunoscute până acum au fost descoperite
în România, în Peștera cu oase, în sudvestul ării și se spune că au o vechime de
peste 38.000 – 42.000 de ani.
• Între localităile Eșelnia și Dubova,
pe malul Dunării a fost cioplită în stâncă cea
mai înaltă sculptură în piatră din Europa,
chipul regelui Decebal, măsurând 55 de
metri înălime și 25 de metri lungime.
• În judeul Bacău, în localitatea
Lucăcești s-a construit prima sondă
petrolieră comercială din lume, iar
România este considerată prima ară din
lume cu producie de petrol și exploatări
între văile râurilor Trotuș și Prahova.
• Depresiunea Transilvaniei, aflată în
centrul ării, este cea mai mare depresiune
colinară din Europa.
• Lacul Ursu, aflat lângă Sovata este
unic în lume datorită concentraiei de sare
care este mai mică la suprafaă și începe să
crească odată cu adâncimea, iar aceasta
determină variaia de temperatură pe
verticală: la suprafaă 20°C, la 1 metru
adancime 40°C, 50°C la 1,5 metri.
• Cea mai veche hartă a României are o
vechime de peste 400 de ani și a fost lucrată
la Brașov.
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• Deși nu se află în totalitate pe teritoriul României,
Munii Carpai reprezintă cel mai mare lan muntos din
Europa, având o lungime de aproximativ 1500 km.
• Defileul Porile de Fier este
cel mai lung din Europa, acesta
având aproximativ 140 km.
• „Vulcanii noroioși” reprezintă o rezervaie mixtă, geologică și
botanică, unică în lume. Pe o
suprafaă de 30 de hectare se
produce un fenomen spectaculos
rar întâlnit. Acești „vulcani”
denumesc formaiunile create de
gazele naturale ce provin de la
peste 3.000 de metri adâncime.
• Delta Dunării găzduiește
cea mai mare colonie de pelicani
din Europa.
• Primul oraș din lume,
iluminat cu petrol lampant a fost
Bucureștiul. În data de 1 aprilie
1857, orașul era iluminat cu
peste 1000 de lămpi.
• În România există 7 locaii
de patrimoniu mondial, stabilite
de UNESCO: Delta Dunării, Satele
cu biserici fortificate din Transilvania, Mănăstirea Horezu,
Centrul istoric al Sighișoarei,
Fortăreaa dacică din Munii
Orăștiei, Bisericile din lemn din
Maramureș și Mănăstirile din
Moldova.
• Cascada Bigăr din judeul
Caraș-Severin a fost plasată de
The World Geography pe primul
loc în topul cascadelor unice în
lume.
• Biserica Neagră din Brașov
are cea mai mare orgă din Europa.
• România deine recordul
mondial până în momentul
actual pentru cel mai mare steag
naional, stabilit în 2013, atunci
când a fost confecionat un steag
de 330 metri lungime și 220 metri
lăime.
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Geografie recreativă
propus de prof. Ghiocanu Luiza
Descoperii pe verticala A-B cel mai lung
râu din România (761 km pe teritoriul ării
noastre).
1. Regiune istorică la est de Carpaii
Orientali
2. Râu la grania cu Republica Moldova
3. Cel mai mare lac de acumulare pe râul
Argeș
4. Râu canalizat în Timișoara
5. Râu în Satu Mare

A

Descoperii pe verticala A-B unul dintre
superlativele geografice ale Asiei.
1. Cea mai populată ară
2. Cel mai înalt podiș
3. Mare (lac) foarte sărată situată la -396m
4. Cel mai adânc lac
5. ară în care a apărut un mare imperiu condus de
Ginghis Han
6. Pădure foarte întinsă de conifere
7. Cel mai lung fluviu din Asia
8. Fluviu cu cea mai mare deltă

A

1
2
3
4
5

B
1
2
3
4
5
6
7
8

B

Alexia Graur, clasa a VII-a A

Octavian Anghel,
clasa a VII-a A
Teodora Matei, clasa a VII-a B
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PLEDOARIE PENTRU CARTE

Cum încurajăm copiii să citească?
prof. înv. primar, Mirela Terteleac

C

ititul este o abilitate foarte importantă pe care
trebuie să o poată stăpâni copiii noștri. De
departe, cea mai eficientă metodă de a-i încuraja
pe copii să iubească și să aprecieze cările și cititul este să le
citim de mici. Cu cât începem mai devreme, cu atât șansele de
succes sunt mai mari. Copiii cărora li se citește de mici vor
învăa să fie ei înșiși buni cititori. Cu cât li se citește mai mult,
cu atât sunt mai interesai să învee să citească. Ideal este ca
fiecare copil să ajungă să deschidă o carte de plăcere, singur,
fără să-i ceară cineva din familie sau de la școală.
Nu este niciodată prea devreme să se încerce stimularea
interesului copilului pentru cări și lectură. Acest lucru
necesită însă multă răbdare și mult exerciiu.
Importana lecturii zilnice a copiilor:
- contribuie la crearea unei relaii strânse între copii și
aduli;
- ajută la dezvoltarea capacităii de exprimare, a
memoriei și a creativităii;
- îi expune pe copii la cuvinte noi și îi învaă structura
gramaticală corectă a limbii;
- îi ajută să învee să gândească și îmbunătăește
capacitatea de concentrare;
- îi ajută să învee mai ușor și să aibă succes la școală;
- îi învaă valori morale;
- previne excesul de televizor sau calculator;
- ajută la crearea dorinei de cunoaștere și de a învăa
pentru tot restul vieii.
Inspirate din universul copilăriei sau adresându-se direct
cititorului, textele recomandate pentru lectură trebuie să se
constituie în adevărate bijuterii, modele de vorbire frumoasă,
în care lumea evocată este plină de sunet, culoare și parfum.
Depozit al inteligenei omenești, cartea rămâne prietenul
fidel al omului, putând-o regăsi oricând la fel de credincioasă,
răbdătoare și discretă...
Iată câteva sfaturi pe care le poi aplica pentru a-l face pe
copil să iubească lectură:
1. Citii în fiecare zi!
Vei putea încet, dar sigur, să-i
stimulezi pasiunea pentru lectură
dacă îi citești micuului în fiecare zi.
Începe un astfel de program de la o
vârstă fragedă, deoarece obiceiul se
va înrădăcina bine în rutină lui
zilnică.
Când copilul tău învaă să
citească de unul singur, încurajează-l
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să facă acest lucru și ai grijă să-i cumperi cări care
să-l atragă și din punct de vedere vizual.
2. Lasă-l pe el să aleagă povestea!
Vor veni momente în care micuul va trebui să
citească obligatoriu anumite cări. Până atunci
însă, lasă-l să decidă singur care sunt poveștile pe
care vrea să le afle. Dacă îi acorzi aceasta libertate,
copilul va fi mai receptiv și va învaă mai ușor
deoarece subiectul ales este subectul care îl
interesează.
3. Organizai un cerc de lectură acasă!
Transformă ora de lectură într-un eveniment
de familie. Copiii iubesc momentele în care
trebuie să desfășoare activităi împreună cu
persoanele pe care le iubesc, așa că o reuniune
de acest tip ar putea fi scânteia de care micuul
are nevoie.
Pentru a crea un cerc de lectură trebuie să
fo l o s e șt i e l e m e nte d e m o b i l i e r cât m a i
confortabile (perne, fotolii puf, scaune comode)
pe care se le aranjezi în formă de cerc. În mijlocul
cercului poi așeza câteva cări. Toate persoanele
care participa la activitate își vor pasă cartea aleasă
de la una al altă și vor citi, pe rând, câteva rânduri
cu voce tare.
4. Organizai un concurs!
Celor mici le plac provocările, așa că un
concurs care să conină întrebări legate de
poveștile citite poate fi soluia ideală pentru a trezi
interesul micuului tău. Citește împreună cu el o
carte și apoi adresează-i întrebări pentru a vedea
cât de atent a fost.
Premiază-l dacă răspunde corect și acordă-i
șanse dacă greșește. Dacă ai doi sau mai muli
copii, jocul va fi cu atât mai amuazant, iar
provocarea mai mare.
5. Jucai teatru!
Celor mici le place să preia rolul
personajelor lor preferate din filme
sau povești. O dată pe săptămână
vă putei juca de-a povestea pe care
tocmai ai citit-o. Gândii-vă la
replicile pe care personajele le-au
folosit în carte, construii mediul în
care s-a desfășurat aciunea și
distrai-vă în familie.
Nr. 1(2) | aprilie 2018

Din activităile noastre de lectură:
• 1 februarie - Ziua Internaională a cititului împreună

• lectură la Biblioteca Comunală Răzvad
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INTERNET versus CARTE…
informaţie digitală versus informaţie tipărită
prof. lb română, Graiela Popescu

B

iblioteca virtuală din computer sau cea plină de
cărţi vechi cu file groase îngălbenite de vreme?
Depinde de preferinţe, posibilităţi, timp. Există
atât avantaje cât și dezavantaje pentru ambele surse de
informare.
Cartea este un instrument de care utilizatorii se pot
ajuta să se informeze, să se pregătească pentru diferite
domenii de specialitate sau pur și simplu pentru viaţă. Ea nu
înseamnă foaia de hârtie pe care a fost publicată, ci
conţinutul, informaţia; pentru ca cititorul știe că ceea ce dă
identitate cărţii este experienţa intimă a lecturii, universul
pe care i-l deschide acest izvor de cunoștinţe, și nu neapărat
aspectul ei, obiectul fizic. Același conţinut poate fi publicat
atât pe hârtie, cât și în format electronic.
Mediul electronic a adus cartea într-o altă înfăţișare –
cărţile electronice, e-books sau audio-books. Deși unii
consideră că cititul la calculator îl va înlocui pe cel tradiţional,
eu cred că vor coexista mereu. Pe internet avem acces la
foarte multe site-uri cu cărţi în format electronic, informaţii
cât cuprinde în timp util și cum acesta a devenit extrem de
preţios, unii dintre noi apelează și la audio-books. Deși
majoritatea are acces la internet, consider că nu este cea mai
bună cale de a te documenta temeinic. De-abia după ce ai o
cultură, după ce ai răsfoit un număr consistent de cărţi,
atunci poţi apela la internet ca la o metodă de căutare rapidă
a unor informaţii suplimentare.

Alesia Dima, clasa I
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Cu toate acestea, mouse-ul nu va putea înlocui vreodată
foșnetul hârtiei îngălbenite, iar literele nu vor avea mirosul
cernelei proaspete și cum abia se mai citesc cărţile pe hârtie,
când să se mai găsească timp pentru a le citi pe cele în format
electronic, care pot fi citite numai în faţa computerului?! O
carte rămâne totuși, o prezenţă concretă pentru mai multe
simţuri: vrem să pipăim, să mirosim, să simţim pagina și să
facem însemnări pe marginea ei. Nu dorim să stăm inţepeniţi
pe scaunul de la birou și să ne stricăm vederea, pentru că
este obositor și chiar periculos să stăm atâtea ore în faţa
monitorului, ci să ne simţim cât mai confortabil, pe fotoliu,
canapea, pe o bancă în parc, chiar și în mijloacele de
transport și să ne cufundăm în lectură.
Depinde și de cum preferă fiecare să citească o
carte…unii o răsfoiesc mai întâi și apoi o citesc în detaliu, alţii
preferă să asculte la căști.
Cultura costă. Cărţile sunt scumpe și nu toţi au
posibilitatea de a-și face o bibliotecă personală spre
exemplu, apelând astfel la un alt mijloc de obţinere a
informaţiilor la care probabil au acces, internetul.
Personal, folosesc atât internetul cât și cărţile de la
bibliotecă, librărie sau anticariat. Folosesc calculatorul în
fiecare zi și când am nevoie de o informaţie o capăt imediat,
economisind timp preţios, dar când vreau să aprofundez o
lectură, să învăţ, iau o carte-n mână și o citesc din scoarţă-n
scoarţă. Am citit și cărţi la calculator, dar mi s-a părut destul
de greu să le parcurg și obositor.
Consider că în viitor cultura digitală va lua o amploare mai
mare decât „cititul tradiţional”, dar nu va fi aceeași
plăcere ca atunci când cumpărăm o carte nouă pe ale cărei
file ne vom iscăli.

Ramona Dulea, clasa a VII-a A
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DE VORBĂ CU PĂRINŢII

Copiii sunt oglinda părinilor
Învăător Iliescu Virginia

R

elaia părinte-copil este mereu vie, dinamică
și în schimbare. Ar fi bine dacă am reuși să ne
privim copiii cu atenie, cu un ochi obiectiv și
să fim ateni la anumite aspecte, care pot fi adevărate
indicii ale stării copilului, nu numai fizice cât și psihice. Să
vedem cât de sănătos este, cât și cum se joacă, cât de des
zâmbește, cât de mulumit este cu ce are, cât de sigur pe
el este, cât de protejat se simte, cât de mult îi place să
facă ceea ce face, de ce se teme, cum doarme. Fiecare
copil este unic și de aceea nu trebuie comparat cu ali
copii. Copilul este o persoană pe care trebuie să o
cunoaștem și să o înelegem, astfel încât să scoatem la
lumină tot ce are mai frumos și mai bun. Așa cum o floare
nu crește dacă nu are pământul potrivit, lumină, căldură și
apă suficientă (sau le are în surplus) – cu alte cuvinte, dacă
nu are condiiile potrivite – așa se întâmplă și cu copilul.
Pentru că nu ne lasă să ne gândim numai la noi,
copilul ne învaă cel mai bine măsura generozităii, a
grijii pentru celălalt, a sacrificiului. Ne aduce aminte că
putem zâmbi în fiecare zi, că el este motivul pentru care
putem să zâmbim, că putem afla bucuria în cele mai
mărunte lucruri, că dragostea nu se obine cu bani și
nici respectul cu biciul, că ambele se câștigă, nu se
impun. Ajutându-l să îneleagă lumea, ajungem și noi
să o înelegem mai bine. Poveele pe care i le dăm ne
ajută să înelegem mai bine unde am greșit și să
îndreptăm ce se mai poate îndrepta.
Exemplul personal al părintelui nu numai că este cel
mai bun „manual” pentru copil, dar este și mai
convingător decât toate cuvintele. Nu trebuie să uităm
că în relaia părinte-copil, lucrurile cele mai complicate
pot avea răspunsuri simple. Atunci când nu înelegem
purtarea copilului nostru, ar fi bine dacă am avea tăria să
ne punem pe noi în fruntea listei de „suspeci” și să ne
autoanalizăm cu atenie.
Un alt aspect important în relaia părinte – copil este
nevoia de a fi plăcut, iubit, îneles și acceptat. Câi aduli
nu tânjesc după un cuvânt bun de la mama, de la tatăl lor,
chiar dacă poate au ei înșiși copii? Iar dacă nu găsesc
alinare la părini, adulii o caută la partenerul de viaă. Cu
alte cuvinte, cu toii simim nevoia de apartenenă. De
aceea, încercăm să ne comportăm în așa fel încât să ne
simim apreciai, iubii, acceptai, îneleși de cei din jur și
mai ales de familie și de cei apropiai.
Trebuie să învăăm să ne bucurăm de realizările
copiilor nostri, oricât de mici ar fi ele, întrucât ei au depus

efort. Ei nu trebuie desconsiderai, nu trebuie luai în
derâdere. Nu trebuie să uităm că și geniile au muncit
mult până au reușit să pună o idee în practică. Și marii
pictori nu făceau decât să mâzgălească la început.
Să nu uităm să fim rezonabili. Nu trebuie să cerem
copilului ceea ce noi nu putem face. Să nu uităm să ne
punem în locul copilului păstrând proporiile.
Scopul unui părinte nu este să-și pedepsească
copilul, ci să-l învee și să prevină ca el să facă rău lui
însuși sau altora.
Întrucât nu putem fi tot timpul lângă copiii noștri,
trebuie să-i învăăm să aleagă între bine și rău, să
îneleagă că fiecare faptă are urmările ei – plăcute sau
neplăcute.

Mama
Mama e cel mai scump cuvânt și cel mai bun
și drag părinte. Ea e sfântă pentru noi și cred că
toi copiii ar trebui să își iubească mama oricum
ar fi ea. Noi am fost comoara ei când am venit pe
lume. Mama este alături de noi. Indiferent de
probleme, ea ne pune pe primul loc în viaa ei. Ar
trebui să o preuim întotdeauna pe mama.
Jeculescu Selina, clasa a IV-a

Darius Marin, clasa a IV-a
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LUCRURI PE CARE LE FAC
PĂRINII INTELIGENI
prof. înv. primar, Mirela Terteleac

Părinii inteligeni sunt aceia care reușesc să crească și să educe copii înzestrai cu
toate calităile de care au nevoie pentru a deveni, într-o zi, adulii pe care îi admirăm și
care ne inspiră. A fi un părinte inteligent înseamnă mult mai mult decât a fi un părinte
bun.
Iată care sunt cele 7 lucruri pe care le fac părinii inteligeni:
1. Părinii buni dau cadouri, părinii inteligeni își dăruiesc propria lor fiină
E important să li se spună copiilor că nu sunt simple note de subsol, ci paginile
centrale ale poveștii vieii părinilor. Copiii nu au nevoie de părini în calitate de
medici, ingineri, administratori de firmă, ci au nevoie de părinii lor, de ceea ce sunt ei
că oameni. Din acest considerent, e nevoie că părinii să lase copiii să înregistreze o
imagine excelentă a personalităii lor.
2. Părinii buni alimentează corpul, părinii inteligeni alimentează
personalitatea
Educaia este cea care vorbește despre lumea care suntem și nu despre lumea în
care ne aflăm. Întrebai-va mereu copiii: „Ce se petrece cu tine?”, „Ai nevoie de
mine?”, „Ai avut vreo dezamăgire?”, „Ce pot face că să fii mai fericit?”.
Așa cum hrănim fizic copilul, trebuie să îl hrănim și emoional. Niciun părinte din
lume nu le-ar da alimente stricate copiilor lor, dar fac asta cu hrană psihică. Adevăratul optimism se construiește prin
confruntarea cu problemele și nu prin negarea lor.
3. Părinii buni corectează greșelile, părinii inteligeni își învaă copiii cum să gândească
Pentru a îi învaă pe copii să gândească, părinii trebuie că mai întâi să cucerească teritoriul emoiei, apoi amfiteatrul
gândurilor și, în cele din urmă, să cucerească solurile conștiente și inconștiente ale memoriei, care este cutia cu secrete a
personalităii.
Dacă se educă inteligenă emoională a copiilor cu laude în loc de mustrare, cu încurajare în locul unei reacii agresive,
cu o atitudine afectuoasă atunci când ei se așteaptă la un atac de furie, copiii vor fi încântai și o vor înregistra cu intensitate.
Părinii vor deveni astfel instrumente de trasformare.
Unul dintre cele mai importante lucruri în educaie este să-l faci pe un copil să îl admire pe cel care-l educa.
4. Părinii buni își pregătesc copiii pentru aplauze, părinii inteligeni își pregătesc copiii pentru eșecuri
E important să stimulăm copiii să aibă obiective, să caute succesul în studiu, în muncă, în relaiile sociale, dar părinii nu
trebuie să se oprească aici, ci să îi ajute pe copii să nu le fie teamă de insuccese. Nu există podium fără înfrângeri. Muli nu
urcă pe podium nu pentru că nu au capacităile necesare, ci pentru că nu au știut să depășească insuccesele de pe drumul
parcurs până la podium.
A învinge nu înseamnă să ai întotdeauna dreptate. De aceea, le spunem copiilor: „Am greșit”, „Scuză-mă”, „Am nevoie
de tine”.
5. Părinii buni vorbesc, părinii inteligeni dialoghează că niște prieteni
A sta de vorba înseamnă a vorbi despre lumea care ne înconjoară, a dialoga înseamnă a vorbi despre lumea care suntem.
A dialoga înseamnă a relata experiene, a împărtăși ceea ce se află ascuns în inima fiecăruia, a pătrunde dincolo de Cortina
comportamentelor, a dezvoltă înelegerea interpersonală. Trebuie să le dăm copiilor libertatea de a vorbi despre ei înșiși,
despre neliniștile și dificultăile de comunicare cu fraii și cu părinii.
Comportamentele nepotrivite sunt de multe ori strigăte puternice care imploră prezena, dragostea și atenia părinilor.
Îmbrăișările, sărutul și conversaiile permanente cu copiii cultivă afectivitatea și risipesc singuratetea. Contactul sufletesc
și dialogul sunt magice, crează o sfera de solidaritate, îmbogăesc emoia și dau sens vieii.
6. Părinii buni dau informaii, părinii inteligeni povestesc istorioare
Care este una dintre cele mai bune modalităi de a educa? Să spui povești. Ele amplifică lumea ideilor, da lumina emoiei,
diluează tensiunile. Dacă reușim să facem copiii să viseze, vom avea o comoară pe care muli regi au căutat-o și nu au avut-o
niciodată.
7. Părinii buni oferă oportunităi, părinii inteligeni nu renună niciodată
Părinii inteligeni sunt semănători de idei și nu controlează viaa copiilor lor. Ei seamănă în solul inteligenei lor și
așteaptă că, într-o zi, seminele să germineze. Părinii trebuie să învee să spună fără teamă „NU” copiilor. Dacă ei nu aud
„NU” de la părinii lor, nu vor fi pregătii să audă „NU”de la viaă.
Atunci când spun „NU”, părinii nu trebuie să cedeze în faă șantajelor și presiunilor copiilor lor. În caz contrar, emoia
copiilor și tinerilor va deveni un balansoar. Părinii trebuie să stabilească în mod clar care sunt aspectele negociabile și care
sunt limitele ne-negociabile.
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O scurtă poveste mi-a reinut atenia cu câtva timp în
urmă și m-am gândit că este un bun prilej de a v-o face
cunoscută și dumneavoastră, mai ales că recent am
serbat Ziua Femeii, Ziua Mamelor. Învăămintele sale nu
sunt exprimate în cuvinte, dar cine a fost măcar o dată în
locul băieelului sau al mamei din această poveste,
înelege cu sigurană adevărata morală: că suntei fiu sau
părinte, iubii necondiionat, iar, dacă putei, ajutai fără
a aștepta ceva în schimb. Și ar mai fi ceva: nu uitai să
adresai cuvinte frumoase celor dragi !...

Fără pre...
„Băieelul veni într-o seară în bucătărie unde mama
lui pregătea masa și îi dădu o foaie de hârtie pe care el
făcuse câteva observaii. După ce mama își șterse
mâinile pe un șor, luă hârtia și iată ce citi:
- pentru că mi-am făcut curăenie în cameră în
această săptămână: 3 lei
- pentru că m-am dus la magazin în locul tău: 2 lei
- pentru că am stat cu frăiorul meu când tu aveai
treabă: 1 leu
- pentru că am tăiat iarba și am greblat grădina: 5 lei
- pentru că am dus gunoiul: 1 leu
- pentru că am luat note bune: 5 lei
Total: 17 lei
În timp ce băieelul stătea în așteptare și era convins
că mama deja căuta prin portofel banii ce i se cuveneau,
aceasta se întoarse gânditoare și întristată în bucătărie.
Apoi întoarse hârtia pe partea cealaltă, luă un pix și scrise
la rându-i:
- pentru cele 9 luni în care te-am inut în pântec:
niciun pre
- pentru nopile în care te-am vegheat când ai fost
bolnav: niciun pre
- pentru toate lacrimile pe care i le-am șters și
ajutorul dat: niciun pre
- pentru hainele, cările și jucăriile cumpărate: niciun
pre
- pentru mâncarea și prăjiturile cu care te-am
răsfăat: niciun pre
- pentru dragostea ce i-o port și pentru rugăciunile
înălate la Domnul: niciun pre
Ei bine, când fiul termină de citit ce scrisese mama lui,
ochii îi erau plini de lacrimi și, cu o voce tremurândă, îi
spuse:
– Mami, te iubesc din tot sufletul !
Apoi luă pixul și scrise cu litere mari de tipar:

ACHITAT ÎN TOTALITATE !”
prof. înv. primar, Roxana Simion

Alexandra Baniă,
clasa a VII-a A

Ioana Popescu, clasa a IV-a

Alexandra Matei, clasa a IV-a

Pentru mama
Tare scumpă, ca o floare
Este mama iubitoare.
Ne iubește, ne hrănește și mereu ne ocrotește.
Ea e scumpa mea mămică
Și e tare frumușică.
Inima mi-a dăruit-o și viaa mi-a ocrotit-o.
O iubesc atât de mult și mereu am s-o ascult!
La muli ani, mămica mea!
Și-i dăruiesc dragostea!
Jeculescu Selina, clasa a IV-a
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ELEVI CU CARE NE MÂNDRIM
ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE RĂZVAD AU PARTICIPAT
LA DIVERSE CONCURSURI ȘI OLIMPIADE:
• Concursul „LuminaMath”, calificare la etapa scrisă, participare la etapa
scrisă: Avram Robert (clasa aVIII-a A)
• Concurs regional „Unirea – naiunea a făcut-o!”, Premiul II, coordonator
prof. Deaconu Monica, echipaj: Alecu Alexandra, Avram Robert (clasa a VIII-a A)
• Concurs regional „Sus, române, ridică-i fruntea, căci ești liber în ara ta!”,
Premiul III, coordonator prof. Deaconu Monica, echipaj: Alecu Alexandra, Avram
Robert (clasa a VIII-a A)
• Olimpiada de geografie, calificare la etapa judeeană, participare la etapa
judeeană: Avram Robert (clasa aVIII-a A)
• Olimpiada de limba germană, etapa judeeană, Premiul I: Avram Robert (clasa aVIII-a A)
• Participare la Olimpiada judeeană de chimie: Avram Robert (clasa aVIII-a A)
• Concurs regional de creaie plastică „Magia sărbătorilor de iarnă”:
- Matei Sofia (clasa a II-a), Premiul I, coordonator prof. înv. primar Terteleac Mirela
- Dumitru Andra (clasa a II-a), Premiul II, coordonator prof. înv. primar Terteleac Mirela
• Concurs interjudeean cultural-artistic „Mărișorul – bucuria primăverii”
- Tudor Mateo (clasa a II-a) – Premiul I, coordonator prof. înv. primar Terteleac Mirela
- Dumitru Andra (clasa a II-a) – Premiul I, coordonator prof. înv. primar Terteleac Mirela
- Nedelcu Gabriel (clasa a II-a) – Premiul II, coordonator prof. înv. primar Terteleac Mirela
• Concurs naional de competenă și performană „COMPER” – etapa I judeeană:
- Comunicare: Premiul I (100 puncte): Haiduc Radu, Știrbeiu Claudiu – CP
Preda Dara (clasa I)
Matei Sofia (clasa a II-a)
Grigorescu Ștefania (clasa a II-a)
Mărășescu Alexia (clasa a II-a)
Duă Mihai (clasa a II-a)
Chiriă Sorina (clasa a IV-a)
Dinu Ștefan (clasa a IV-a)
Dragomir Andrei (clasa a IV-a)
Duă Cristiana (clasa a IV-a)
Marin Darius (clasa a IV-a)
Nedelcu Radu (clasa a IV-a)
Păuna Ștefan (clasa a IV-a)
Popescu Ioana (clasa a IV-a)
Vidroiu Bianca (clasa a IV-a)
- Matematică: Premiul I (100 puncte): Haiduc Radu, Știrbeiu Claudiu, Duă David – CP
Grigorescu Ștefania (clasa a II-a) Bica Ciprian ( clasa a II-a)
Duă Cristiana (clasa aIV-a)
Păuna Ștefan (clasa aIV-a)
Popescu Ioana (clasa a IV-a)
Orboiu Adrian (clasa a IV-a)
• Concurs naional de competenă și performană „Comper” – etapa aII-a judeeană:
-Comunicare:PremiulI(100puncte):HaiducRadu,ȘtirbeiuLaureniu,DuăDarius,DuăDavid,CălcioiuDragoș–CP
Preda Dara (clasa I)
Olteanu Dragoș (clasa I)
Bica Ciprian (clasa aII-a)
Duă Mihai (clasa a II-a)
Grigorescu Ștefania (clasa a II-a) Mărășescu Alexia (clasa aII-a)
Orboiu Adrian (clasa a IV-a)
Matei Alexandra (clasa a IV-a)
Marin Darius (clasa a IV-a)
Nedelcu Radu (clasa a IV-a)
Popescu Ioana (clasa a IV-a)
Preda Andrei (clasa a IV-a)
- Matematică: Premiul I (100 puncte): Haiduc Radu, Știrbeiu Laureniu, Duă Darius – CP
Bica Ciprian (clasa a II-a)
Duă Cristiana (clasa a IV-a)
Păuna Ștefan (clasa a IV-a)
Popescu Ioana (clasa a IV-a)
Iorgescu Denisa (clasa a IV-a)
Marin Darius (clasa a IV-a)
• CONCURSURI SPORTIVE:
- ECHIPA DE HANDBAL FETE – locul II, etapa pe Centru metodic, prof. coordonator Săvoiu Radu
Constantinescu Miruna
Alecu Alexandra
Cenușe Gabriela
Jaravete Diana
Mihălăchioiu Alexandra
Vulpoi Sorana
Graur Alexia
- ECHIPA DE HANDBAL BĂIEI – locul II, etapa pe Centru metodic-prof. coordonator Săvoiu Radu
Stanciu Lucian
Radu Vasile
Poșchină Mihai
Iordănescu Andrei
Putinei Ioan
- FOTBAL FETE – locul III, etapa pe Centru metodic, prof. coordonator Săvoiu Radu
- FOTBAL BĂIEI – locul III, etapa pe Centru metodic, prof. coordonator Săvoiu Radu
- TENIS DE MASĂ – locul II, etapa pe Centru metodic, prof. coordonator Săvoiu Radu
- ȘAH FETE – locul I, etapa pe Centru metodic, prof. coordonator Săvoiu Radu
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• Concursul Internaional „Formidabilii”:

• Concursul Naional „ Fii inteligent la matematică”:

Alexia Mărășescu, clasa a II-a

Primăvara
Primăvara-i cântec dulce,
Ce departe el te duce,
Pe tărâmul florilor
Și cel al culorilor.
Primăvara-i bucurie,
Cu parfumul ce te-mbie,
Cu dansul copiilor,
Din grădina gâzelor.

Chiriă Sorina, clasa a IV-a

Octavian Anghel, clasa a VII-a A
11

Reporter Alexia Graur, clasa a VII-a A

AVRAM ROBERT este elev în clasa a VIII-a A.
Pentru că are rezultate școlare deosebite și pentru
că este dornic să exceleze, i-am adresat câteva
întrebări ca să aflăm care este
cheia succesului său:
Cum reușești să ai doar
medii de 10 ?
,,Răspunsul clasic pe care
l-aș putea da, ar fi că învă, dar
alte motive pe lângă acesta ar
mai fi că mie îmi place să
explorez și să aprofundez
fiecare materie în parte, astfel
am dobândit o cultură generală
vastă, asimilând informaii din
toate domeniile. Mediile mele de
10 chiar reflectă nivelul meu.
Depun un efort destul de mare
pentru a le obine, dar nu pot
spune că obosesc, deoarece,
dacă faci ceva cu plăcere, nu
poi obosi niciodată”.
Cât timp îi ocupă zilnic pregătirea
pentru școală?
,,Destul de mult timp, inând cont că sunt multe
materii, iar temele sunt și ele o prioritate în
pregătirea pentru școală, acestea cuprinzând
exerciii cu nivel de dificultate avansat, exerciii
care necesită o judecată aprofundată etc. ”
Cum te încurajează familia?
,,Familia mă încurajează atât moral cât și
financiar. Fără ajutorul lor nu aș fi putut să
dobândesc atât de multe informaii. Familia îmi
oferă un sprijin moral extraordinar, mă
încurajează să merg mai departe. În urma unei
note nu tocmai pe placul meu, mă încurajează și
îmi spun întotdeauna că se poate și mai bine, iar
faptul că sunt mândri de mine mă face să le arăt că
am fost, sunt și voi fi un copil bun.”
La ce liceu îi dorești să fii admis? De ce?
„Aș dori să fiu admis la Colegiul Naional
„Ienăchiă Văcărescu”, deoarece de când am călcat
pragul acelei unităi pentru prima dată am simit
că acolo îmi este locul și că acolo aș putea excela. ”
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Te-ai gândit deja la o eventuală carieră?
În ce domeniu ai vrea să lucrezi?
,,La o meserie propriu-zisă încă nu m-am
gândit, dar aș dori foarte mult
să lucrez în domeniul matematicii cât și în domeniul IT”
Ce disciplină îi place cel
mai mult? De ce?
,,Matematica este materia
mea preferată, am diverse
premii și diplome obinute la
olimpiadele și concursurile de
matematică. Când eram mai
mic, mătușa mea îmi punea
diverse întrebări cu coninut
matematic la care răspundeam
foarte bine. De-atunci am simit
că asta trebuie să fac: matematică. Și tot mătușii mele îi
mulumesc, deoarece ea m-a
îndrumat și m-a tot ajutat la
matematică pentru a putea excela. Când am ajuns
în gimnaziu am avut norocul să o am profesoară
de matematică pe doamna Dobre Mihaela, o
persoană care face și va face matematică cu atât
de multă plăcere. De la dumneaei am învăat multe
lucruri și mi-a călăuzit drumul în matematică și
sper ca pe viitor să o fac mândră și să vadă că nu a
lucrat cu mine degeaba probleme cu un nivel
ridicat de dificultate. Pe această cale îi mulumesc”.
Ce sfaturi ai pentru colegii tăi?
„Un sfat bun pentru colegii mei ar fi ca niciodată
să nu fie dezamăgii de o notă pe care o obin sau
afectai de criticile unui profesor. Trebuie să
înelegem cu toii că nivelul nostru de cunoștine
nu constă într-o notă, niciodată. Nota aceea poate
fi obinută și prin prisma faptului că nu ai avut
timp să termini un subpunct sau nu ai avut
inspiraie în acel moment. Acest lucru se aplică la
toate disciplinele. Și încă un sfat ar mai fi că
întotdeauna elevul trebuie să își asculte
profesorul, nu să îl judece. Persoana din faă
noastră este un om care ne călăuzește drumul spre
un viitor mai bun și trebuie tratat că atare. Ar
trebui să avem un respect colosal pentru domnii și
doamnele profesor.”
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SĂRBĂTORI, TRADIŢII, OBICEIURI

MĂRIȘORUL
prof. înv. primar, Alexandra Chilom
MĂRIȘORUL este un mic obiect de podoabă,
legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu,
care apare în tradiia românilor și a unor populaii
învecinate. Femeile și fetele primesc mărișoare și le
poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii
primăverii. Împreună cu mărișorul se oferă deseori și
flori de primăvară, în special ghiocei.
Mit al Mărișorului. Conform unui mit care circulă
în Republica Moldova, în prima zi a lunii martie,
Primăvara a ieșit la marginea pădurii și a observat
cum, într-o poiană, de sub zăpadă răsare un ghiocel.
Ea a hotărât să-l ajute și a început a da la o parte
zăpada și a rupe ramurile spinoase. Iarna, văzând
aceasta, s-a înfuriat și a chemat vântul și gerul să
distrugă floarea. Ghiocelul a îngheat pe loc.
Primăvara a acoperit apoi ghiocelul cu
mâinile ei, dar s-a rănit la un deget din
cauza mărăcinilor. Din deget s-a prelins o
picătură de sânge fierbinte care, căzând
peste floare, a făcut-o să reînvie. În acest
fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile
mărișorului simbolizează sângele ei roșu
pe zăpada albă.
Istoria Mărișorului. Originile sărbătorii
mărișorului nu sunt cunoscute exact, dar
se consideră că ea a apărut pe vremea
Imperiului Roman, când Anul Nou era
sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui Marte.
Această dualitate este remarcată în culorile
mărișorului, albul însemnând pace, iar roșu — război.
Primele mărturii ale existenei mărișorului în
spaiul românesc sunt mai vechi de 8.000 de ani,
după cum au relevat săpăturile arheologice. Primele
mărișoare găsite erau pietre mici de râu vopsite în alb
și roșu, înșirate pe aă, care se pare că se purtau la gât.
Culoarea roșie semnifica focul, sângele și soarele și
era atribuită femeii - deci vieii. Albul, semnificând
albul norilor și limpezimea apelor era asociat cu

înelepciunea masculină. Șnurul mărișorului
semnifica tocmai împletirea inseparabilă a celor două
principii, feminin și masculin.
În prezent. Mărișorul este purtat întreaga lună
martie, după care este prins de ramurile unui pom
fructifer. Se crede că aceasta va aduce belșug în
casele oamenilor. Se zice că dacă cineva își pune o
dorină în timp ce atârnă mărișorul de pom, aceasta
se va împlini numaidecât. La începutul lui aprilie, într-o
mare parte a satelor României și Moldovei, pomii sunt
împodobii de mărișoare.
În localităile transilvănene mărișoarele sunt
atârnate de uși, ferestre, de coarnele animalelor
domestice, întrucât se consideră că astfel se vor
speria duhurile rele. În judeul Bihor se crede că dacă
oamenii se spală cu apa de ploaie căzută pe
1 martie, vor deveni mai frumoși și mai
sănătoși. În Banat, fetele se spală cu
zăpadă pentru ca să fie iubite. În Dobrogea,
mărișoarele sunt purtate până la sosirea
cocorilor, apoi aruncate în aer pentru ca
fericirea să fie mare.În zona Moldovei pe 1
Martie se oferă mărișoare băieilor de
către fete, aceștia oferind la rândul lor
fetelor mărișoare de 8 Martie. Obiceiuri
asemănătoare se pot întâlni în zona
Balcanilor, în Bulgaria, Macedonia, Albania.
Sărbătoarea Mărișorului la Școala Răzvad. Anul
acesta, precum și în anii anteriori, elevii claselor
primare de la Școala Gimnazială Răzvad, sub
îndrumarea doamnelor învăătoare, au organizat un
Târg de Mărișor în incinta școlii.
Mărișoarele au fost confecionate de către elevi,
părinii acestora și cadrele didactice, utilizându-se cu
precădere materiale din natură și reciclate. Activitatea
a avut ca scop perpetuarea tradiiei românești,
dezvoltarea creativităii elevilor, precum și a spiritului
antreprenorial al acestora.
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Legenda Mărișorului
Există foarte multe legende despre mărișor, dar cea
mai cunoscută este legenda Dochiei, o bătrână răutăcioasă,
care avea un singur fiu, pe Dragobete. Acesta s-a căsătorit,
iar nora Dochiei a avut de suportat răutăile acesteia.
Într-o zi de iarnă, bătrâna și-a trimis nora să culeagă
căpșune coapte din pădurea înzăpezită. Fata a fost ajutată
de un bărbat pe nume Mărișor care, prin puterile sale
magice, a ajutat-o să-i ducă Dochiei fructele dorite. Văzând
căpșunele, Dochia a crezut că a venit vara și a plecat cu oile
pe munte. Pe munte s-a făcut cald și Dochia a început să-și
dea jos cele nouă cojoace, unul câte unul. Însă, un frig aspru
a prins-o în vârful muntelui și ea a îngheat împreună cu
toate oile.
Legenda spune că pe drumul către munte, Dochia ar fi
împletit un șnur din lână albă și lână roșie. Acest șnur a
rămas un simbol al momentului de trecere de la iarnă la
primăvară.

Povestea ghiocelului
Demult, tare demult, pe când toate de pe pământul
acesta nu arătau precum arată astăzi, Curcubeul a chemat la
el toate florile și le-a zis:
– Privii cât sunt de frumos în straiele mele multicolore !
Nu ai vrea să vă dau și vouă din culorile mele?
– Ba da, ba da, au sărit florile și au început în grabă să își
aleagă culorile. Astfel, macul a ales roșul pătimaș, viorelele
suavul violet, zorelele albastrul cel senin, floarea soarelui
galbenul luminos și tot așa, până ce florile și-au luat, după
placul lor, cele mai atrăgătoare nuane.
Numai ghiocelul, sosit mai la urmă, nu a mai apucat
nicio culoare.
– Nu te necăji, i-a zis atunci Curcubeul, ie îi voi da albul
zăpezii din care îi tragi seva.
De atunci, toi ghioceii ne încântă cu albul lor curat.

prof. înv. primar, Roxana Simion

LEGENDE CREȘTINE
material cules de prof. Mihail Uă

Floarea Paștelui
Atunci când Dumnezeu a făcut întreaga Sa creaie, a împodobit
Grădina Raiului cu flori care mai de care mai frumoase și mai parfumate.
Așa cum cerul a fost împodobit tot cu stele, tot așa și pământul a fost
împodobit cu flori. Dintre toate florile pe care Dumnezeu le-a așezat în
Grădina Raiului și care s-au răspândit apoi pe tot pământul, cu sigurană
cea mai aleasă este Floarea Paștelui sau Pastita. Pare o floare firavă și
neînsemnată, dar este atât de suavă și de frumoasă. Despre ea se spune
că pentru o zi este regina florilor, iar acea zi este Sfânta Sărbătoare a
Învierii – Paștele. Și aceasta pentru că a fost printre martorii Învierii
Fiului lui Dumnezeu. De aceea are și haina strălucitoare alb-gălbuie,
asemenea luminii.
Acum 2000 de ani, după ce Domnul Iisus Hristos fusese răstignit pe
Cruce pentru păcatele noastre și era dus către mormânt, drumul era
presărat cu niște floricele mohorâte ce parcă plângeau alături de
femeile mironosite. Atunci una din ele a cules un bucheel și l-a pus la
intrarea în peștera în care era săpat mormântul Mântuitorului.
Intrarea fusese pecetluită cu o piatră mare, ce putea fi urnită doar de
către mai muli oameni. Nimeni nu văzuse atunci că acele flori mititele și firave prinseseră rădăcini și străjuiau la rândul
lor piatra de la ușa mormântului. Lângă mormânt, din ordinul guvernatorului Pilat, străjuia sutasul Loghin cu ostașii,
cel ce străpunsese coasta lui Hristos cu sulia, ca să se încredineze că a fost omorât. Cum în miez de noapte piatra a fost
dată la o parte și Fiul lui Dumnezeu a Înviat și o lumină mare s-a ivit la ușa mormântului, florile cele firave ce parcă
plângeau au devenit strălucitoare și vesele, mărturisind și ele Învierea împreună cu îngerul ce stătea lângă mormânt.
De atunci, o data pe an, în noaptea cea sfântă a Paștelui, pline de strălucire, aceste flori „cântă” și ele „Hristos a
Înviat”, și după ele întreg neamul florilor. Și tot de atunci aceste flori albe sau galbene ca lumina Învierii, se numesc
„Florile Paștelui”sau „Pastite”.
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For you...
I love you mum
For you are my mother,
For the love you give me
And for the life you gave me.
I don't know how to thank you,
Or somehow to reward you.
Flowers are not right
Because they won't resist in time.
Your eyes are like two stars,
Your smile has the sunshine in it.
I will never forget
How tight you keep me in your arms!
Just you, dear mother
I will ALWAYS love you
And in the holly days
I'll be with you!
Bianca Ciulei,
clasa a VI-a

Feelings
My beloved mum
Mom, I love you!
And today I want to thank you
For the life you gave me
And in your arms you kept me!
I want to offer you a flower
For this celebration,
I want to give you my heart,
I will never forget you!
I want to write on a white sheet
„I love you and I kiss you!”
I just want for you a clear sky,
So that I always see your smile.
Mom I love, mom I adore you!
I give you my heart!
I grab you to my chest,
To let the world know
How much I love you!

My beloved mum,
I wish you to know
That I love you so much,
You are my joy!
Everything I am,
Everything I've got
It's thanks to you,
My beautiful mum!
You are my sun,
You are my star,
You are my everything,
I love you mum!
Sara Neaga,
clasa a VI-a

Floarea Letisia,
clasa a VI-a

prof. limba engleză, Tonia Nuă
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PAsTELE
LA ROMÂNI
,
Paștele este sărbătoarea cea mai sfântă dintre sărbătorile
religioase creștine, semnificând minunea învierii lui Iisus Hristos, în
cea de-a treia zi de Ia Răstignirea Sa.
Ca semnificaie și importană religioasă este urmată de Crăciun
(care marchează Nașterea lui Iisus). Deși sărbătoarea Sfintelor Paști a
cunoscut o semnificaie precreștină, la vechii evrei (de unde provine și
denumirea: aramaică pascha, ebraică pessach, preluată în latină sub
forma pascha și bizantină pastihae), și anume eliberarea din robia
egipteană (exodul) și traversarea Mării Roșii spre Pământul Sfânt
Promis (pesach - „trecere") a poporului evreu, în vremea lui Moise, ea
a devenit fundamentală în creștinism pentru că cele trei mari
evenimente eseniale – Patimile, Moartea și Învierea lui Iisus – s-au
derulat în timpul Paștelui evreiesc din anul 33. Astfel, noua sărbătoare
creștină a împrumutat numele celei vechi, dar cu semnificaii diferite.
Fără Minunea Învierii lui Iisus Hristos, în cea de-a treia zi de la
Rtistignirea Sa (Patimile) din Vinerea Mare, nu există creștinism.

Andra Dumitru, clasa a II-a

Iepurașul de Paște
Dragă iepuraș, eu îi mulumesc
Pentru cadourile pe care le-ndrăgesc!
Ouă de la tine primesc
Și cu drag eu le ciocnesc.
O dorină îmi pun,
Să mi-o îndeplinească iepurașul cel bun.
Ciprian Bica, clasa a II-a

O serie întreagă de evenimente preced sărbătoarea Paștelui,
începând cu „lăsata secului” (începutul postului mare, de 40 de zile) și
culminând cu Săptămâna Mare, cu o creștere a intensităii spirituale
în concordană cu derularea evenimentelor din trecut: Joia Mare –
Cina cea de Taină, Vinerea Mare – Răstignirea lui Iisus, Duminica
Paștelui – Învierea (precedată de Noaptea Învierii), urmate de
săptămâna luminată. Una dintre practicile curente care marchează
sărbătorile pascale este aceea a înroșirii ouălor, poporul român
ducând această practică la rang de artă, prin încondeierea lor (în
special, în Bucovina și Moldova).
Sunt multe simboluri care însoesc această practică: oul fiind un
simbol al creaiei, al fecundităii, al vieii, al echilibrului iar culoarea
roșie semnificând culoarea focului purificator, a sângelui, de unde și
semnificaia creștină (sângele lui Iisus prelins pe ouăle din coșul adus
de Maica Domnului la cruce).
De ouăle roșii sunt legate mai multe ritualuri: ciocnirea lor (în
anumite regiuni se declanșează adevărate competiii), păstrarea
cojilor, schimburi de ouă, punerea cojilor în arătură, spălarea pe ochi
dimineaa cu apă „neîncepută” în care s-a pus un ou roșu etc.
Pasca, cozonacii și drobul (din miel) contribuie, de asemenea, la
specificitatea gastronomică a sărbătorii pascale.

Bianca Istrate, clasa a VII-a A
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HRISTOS A ÎNVIAT!
Prof. Cătălina Sorescu
E sâmbăta Mare a Paştilor. Femeile au terminat de
dereticat prin case, ouăle au fost „împiestrite”,
„înroşite”, cele mai frumoase au fost puse deoparte
pentru a fi ciocnite chiar în ziua de Paşti.
Ouăle încondeiate sunt şi obiectul unei tradiţii
practicate în satele bucovinene, în Duminica Paştelui.
„Udatul” sau „stropitul” este un obicei prin care feciorii
urează fetelor, când le stropesc cu apă, sănătate şi
prosperitate, iar ele îi răsplătesc cu ouă „muncite”,
simbol al unei afecţiuni reciproce. Oul devine în cadrul
acestui obicei un însemn plurivalent, el exprimând nu
numai sentimentele fetei, ci şi talentul său de a reda
aceste trăiri, în limbajul străvechi al semnelor plastice.
Oul roşu apără recoltele de ploaia cu piatră. În mod
special, pentru ca podgoriile să rodească, să fie ferite de
calamităţi naturale, agricultorii îngroapă un ou roşu în
vie. Primul ou se vopseşte în roşu închis şi se numeşte
„norocul copiilor” sau „merişor”. Acest ou se păstrează
în camera copiilor, ca să-i apere de rele. „Merişorul”
este purtat de aceştia la
examene, ca talisman, sau se
pune la ceas de cumpănă la
căpătâiul copilului bolnav.Ouăle
roşii şi cele albastre se mai
numesc şi „dragostea fetelor”;
tot din strămoşi se spune că
orice fată care vrea să aibă
noroc va păstra în camera sa
nouă ouă vopsite în aceste
culori.Există o datină veche
pentru sporul şi sănătatea
familiei. Într-un lighean se pun un ou roşu, în unele
locuri chiar două, şi o monedă de argint. Deasupra se
toarnă apă proaspătă (neîncepută), adusă chiar atunci de
la fântână. Toţi ai casei se spală rând pe rând, dându-şi
fiecare cu oul roşu peste obraz şi zicând: „Să fiu sănătos
(sănătoasă) şi obrazul să-mi fie roşu ca oul; toţi să mă
dorească şi să mă aştepte, aşa cum sunt aşteptate ouăle
în zilele de Paşti”. După aceea, luând fiecare piesa de
argint în mână şi dând cu dânsa de asemenea peste faţă,

zice:” Să fiu mândru (mândră) şi curat(ă) ca argintul”.
Fetele mai adaugă şi cuvintele: „Să trec la joc (dans) din
mână în mână ca şi banul: să fiu uşoară precum cojile de
ouă, care trec plutind pe apă”.Multe femei şi fete îşi dau
cu oul pe faţă, fiindcă ar dori ca faţa să le fie totdeauna
netedă şi curată. În unele locuri se pun în lighean şi
crenguţe de busuioc. Se zice că acei ce se spală astfel
vor fi onoraţi precum busuiocul. Pentru ca dorinţele
mari să se împlinească, este bine ca orice credincios să
meargă la nouă biserici şi să împartă nouă ouă roşii la
nouă copii săraci.Fetele dorm cu oul roşu în sân, ca să
fie frumoase ca oul roşu tot timpul anului.Simbol al
Învierii lui Iisus Hristos, ouăle de Paşti sunt în acelaşi
timp o promisiune a Învierii pentru toţi morţii. În acest
sens trebuie înţeles obiceiul - întâlnit pe întreg teritoriul
românesc - de a împărţi pentru morţi (în unele zone de a
da peste mormânt) în zilele de Paşti, ouă roşii.
* * *
SIMBOLURI PASCALE!
Crucea este simbolul crucificării, opusul renaşterii.
Totuşi, la Consiliul de la Niceea, în anul 325 Î.H.,
Constantin a decretat ca crucea să fie simbolul oficial al
creştinismului. Crucea nu este numai
simbolul pascal, dar este utilizată
foarte mult ca simbol al credinţei de
biserica catolică.
Iepuraşul nu este o inovaţie
modernă. Simbolul provine încă din
vremea festivalurilor păgâne de
Eastre. Simbolul pământesc al zeiţei
Eastre era iepurele. Germanii au adus
cu ei simbolul iepuraşului pascal în
America. Numai după războiul civil se
răspândeşte ca fiind simbol creştin. De
fapt, sărbătoarea Paştelui nu era celebrată în America
până la acea dată. Iepuraşul aducător de ouă roşii
provine de pe meleaguri germane şi simbolizează
fertilitate.
Oul simbolizează renaşterea. Ouăle roşii aveau
menirea de a ţine răul deoparte şi simbolizau sângele lui
Hristos.
Mielul reprezintă triumful înnoirii, victoria ciclică
a vieţii supra morţii. El îl simbolizează pe
Cel care trebuie sacrificat pentru propria
mântuire. Mielul sau oiţa îl desemnează pe
membrul turmei lui Dumnezeu.
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Există Iepurașul? Cine este el?
prof. înv.primar, Roxana Simion

T

oi copiii întreabă, mai devreme sau mai târziu, de ce vine iepurașul să le aducă
daruri de Paște. Iar răspunsurile primite depind, bineîneles, de vârsta celui care
întreabă, dar și de interesul celui care răspunde.
Când copiii sunt mici, le spunem că iepurașul, deși aflat undeva, departe,
a urmărit cu mare atenie dacă au fost cumini pe parcursul anului, iar acum,
în prag de primavară, îi răsplătește pentru comportamentul lor. Răspunsul
arată cât de mult își doresc părinii să găsească un ajutor suplimentar în
„bătălia” care se duce în fiecare familie pentru a-i educa pe cei mici „așa cum
se cuvine”. De obicei, micuii sunt mai interesai de cadourile primite decât
de specia celui care le aduce. Ei nu insistă să afle ce legatură este între
„urecheat” și trecerea pe sub masă în biserică sau împărtășania pe care o
primesc de la preot.
Peste ani, însă, copiii își dau seama că iepurașul e doar o
poveste și că aceia în faa cărora trebuie să „dea socoteală”
sunt tot părinii care, an de an, umplu coșuleul de Paște cu
îmbracăminte nouă, ouă de ciocolată și multe alte bunătăi.
v Cea mai mare Sărbătoare a creștinilor este
Iar mamele (și mai ales taii), sătui ca toată recunoștina
Paștele sau Învierea Domnului.
odraslelor să se reverse asupra unui personaj imaginar, abia
v P r i m e l e c o ș u l e  e d e Pa ș t i a u fo s t
așteaptă să le dezvăluie acestora sursa reală a darurilor
confecionate în așa fel încât să semene cu
pascale.
cuiburile păsărilor.
Cu sigurană, însă, muli părini nu au nici cea mai vagă
v
Obiceiul de a oferi ouă de Paști își are
idee cine este "de vină" pentru faptul că, atât de repede după
originea în Egiptul Antic, în Persia, la vechii
ce au îndesat sacul lui Moș Crăciun, trebuie să își golească
greci și germani, pentru care oul era
din nou buzunarele.
simbolul vieii.
Paștele este cea mai importantă sărbătoare religioasă a
v Pentru locuitorii vechiului Egipt, oul a fost
creștinilor, care marchează miracolul Învierii Domnului. Cu
un simbol sacru al renașterii omenirii după
toate acestea, iepurașul, personaj extrem de îndrăgit al
potop.
Paștelui, provine din tradiiile păgâne. Cum a ajuns el un
v Pentru evrei, oul marca timpul părăsirii
simbol al sărbătorii creștine?
Egiptului.
Prima menionare a iepurașului ca simbol pascal a
v Oul a fost mereu simbolul renașterii lui
apărut în Germania, unde se credea că iepurașul aduce ouăle
Hristos.
roșii în Joia Mare și pe cele colorate altfel în noaptea
v Paștele se sărbătorește în prima zi de
dinaintea Paștelui. Iepurașii de Paște erau albi și se credea
duminică după luna plină, în sau după data
că, dacă un copil este foarte cuminte, un iepuraș îi va aduce
de 21 martie, echinociul de primăvară.
un coș plin de ouă colorate.
v Tradiia cerea ca în ziua de Paște, cei care
În zilele noastre, iepurașul de Paște există cam în toată
mergeau la biserică să poarte cel puin o
lumea, cu mici diferene între tradiii. Există însă câteva
haină nouă pentru a le aduce noroc.
locuri unde iepurele este înlocuit de alte animale. În Elveia,
v În evul mediu, se obișnuia să se arunce cu
de exemplu, cucii aduc copiilor ouăle colorate, iar în anumite
ouă în biserici. Conform tradiiei, preotul
zone din Germania, cei mici cred în vulpia de Paște.
arunca un ou fiert unuia dintre băieii din
La noi, cei mai muli dintre copii așteaptă cadourile
corul bisericii. Oul a fost aruncat mai
iepurașului în dimineaa de Paște. Hăinue noi, pantofiori,
departe de la un băiat la altul și cel care
jucării sau doar figurine de ciocolată îi umplu de bucurie pe
prindea oul exact în momentul în care bătea
cei mici, dar și pe cei ce le-au oferit.
ora 12 era considerat câștigător și oul
Deși poate când erai copil, iepurașul nu a venit
rămânea în proprietatea lui.
la tine, cu sigurană, de Paște, vei fi iepuraș
v Salutul creștinilor timp de 40 de zile este
pentru cineva. Oferă mici surprize celor dragi din
„Hristos a înviat!”
viaa ta, pentru că în sufletul fiecăruia dintre noi
Prof. Cătălina Sorescu
se află un copil!

ȘTIAI CĂ...
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De Paște

Paștele

Ouă roșii noi vopsim
Cu bunicii le-mpărim,
Cu părini și verișori.
Noi frumos rostim apoi,
Cu suflet curat
„Hristos a înviat!”
Iepurașul a sosit,
Ouă roșii am ciocnit
Cozonacu-i pregătit
Împreună vă urăm
„Paște fericit!”

Paștele e ca o floare,
Ouăle parcă-s petale.
Cea mai mare bucurie-i
Să ciocnim ouă-n familie.
La biserică ne adunăm
Și toi strigăm în cor
Că Hristos a înviat,
Iar sufletul ne-a luminat.
Ștefan Păuna, clasa a IV-a

Mihai Duă, clasa a II-a

Alina Împărăel,
clasa a VII-a B

Ramona Dulea, clasa VII-a A

Alexua Burlan, clasa a III-a

Cristina Banu, clasa a III-a
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Primăvara
Primăvara este cald și soare afară,
Natura a înverzit iară.
Păsările călătoare au venit la noi în ară,
Ciripesc vesele pe-afară
Dar vor pleca din nou la iarnă,
Când natura va adormi iară.
Mărășescu Alexia, clasa a II-a

Pentru mama
Selina Bianca Jeculescu, clasa a IV-a

Marin Darius, clasa a IV-a

Ale
x
cla andra
sa
a V Bani
II-a ă,
A

Mama, un cuvânt perfect,
La copii cu un efect:
Magie, o zână frumoasă.
Iubitoare, inimoasă.
O iubesc pe mama mea,
Tot ce ama mai scump e ea.
M-a crescut frumos și bun,
Ca să merg pe al meu drum.
Îi trimit mesajul meu:
„Te iubește puiul tău!”

Primăvara
Iată, iarăși a venit
Anotimpul cel dorit!
Ghioceii înflorii
Fac copiii fericii.
Câmpul e iar înverzit,
Iar natura s-a trezit.
Ies copii la joacă-afară,
Bucurai de primăvară.
Popescu Ioana, clasa a IV-a

Alexia Mărășescu, clasa a II-a
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Bianca Soare, clasa a III-a
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DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE
ZIUA ȘCOLII – 21 decembrie
Școala Răzvad, 30 de ani de educaie
ARGUMENT: Școala este locul în care, copil fiind,
dobândim uzane, cunoștine, un modus vivendi care își va
pune mai mult sau mai puin amprenta pe toatǎ viaa și
activitatea noastrǎ ulterioarǎ, locul unde învǎǎm sǎ ÎNVǍǍM,
sǎ trǎim și sǎ iubim, sǎ-i iubim pe cei ce ne sunt mentori, pe
înaintași, cultura și progresul.
Pe 21 decembrie 2017 ne-am sǎrbǎtorit pentru prima
datǎ școala, marcând împlinirea a 30 de ani de activitate în
actualul local.
SCOP: cunoașterea, conștientizarea și promovarea rolului
școlii și al educaiei.
OBIECTIVE:
· promovarea școlii ca fiind locul în care învǎǎm sǎ
ÎNVǍǍM, sǎ trǎim și sǎ iubim și nu un simplu loc în care
ne petrecem câteva ore pe zi;
· popularizarea în rândul comunitǎţii locale a
aptiutdinilor şi abilitǎţilor dobândite de elevi în şcoalǎ;
GRUP INTǍ:
Direct: elevii şcolii, cadrele didactice;
Indirect: pǎrinţii, membrii comunitǎţii locale;
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LOCUL ŞI PERIOADA DE DESFǍŞURARE:
Școala Gimnazială Răzvad, 21 decembrie 2017
Pentru acest eveniment, elevii claselor primare au
pregătit un program artistic:
- clasa P- Scenetă
- clasa aII-a – vals
- clasa a IV-a- vals și colind
- clasele I-IV- Tradiii și obiceiuri de iarnă
- clasele V-VIII- cor- „Colinde, colinde”
Tot cu acest prilej a fost lansat primul număr al revistei
școlii – „PRIN OCHI DE COPIL”.
Fiecare elev a avut prilejul să facă parte din colectivul de
redacie al revistei, au scris poezii frumoase, au realizat desene
care le demonstrează talentul.
De asemenea, în ziua de 21 decembrie am organizat
expoziia concursului local „Poveste de Crăciun”, concurs la
care au participat cu lucrări ale copiilor colege din Școala
Răzvad și structurile Gorgota și Valea Voievozilor, precum și
TÂRGUL DE CRĂCIUN.
Activitatea extrașcolară organizată contribuie la formarea
personalităii elevilor și-i determină să conștientizeze rolul
activităilor de grup și interclase pentru dezvoltarea lor
personală.

coordonator activitate,
prof. înv. primar, Mirela Terteleac
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Cu colindul…

15 ianuarie
În fiecare an, pe 15 ianuarie îl aniversăm pe marele
poet naional Mihai Eminescu, dar sărbătorim și cultura naională.
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24 ianuarie
Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită de elevii claselor primare printr-un recital de poezii,
expoziie cu lucrări dedicate acestei sărbători, urmate de Hora Unirii.

Tot cu acest prilej, Consiliul elevilor a iniiat un concurs de afișe dedicate Zilei Unirii,
concurs la care au participat echipaje de la clasele gimnaziale. Elevii au primit diplome:
Locul I – echipajul clasei a VIII-a A
Locul II – echipajul clasei a VII-a B
Locul III – echipajul clasei a VII-a A
Meniune – echipajul clasei a V-a A

23

8 Martie – Ziua Internaională a Femeii
Elevii din Consiliul Școlar au oferit flori tuturor doamnelor din școală.

Corul școlii, îndrumat de domnul profesor Spătaru Corneliu, a susinut,
la Primăria Răzvad, un frumos program artistic dedicat femeii.

24
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22 martie- Ziua mondială a apei
În fiecare an, în ziua de 22 martie, elevii Școlii Gimnaziale Răzvad sărbătoresc Ziua Mondială a Apei.
Alături de doamnele profesoare Georgescu Simona și Petre Cristina, elevii au marcat acest eveniment prin
diverse activităi: vizionare de filme; prezentarea unor referate care arată importana apei; realizarea unor
desene/ postere/ colaje; formularea unor reguli privind economisirea apei; Concurs de postere, pe aceasta
tematică, organizat de Consiliul Elevilor din Școala Gimnazială Răzvad.
Obiectivele acestei activităi au vizat:
- stimularea interesului copiilor pentru protejarea mediului înconjurător în general, a apei în special;
- identificarea rolului pe care aceasta îl are în viaa lor;
- realizarea unor lucrări plastice care să ilustreze atitudinea elevilor faă de sursele de apă;
- desfășurarea unor activităi care să promoveze munca în echipă.
La concursul de postere, elevii au obinut următoarele rezultate:
Locul I - clasa aVII-a A Locul II- clasa a VIII-a A Locul III – clasa a VII-a B Meniune: Clasa a V-a A, Clasa a VI-a A

prof. Cristina Petre
25

27 martie – o zi cu o semnificaie istorică importantă
Se împlinesc 100 de ani de la Unirea României cu
Basarabia, aceasta realizându-se pe 27 martie/9
aprilie 1918. La Școala Gimnazială Răzvad, pe 27
martie, s-a organizat o activitate în care a fost vizionat
un studiu de caz cu tema unirii, de către consilierii
școlii. Doamna profesoară de istorie-geografie
Monica Deaconu a fost cea care a prezentat studiul de
caz, explicând și cum a avut loc unirea.
Robert Avram, clasa a VIII-a A

ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI
Pe data de 27 martie 2018, elevii claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială Răzvad au vizionat comedia
„O scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale, la iniiativa Consiliului Școlar al Elevilor, pentru a marca Ziua Mondială
a Teatrului . Doamna profesoară de limba și literatura română, Popescu Graiela le-a prezentat elevilor câteva
aspecte despre comedie și despre cel mai mare dramaturg român, I.L. Caragiale, implicându-se astfel în
activitatea organizată.

Robert Avram, clasa a VIII-a A
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ATELIER DE CREAIE – PAȘTELE
În data de 30 martie 2018, elevii clasei a II-a au participat la Atelierul de creaie pe temă pascală, la
Biblioteca comunală Răzvad. Elevii au încondeiat ouă, au confecionat coșulee și au realizat desene
specifice sărbătorii Paștelui.
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Micii francofoni
În fiecare an, la data de 20 martie, milioane de vorbitori de
limbă franceză sărbătoresc Ziua Internaţională a Francofoniei.
România este ţară membră în Organizaţia Internaţională a
Francofoniei (OIF) din anul 1991.
Dincolo de folosirea limbii franceze, această organizaţie
dorește să promoveze idealuri legate de respectul drepturilor
omului, ale diversităţii culturale, ale statului de drept. Astfel,
proiectul francofon se angajează să încurajeze
existenţa limbilor locale și regionale. Respectarea
diversităţii lingvistice de către organizaţia francofonă
este prima condiţie a diversităţii culturale și a luptei
împotriva omogenizării. „Francofonia nu dorește o
lume uniformă, ci o lume solidară, bogată prin
diferenţele ei: „Pentru a favoriza un dialog între
culturi, trebuie să garantăm existenţa tuturor
culturilor și să le permitem să continue să trăiască, să
creeze și să inoveze, spune Abdou Diouf, secretarul
general al O.I.F.
Elevii Şcolii Gimnaziale Răzvad au răspuns
îndemnului „Haikunoi” adresat de Institutul Francez
celor care împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru limba
franceză. Inspiraţi de iarna care, cu încăpăţânare, şi-a
aşternut covorul imaculat peste ghiocei şi pomii înmuguriţi, au
compus poeme după modelul japonez, haiku, format din trei
versuri a câte 5-7-5 silabe. Evenimentul Pique-nique poétique a
fost gândit ca o pledoarie pentru multilingvism, descoperirea
tradiţiilor şi culturilor diferite.
De asemenea, micii francofoni au ilustrat printr-un poster
beneficiile învăţării limbii lui Molière.

prof. Carmen Staicu

Rayons de soleil
Oiseaux de retour chez nous
Vive le printemps!
L'hiver, encore là,
Répandu sur tout pays,
Nous regarde joyeux.
Printemps éloigné
Viens vite réchauffer
Nos âmes tristes…

Primăvara
Primăvara a sosit,
Iarna a plecat,
Păsările au venit
Berzele stau la sfat.
Copacii au înmugurit,
Păsări la geam cântă
Anotimpul mult dorit
Pe toi ne încântă.

Mama
Soarele nostru este mama,
Cerul nostru este mama,
Viaa noastră este mama!
Mamă mult iubita mea,
Iubirea mă îndeamnă
Să îi spun în faă
„Te iubesc, mamă!”
Ștefania Grigorescu, clasa aII-a

Bianca Vidroiu, clasa a IV-a
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ACTIVITĂI DIN SĂPTĂMÂNA
„ȘCOALA ALTFEL”
16-20 aprilie 2018
În săptămâna 16-20 aprilie 2018, la Școala
Gimnazială Răzvad s-a desfășurat programul naional
„ȘCOALA ALTFEL”.
OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
- Dezvoltarea creativităţii şi a îndemânării
- Formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor
- Dobândirea de cunoştinţe şi comportamente
specifice diferitelor situaţii de viaţă
- Dezvoltarea spiritului de echipă, a atitudinii de lider,
a concentrării, atenţiei, gândirii logice
- Dezvoltarea spiritului de competiţie al elevilor pe
teme de importanţă majoră atât în societate, cât şi
individual
- Cultivarea stimei de sine, a încrederii în propria
persoană şi în ceilalţi
- Organizarea unor demersuri educative și experiene
stimulative și variate, desfășurate în clasă și în afara
ei și care oferă oportunităi de a participa la
activităi artistice, culturale, sportive și de a lucra cu
o varietate de materiale, resurse și echipamente;
- Asigurarea dezvoltării depline a potenialului,
talentelor și intereselor specifice fiecărui elev, prin
activităi educative organizate în grupuri mici sau ca
echipe ale clasei/școlii, astfel încât fiecare copil să-și
pună în valoare abilităile și cunoștinele proprii,

experimentând, în același timp, avantajele
cooperării și ale sprijinului reciproc;
- Încurajarea asumării responsabilităii pentru
activitatea și atitudinea proprie, printr -un sistem
pozitiv de recompense și stimulente;
- Cultivarea respectului pentru puncte de vedere și
idei diferite, în cadrul unor activităi bazate pe
discuii, dezbateri și reflecii despre diferite culturi,
obiceiuri, ocupaii și opinii;
- Crearea și dezvoltarea unui mediu educaional
prietenos, în care fiecare copil să se simtă în
sigurană fizică și psihică, valorizat și responsabilizat,
participant activ la propria dezvoltare;
- Dezvoltarea liberă, crearea unei laturi armonioase ca
parte integrată a personalităii elevului, raportată
trebuinelor caracteristice individului, sprijinind
formarea autonomă și creativă a acestuia;
- Dezvoltarea capacităii de a interaciona cu ali elevi,
cu adulii și cu mediul pentru a dobândi cunoștine,
deprinderi, abilităi și conduite noi;
- Descoperirea de către elev a propriei identităi, a
autonomiei, dezvoltându-și o gândire logică și
coerentă și o imagine de sine pozitivă;
- Educarea spiritului de lucru în echipă și a lidershipului, dedicată cu precădere activităilor educative
școlare și extrașcolare;
- Implicarea activă a părinilor și comunităii locale în
activităile educative desfășurate sub îndrumarea
cadrelor didactice.

Rezultate înregistrate:
PARTICIPAREA TUTUROR ELEVILOR LA ACTIVITĂILE DESFĂȘURATE;
DOBÂNDIREA DE CUNOȘTINE NOI;EXPOZIII CU LUCRĂRI ALE ELEVILOR;
DIPLOME;
EXPERIENE NOI TRĂITE DE UNII ELEVI;
ALBUME FOTO;
MODIFICĂRI ATITUDINALE REFERITOARE LA PĂSTRAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR;
ÎNCREDERE ÎN FORELE PROPRII;
PRIETENII LEGATE ÎN URMA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂILOR COMUNE.

• Campionat de tenis de masă
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• Părinii ne învaă jocurile copilăriei lor – clasa a IV-a

• Activităi Centenarul Unirii – clasa a IV-a

• Albumul cu amintiri – clasa a IV-a

• Vizită la Fabrica de îngheată – clasele P, I, a II-a

30
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• CONCURS: Împreună cu mama gătesc cel mai bun desert – clasele P, I, a II-a

• La teatru – clasele P, I, a II-a

• Atelier de creaie la Curtea Domnească – clasa a II-a
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• În excursie la București – clasele P, I, a II-a (Observatorul Astronomic și Orășelul Cunoașterii)

Jocuri distractive – clasele a VI-a A și a VII-a A

• Vizită la Fabrica de îngheată – clasa a VI-a A
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• La Muzeul de Istorie – clasa a VII-a A

• Mausoleul Mateiaș – clasa a II-a

• ECO-voluntari în aciune

• Vizită la Liceul Voievodul Mircea – clasa a VII-a A

• La invitaia domnului senator Adrian uuianu și cu sprijinul dl. primar Emanuel Spătaru,
elevii au vizitat Palatul Parlamentului.
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• Complexul de Nataie Târgoviște – clasa a VI-a B

• Mânăstirea Negru-Vodă (Cetăeni) – clasa a II-a

• Concurs „Miss și Mister”– clasa a IV-a

• Excursie Slănic Prahova – clasele a III-a, a V-a B și a VIII-a A
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NE DISTRĂM LA MATEMATICĂ

TANGRAM

– JOC MATEMATIC EDUCATIV prof. Mihaela Dobre
TANGRAM-ul este un joc vechi de puzzle, de origine
chineză, cunoscut sub denumirea de „pătratul magic”. Dacă la
puzzle piesele pot fi aranjate într-un singur fel, la TANGRAM
tocmai diversitatea imaginilor ce pot fi obinute face jocul
interesant.
TANGRAM-ul stimulează creativitatea, imaginaia și logica
cucerind prin simplitatea sa pe cei pasionai de matematică și
pe cei cu înclinaii artistice.
Cum se joacă?
Se utilizează 7 piese (cinci triunghiuri dreptunghice
isoscele, un pătrat și un paralelogram), întotdeauna aceleași,
pentru a crea figuri (reprezentând animale, păsări, oameni,
litere, cifre, obiecte și multe altele)
Trebuie să folosești toate cele 7 piese pentru a crea o
imagine, având grijă ca piesele să se atingă fără a se
suprapune.
Jocul este util pentru copiii care întâmpină dificultăi la
matematică, deoarece prin aranjarea pieselor de TANGRAM
se obine dezvoltarea gândirii
logice, înelegerea conceptului
de formă, modelarea matematică (construiește modele),
recunoașterea modelelor și
formelor geometrice, clasificarea lor, identificarea corectă
a relaiilor spaiale dintre
formele geometrice.

Decupează cele șapte pări componente ale
pătratului TANGRAM și realizează modelele:

GLUME MATEMATICE
Glumele matematice constituie exerciii mentale de
perspicacitate și de antrenare a capacităilor de gândire,
sunt odihnă activă a intelectului elevilor, prin coninutul
lor activ captează atenia elevilor, antrenându-i la
dezlegarea lor. Atât exerciiile cât și problemele glume se
folosesc ori de câte ori este nevoie, atunci când simim că
oboseala își spune cuvântul.
1. Afară plouă. În parc sunt 2 plopi, 3 tei și un stejar.
Pe ce copac se așază o cioara?
R: (pe un copac ud)

2. Câte ouă se pot mânca dimineaă pe stomacul gol?
R: (unul singur; celelalte nu sunt pe stomacul gol)

3. Câte boabe de fasole se pot pune într-un pahar?
R: (până se umple paharul)

4. Într-un coș sunt cinci mere. Cum poi să le împări
la cinci fetie în așa fel încât fiecare să primească un măr,
dar în coș să rămână un măr ?
R: (ultima fetiă ia și coșul)

REBUS
Dezlegând corect rebusul, pe verticala A-B veţi
descoperi numele primei operaţii matematice care se
învaţă în clasa I.
DEFINIŢII
1. Rezultatul adunării se numește sumă sau
.................
2. Rezultatul înmulţirii se numeşte …………….
3. Total sau ……………………
4. Numerele care se adună se numesc……………..
5. Rezultatul împărţirii se numeşte………………….
6. Numerele care se înmulţesc se numesc……………….
7. Rezultatul scăderii se numeşte rest sau………………..
8. Disciplina care se ocupă cu studierea numerelor şi a
operaţiilor matematice.
A

Alexia Graur, clasa a VII-a A
B
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SPORT ȘI SĂNĂTATE

prof. Radu Săvoiu
ntr-o lume în care oamenii sunt din ce în ce mai
agitai, din cauza stresului pricinuit de cele mai
diverse și, uneori, penale motive, într-o lume în care
fotbalul „face ravagii”, tinerii își petrec foarte mult timp pe
gadgeturi, a reuși să atragi tinerii către șah este o
performană!
O performană pe care ne simim datori s-o aducem în
atenia publicului, nu numai fiindcă ea a fost obinută de
niște copii, ci – mai ales! – fiindcă este vorba despre șah,
sportul minii agere, o agerime datorată bunei organizări a
judecăii minii.
Vineri 23.03.2018, Școala Gimnazială Răzvad a organizat
concursul judeean sportiv PRIETENII ȘAHULUI, concurs
coordonat și organizat de profesorii Săvoiu Radu și Terteleac
Mirela, care s-a deșfășurat la Centrul de Zi Răzvad, cu
sprijinul d-nei Laura Pioaru.
La acest concurs s-au înscris 6 echipe din școli din jude,
și anume Școala Gimnazială Ocnia, Școala Gimnazială Gura
Ocniei, Școala Gimnazială Nr. 3 Doicești, Școala Gimnazială
„Vasile Cârlova” Târgoviște, Școala Gimnazială „Matei
Basarab” Târgoviște, Școala Gimnazială Valea Voievozilor.
În urma punctajului obinut de fiecare echipă în parte a
fost stabilit clasamentul:
Locul I Gimnazială Vasile Cârlova Târgoviște, locul II
Școala Gimnazială Ocnia, locul III Școala Gimnazială Nr. 3
Doicești, organizatorii oferind cupe și diplome tuturor
participanilor, achiziionate din fonduri proprii.
O competiie care s-a desfașurat în bune condiii, toi
participanii prezeni fiind plăcut impresionai de modul
în care s-au implicat autorităile locale, primarul Emanuel
Spătaru fiind prezent la eveniment, asigurându-ne de tot
sprijinul pentru a mai organiza și anul viitor, următoarea
ediie.

Î
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INFLUENA JOCULUI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI
Importana jocului în dezvoltarea fizică a copilului

S

portul și mișcarea sunt importante pentru
dezvoltarea organismului copilului în condiii
optime, motiv pentru care este recomandat ca
micuul să aibă o viaă activă. Trebuie să știi că prin intermediul
jocurilor fizice copilul va putea să își dezvolte mușchii și va
învăa să își controleze respiraia. Mișcarea este recomandată
pentru toate vârstele, dar mai ales în cazul copiilor care se află
în creștere și care au nevoie de o viaă sănătoasă pentru o
dezvoltare în condiii optime.
De asemenea, medicii au identificat 11 avantaje ale
jocurilor fizice în dezvoltarea copilului:
· asigură creșterea structurii osoase a copilului
· asigură dezvoltarea optimă a ligamentelor și a tendoanelor
· îmbunătăește coordonarea și echilibrul micuului
· asigură un somn liniștit copilului
· îmbunătăește abilităile personale (cooperarea,
leadership etc.)
· îmbunătăește sistemul respirator
· crește rezistena organismului la efort
· ajută sistemul imunitar
· arde grăsimile și oferă energia necesară
· previne apariia problemelor de tensiune
· contribuie la dezvoltarea psihică și emoională a copilului
Activităile fizice contribuie și la dezvoltarea abilităilor
motorii ale copilului și, totodată, îl ajută pe acesta să
interacioneze și să socializeze cu copii de vârsta sa. Prin
intermediul jocurilor fizice, puiul tău va învăa să lucreze în
grup, să colaboreze și să relaioneze mai ușor, ceea ce îl va ajuta
la maturitate.
Importana jocului în dezvoltarea socială a copilului
Interacionarea și socializarea reprezintă aspecte extrem
de importante în dezvoltarea emoională a copilului, ajutându-l
să se integreze într-un grup social și să lege prietenii. Este
demonstrat faptul că prietenia joacă un rol esenial pentru
echilibrul emoional al copilului, motiv pentru care, încă din
primii ani de viaă, este indicat să îl motivezi pe copilașul tău să
stea cu ali copii de vârsta sa.
Studiile psihologice afirmă faptul că micuul care își petrece
timpul singur, jucându-se sau uitându-se la televizor, va putea
adopta mai târziu un comportament pasiv sau introvertit, fapt
ce va putea avea ca și consecină neintegrarea sau izolarea în
perioada școlară sau la adolescenă. De asemenea, copiii care
nu se joacă în grup sau care resping ideea de a sta în compania
altor copii riscă să aibă un comportament introvertit la
adolescenă, închizându-se în sine. Astfel de persoane, care în
copilărie nu au reușit să își dezvolte abilităile sociale, riscă să
întâmpine dificultăi în ceea ce privește întemeierea unei familii
și împărtășirea sentimentelor cu persoanele din jur.
Așadar, pentru a se evita o astfel de situaie, se recomandă
ca micuul să desfășoare activităi educative, dar distractive
care să îl îndemne să interacioneze cu copii de vârsta lui. Este
adevărat că în cadrul grădiniei copilul va avea mai multe șanse
să lege prietenii și să își dezvolte abilităile sociale, însă tu, ca
părinte, trebuie să îl motivezi în această direcie și în timpul
petrecut în afara instituiei. De aceea noi te sfătuim ca în timpul
tău liber, să îl duci pe micu în parc și să îl motivezi să se joace cu
copii de vârsta sa.

Atunci când copilul se joacă în grup, el va învăa să preia
anumite gesturi și obiceiuri de la copii, va învăa să împartă și să
colaboreze cu aceștia. În acest sens, ai putea să îl determini pe
copil să creeze diverse obiecte cu propriile mânue astfel încât
să își dezvolte creativitatea, abilităile motorii și cele sociale.
Într-adevăr sunt unele jocuri pe care copilul va prefera să le
desfășoare singur, iar tu ar trebui să respeci decizia prichindelului tău deoarece fiecare persoană la un moment dat își
dorește să își petreacă puin timp singur. Trebuie să știi că și
activităile desfășurate de copil singur sunt importante, având
rolul în dezvoltarea cognitivă a acestuia.
Importana jocului în dezvoltarea cognitivă a copilului
Jocurile cognitive contribuie la dezvoltarea mentală și
emoională a copilului, însă trebuie să știi că ele vor crește în
complexitate în funcie de vârsta micuului. Astfel că vei
observa cum copilul va începe cu activităi simple precum
aruncatul unei mingi în mod aleatoriu și va reuși în cele din
urmă să arunce mingea într-un cerc în mod voluntar.
Trebuie să știi că fiecare copil are un anumit ritm al său de
dezvoltare, motiv pentru care ai putea observa cum copilul tău
desfășoară activităi complexe sau mai simple decât ali copilași
de aceeași vârstă. Nu trebuie să îl presezi în vederea
desfășurării mai multor activităi sau jocuri deoarece el va
acumula informaii în ritmul sau propriu și va reuși să asimileze
cunoștinele prin intermediul jocurilor care i se par distractive.
Fiecare copil se joacă și își dorește să desfășoare activităi
distractive și de aceea este recomandat să încerci să transformi
acele activităi și jocuri educative în activităi și jocuri
amuzante, pe care copilul să ajungă să și le dorească.
Cu ajutorul jocului, copilul va reuși să își dezvolte funciile
executive (memoria, atenia), limbajul, cunoștinele și
raionamentul deductiv, respectiv cel inductiv. Așadar, prin
simpla aruncare a mingii la auzul unei comenzi către un anumit
copil, micuul va putea să își dezvolte:
· atenia (copilul își va muta atenia de la minge la vocea
persoanei care dă comanda, iar apoi la copilul la care urmează
să ajungă mingea)
· memoria (copilul va ine minte regulile jocului, va ine
minte cărui copil va trebui să arunce mingea)
· limbajul (copilul va recunoaște comanda și va înelege
sensul cuvintelor „acum”, „aruncă”, „la dreapta”, „la stânga”,
„așteptăm”... etc.)
Așadar, precum ai putut observa, jocurile distractive pot fi
considerate educative dacă sunt desfășurate în mod
corespunzător. Din păcate, muli părini nu îneleg importana
jocului în dezvoltarea copilului, motiv pentru care aceștia nu îl
încurajează pe copilul lor să petreacă mai mult timp
desfășurând jocuri distractive. De asemenea, este recomandat
să combini aciunile distractive realizate în grup cu cele
desfășurate doar de copilul singur, pentru ca acesta să se
dezvolte din mai multe puncte de vedere. Indiferent de
activitatea pe care dorești ca micuul să o realizeze, tu tot poi
să o transformi într-o joacă distractivă, care să îl determine pe
micu să-și dorească să o repete.

prof. ed. fizică, Marius Safta
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