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upă cum bine șm, în istoria poporului nostru întâlnim nenumărate
asel de exemple despre care doresc
să aﬂe și copiii dumneavoastră.
„1 Decembrie”, Ziua Naională a României, ne
oferă un bun prilej de a le face cunoscute o mică
parte dintre acestea și de a-i determina pe copii
să îneleagă semniﬁcaia acestei zile importante
din istoria ării noastre. Prin povesri istorice și
acvităi interesante mi-am dorit să trezesc
copiilor senmente de mândrie patriocă și
preuire a istoriei neamului românesc, să le dau
prilejul să descopere valorile morale ale
poporului român: dragostea de ară, eroismul,
vitejia, bunătatea.
(arcol integral la p. 3)
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FILE DE ISTORIE

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
1918-2018
n anul 2018 comemorăm 100 de ani de la
evenimentul politic major al anului 1918:
desăvârșirea statului naional român,
realizată prin unirea provinciilor românești cu
România: Basarabia, Bucovina și Transilvania. Cele
trei uniri formează împreună Marea Unire de la
1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele
evenimente, sărbătorim CENTENARUL MARII
UNIRI.
Comemorăm Ziua Naională a României, 1
decembrie în an centenar, cu recunoștină pentru
sacriﬁciul și înelepciunea înaintașilor noștri, care au
făcut posibilă România Mare. Avem încredere și
sperană în viitorul pe care noi, alegem să-l
construim, în spiritul democraiei și al libertăii. Ziua
Marii Uniri este un îndemn la unitate, înelegere și
mândrie naională.
1 Decembrie ne amintește că acest popor are
fora de a-și împlini marile idealuri, chiar dacă au
existat multe momente potrivnice de-a lungul
istoriei noastre. După ce în 1916, România trecea

Î

Popescu Ioana, clasa a V-a A

prin momente dramatice și era
sfâșiată, la propriu
de război, în 1918
totul a culminat
când românii adunai la Alba Iulia au
încununat într-un
singur glas visul de aur al conștiinei naionale. Ei
votează unirea Transilvaniei cu România, totodată
cerând un singur stat naţional.
Totul a început, de fapt, când Basarabia s-a unit
cu România la 27 martie 1918, iar mai apoi
Bucovina la 28 noiembrie 1918 și în ﬁnal
unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și
Maramureșului cu ara Mamă, România la 1
decembrie 1918.
Astfel, nimeni nu a putut lua românilor dragostea
de neam și ară, curajul, spiritul de sacriﬁciu, jertfa de
sine în numele unui ideal și sperana. Acestea sunt
sădite adânc în ﬁina noastră, pe ele s-a clădit
România modernă și trebuie să ne amintim de ele în
ﬁecare zi. Aceste valori nu ne-au părăsit niciodată,
sunt ale noastre și ne reprezintă ca popor.
Să nu ne îndoim de tara noastră și să nu lăsăm pe
nimeni să pună sub semnul întrebării dragostea
noastră pentru acest pământ! Trebuie să credem în
puterea și în măreia noastră.
Avem pentru ce să ﬁm mândri! Încercările
istoriei, războaiele nu au slăbit ﬁina naională, nu
ne-au făcut mai puin iubitori de libertate și
nu ne-au ucis aspiraiile și speranele.
Naiunea română s-a ridicat de ﬁecare dată
mai puternică, mai ambiioasă și cu o mare
voină de a-și aﬁrma locul în lume.
Trăiască România Mare! La muli ani
tuturor românilor!
Eseu realizat de către eleva clasei a VII-a,
președinta Consiliului Școlar al Elevilor Școala
Gimnazială Răzvad, Cristina Nedelcu sub
îndrumarea prof. istorie-geografie Luiza Ghiocanu
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MESAJ DE 1 DECEMBRIE

C

prof. înv. preșcolar, Ana Voicu

opiii Grupei Mari, „Buburuzele istee”, îndrumai de doamna educatoare Ana Voicu, au aﬂat mai multe
despre simbolurile naionale ale României, despre faptele de vitejie ale ostașilor români, despre modul
de înfăptuire a Marii Uniri. Îmbrăcai în costum popular, au cântat, au recitat poezii și au prezentat
dansuri populare româneș. Ei au sărbătorit cu mare bucurie cei 100 de ani scurși de la înfăptuirea Marii Uniri de la
Alba Iulia. „Mândri că suntem români, din suﬂet de copil transmitem La muli ani României iubite și multă sănătate
tuturor, să sărbătorească cu drag 1 Decembrie sub falnicul drapel tricolor!”, a fost mesajul celor mici.

MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN!

R

omânia este ara în care m-am născut și
cresc alături de familia mea. Sunt mândru
de ara mea, o ară frumoasă cum nu e alta
pe lume! Iubesc munii înali, plini de comori,
dealurile semee și câmpiile verzi, Delta Dunării și
Marea Neagră. Am învăat la școală despre eroii
noștri care au luptat și au apărat cu îndârjire ara,
drepturile și libertăile de-a lungul timpului.
Suntem în prag de sărbători și am o dorină de la
Moș Crăciun. Aș dori să vină cu o baghetă magică și
să dăruiască fiecărui copil câte o stea norocoasă
pentru a lupta împreună pentru România.
Bunicii spun adesea că „ pădure fără uscăciuni nu
Bianca Andreea Soare, clasa a IV-a
există”, dar eu sper ca pe viitor „cărămidă cu
cărămidă”, să clădim o ară puternică, să redăm generaiilor viitoare o viaă mai bună, mai
frumoasă, pentru ca nimeni să nu mai fie nevoit să plece din patria lui. Noi, copiii, suntem
viitorul și cred că putem reuși să fim mai buni, mai unii și să ne apărăm identitatea și
valorile. Sunt mândru că sunt român, iubesc România și îmi bate tare inima când aud
povești frumoase despre ara mea!

Mihai Duă, clasa a III-a A
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prof. înv. preșcolar, Cătălina Sorescu

C

opilăria este nu numai vârsta primelor întrebări, ci și vârsta
primelor răspunsuri. Sensibili și maleabili în raporturile de
viaă, copiii trăiesc intens atracia spre fapte de vitejie și
curaj ieșite din comun, admirând persoanele care sunt capabile de
acestea. După cum bine știm, în istoria poporului nostru întâlnim
nenumărate astfel de exemple despre care doresc să aﬂe și copiii
dumneavoastră.
„1 Decembrie”, Ziua Naionala a României, ne oferă un bun prilej de
a le face cunoscute o mică parte dintre acestea și de a-i determina pe
copii să îneleagă semniﬁcaia acestei zile importante din istoria ării
noastre. Prin povestiri istorice și activităi interesante mi-am dorit să
trezesc copiilor sentimente de mândrie patriotică și preuire a istoriei
neamului românesc, să le dau prilejul să descoperevalorile morale ale poporului român: dragostea de ară,
eroismul, vitejia, bunătatea.
Și preșcolarii Grupei mijlocii „Albinuele istee„ de la Grădinia cu Program Normal Nr. 1 Răzvad, au
sărbătorită această zi de sărbătoare prin dedicarea unui program artistic în prezena domnului Primar
Emanuel Spătaru și a doamnei Viceprimar Ionela Șerban, dar și a părinilor, prin intonarea Imnului
Naional „Deșteaptă-te române!”, poezii și cântece patriotice dedicate acestei zile.

R O M Â N I A
Azi, de Ziua României
Noi purtăm cu drag o ie.
ara noastră e frumoasă,
Bogată și credincioasă.
Am o ară minunată!
Toi românii laolaltă
Astăzi o sărbătorim
Și „La muli ani!” îi dorim.

Bianca Gîrbăcea

Andra Gabriela Dumitru,
clasa a III-a A

Bianca Hau, clasa a V-a A
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„Eroii nu mor niciodată!
Nici Istoria!”
prof. Monica-Nicoleta Deaconu

L

a ceas aniversar, la 100 de ani de la momentul
suprem al istoriei naionale, ne simim datori și
onorai să apreciem și să omagiem faptele și
jertfele eroilor neamului românesc.
La Școala Gimnazială Răzvad, elevi și profesori au
grijă ca memoria acestor eroi să ﬁe păstrată vie prin
activităile desfășurate în cadrul Cercului Școlar al elevilor
- Cultul Eroilor „Căpitan NicolaeApostol”.
Scopul acestui Cerc Școlar, care își desfășoară
activitatea în colaborare cu Asociaia Judeeană Cultul
Eroilor Dâmbovia, este acela de a trezi în rândul elevilor,
dar și al memoriei colective, sentimentul de patriotism și
de recunoștină faă de înaintașii care fac cinste acestui
popor.
Într-o zi de toamnă târzie, 22 noiembrie 2017, toată
suﬂarea comunei dâmboviene Răzvad și-a reamintit de
eroul local, Căpitanul Nicolae Apostol. Căpitanul-erou a
luptat pe Frontul de Est, în cel de-Al Doilea Război
Mondial, în Bătălia de la Stalingrad, la Cotul Donului, în
apropierea localităii Malaja-Dontschinska, unde și-a
pierdut viaa, la 22 noiembrie 1942. A fost comandant
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 și de ara pentru care s-a jertﬁt. Acesta a fost
comemorat în cadrul unui amplu eveniment militarreligios la care au participat și elevii Cercului Școlar
„Căpitan NicolaeApostol”.
Evenimentul a debutat în sunetul cadenat al fanfarei
militare, ce avea să vestească solemn manifestarea care
urma să se desfășoare la monumentul ridicat de familia
eroului, la Biserica din Răzvadul de Jos. Un moment
emoionant l-a constituit discursul ﬁului căpitanului, dr.
Florin Apostol, care a dat citire scrisorii prin care familia
era înștiinată de moartea eroului.
Activitatea s-a încheiat cu deﬁlarea Gărzii de Onoare,
aparinând Batalionului 114 Tancuri. Cu această ocazie,
Cercul școlar a primit numele Căpitanului Nicolae
Apostol, dar și o serie de copii ale unor documente și

brevete obinute de eroul local. Acestea au constituit
obiectul unei expoziii amenajate în holul de intrare în
unitatea de învăământ.
Prin activităile din cadrul Cercului școlar au fost
sărbătorite și comemorate evenimentele importante din
istoria naională și universală precum: Ziua Holocaustului;
Ziua Armatei Române; 1 Decembrie – Ziua Naţională a
României; 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române, 9
mai – (Ziua Independenei României, Ziua Uniunii
Europene), Ziua Eroilor etc., organizându-se expoziţii,
concursuri cu temă, program artistic precum şi vizionare
de materiale și documentare istorice.
Elevii, membri ai Cercului „Cultul Eroilor” – Căpitan
Nicolae Apostol, au fost prezeni la vernisajul de fotograﬁe
dedicat Eroului necunoscut, desfășurat la Cercul Militar
Târgoviște și au realizat vizite la Complexul Muzeal
Curtea Domnească, Muzeul de Istorie și Mănăstirea Dealu.
Elevul Robert Avram, coordonat de prof. Monica
Deaconu, a participat, cu lucrarea „Eroii răzvădeni ai
Marelui Război”, la programul Centenar al SȘIR
(Societatea de Știine Istorice din România), axat pe
proiectul educaional „Familia mea în vremea Marelui
Război și a Marii Unirii”. Acesta s-a caliﬁcat la etapa
naională a concursului, desfășurată la Universitatea din
București, unde a obinut o onorantă meniune, în cadrul
Seciunii A a concursului. Acest Proiect educaional a fost
adresat elevilor din învăământul gimnazial și liceal. La
proiect au participat 100 de elevi și profesori din 22 de
judee, ﬁind acoperite toate zonele ării. În cadrul seciunii
A, elevii au investigat în comunităile și familiile lor
participarea înaintașilor la evenimentele din perioada
1916-1919. Au adunat documente și artefacte, au
intervievat și au strâns mărturii ori au redescoperit opere
comemorative de război, căzute în uitare. Lucrarea
premiată în cadrul programului Centenar al SȘIR, „Eroii
răzvădeni ai Marelui Război”, prezintă monumentele
eroilor de pe raza localităii Răzvad și informaii despre
eroii comunităii, participani la Primul Război Mondial.
Asemenea activităi trezesc, în mod ﬁresc, în conștiina
noastră, emoia profundei recunoștine faă de toi ﬁii
poporului nostru, care s-au ridicat, de-a lungul veacurilor,
prin jertfa vieii lor. Acești eroi au demonstrat, prin
sacriﬁciul suprem, dragostea faă de patrie.
Să nu le uităm jertfa, să le cinstim memoria și, mai ales,
să avem grijă să le meninem vii principiile care i-au mânat
la luptă: LIBERTATE, DREPTATE ȘI CREDINĂ.

ZIUA ARMATEI ROMÂNE
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DE VORBĂ CU PĂRINŢII

Să știm mai multe despre clasa pregătitoare!
prof. înv. primar, Roxana Simion
ncepând cu anul școlar 2012-2013 a fost pus în aplicare
proiectul care prevede implementarea clasei
pregătitoare în ciclul primar. Proiectul a fost bazat pe
un studiu realizat în 2002 de către Institutul de Știinţe ale
Educaţiei conform căruia în România are una dintre cele mai
înaintate vârste de debut școlar. Clasa pregătitoare, premieră
pentru sistemul românesc de învăţământ, a stârnit, ca orice
lucru nou, numeroase controverse în rândul societăţii civile.
Dacă la început, părinţii priveau cu scepticism acest proiect,
acum și-au schimbat părerea în bine. Efectele clasei
pregătitoare asupra copiilor au fost vizibile, ajutând părinţii
să conștientizeze avantajele proiectului.
Unul din avantajele clasei pregătitoare este acela că
înlătură trecerea brutală de la grădiniţă la școală. Copilul
învaţă jucându-se și, în același timp, se familiarizează cu
atmosfera din școală. Acest an de acomodare cu programul și
rigorile școlii conduce la creșterea siguranţei copilului și a
încrederii în sine și, implicit, la o adaptare școlară de succes,
urmărind, printre altele, scăderea ratei abandonului școlar.
Este mai ușor și pentru copii și pentru administraţie ca
întreg parcursul învăţământului obligatoriu să se petreacă în
aceeași instituţie, copilul putând dispune, în clasa
pregătitoare, de timp și spaţiu pentru acomodare cu o nouă
etapă din existenţa sa. Aici, copilul are suﬁcient timp să
exploreze spaţiile școlii, să-i cunoască pe colegii săi, să se
adapteze la cerinţele învăţătoarei și să se acomodeze cu
programul școlar.
În clasa pregătitoare, copilul are un program lejer, nu are
teme, activităţile urmăresc socializarea, dezvoltarea
emoţională, învăţarea prin joc. O prioritate a clasei

Î

pregătitoare este crearea premiselor favorabile pentru
realizarea continuităţii învăţământului preșcolar cu cel
primar.
Un prim aspect este cel al spaţiului școlar. Astfel, în
ﬁecare sală de clasă vor ﬁ amenajate, la fel ca și la grădiniţă,
spaţii pentru: Bibliotecă, Arte, Ludotecă, Știinţe, Construcţii
etc. Copiii trebuie să aibă posibilitatea de a se exprima, de a
contribui la amenajarea mediului școlar, ceea ce le întărește
sentimentul apartenenţei, cât și spiritul de comunitate.
Un alt element speciﬁc clasei pregătitoare îl reprezintă
organizarea Întâlnirii de dimineaţă, moment încărcat de
plăcere pentru copii.
Orele de curs la clasele pregătitoare sunt alcătuite din
30/35 de minute de curs și 10/15 minute de activităţi liberalese, recreative.
Pe parcursul întregului an școlar, elevii vor ﬁ evaluaţi,
fără a primi, însă, caliﬁcative. Evaluarea iniţială se va face în
lunile septembrie - octombrie pentru a surprinde nivelul de
dezvoltare iniţială a elevilor. La ﬁnalul perioadei destinate
evaluării iniţiale, se completează ﬁșa rezultatelor demersului
de cunoaștere psihopedagogică, pentru ﬁecare elev. O
atenţie deosebită se va acorda și evaluării formative,
proiectate în funcţie de competenţele speciﬁce prevăzute în
programele școlare. Aceasta se va desfășura într-o atmosferă
constructivă și pozitivă, fără a-i stresa pe elevi. La sfârșitul
clasei pregătitoare, cadrul didactic va realiza evaluarea ﬁnală
și va întocmi, în baza unei metodologii elaborate de MEN, un
raport de evaluare a dezvoltării ﬁzice, socioemoţionale,
cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării
capacităţilor și atitudinilor de învăţare.

7

de sfaturi de aur pentru
părini în educaia copiilor
sursa: h ps://www.mpul.md/arcol/pedagog-italian-top-20-de-sfaturi-de-aur-pentru-parin-in-educaa-copiilor-128094.html

M

edic și pedagog italian care a pus la punct o metodă ce-i poartă numele pentru dezvoltarea armonioasă și
educaia copiilor și care a fost adoptată de școli din întreaga lume, Maria Montessori a realizat câteva reguli și
pentru părini. Sfaturile sunt simple, dar cu un mesaj profund:
1. Copii învaă din ceea ce îi înconjoară.
2. Dacă un copil este cricat des – el învaă să condamne.
3. Când un copil este des lăudat – învaă să preuiască.
4. În cazul în care ai o atudine răutăcioasă faă de copil – el învaă să ﬁe
la fel.
5. Dacă eșsincer – copilul va învăa să spună adevărul.
6. Atunci când copilul este luat în derâdere – învaă să ﬁe mid.
7. Dacă un copil trăiește cu senmentul de sigurană – învaă să aibă
încredere.
8. Atunci când un copil este umilit – învaă să se simtă vinovat.
9. Dacă eșde acord cu părerile copilului – el învaă să se iubească pe sine
însuși.
10. Atunci când eșindulgent cu el – copilul învaă să ﬁe răbdător.
11. Dacă este încurajat – învaă să aibă încredere în propriile fore.
12. Dacă copilul trăiește într-o atmosferă prietenoasă și se simte
important – învaă să găsească dragostea în această lume.
13. Nu vorbi urât despre copil – nici în prezena, nici în lipsa lui.
14. Concentrează-te asupra dezvoltării construcve a copilului, asel nu
va atrage lucrurile negave.
15. Ascultă-l și răspunde-i atunci când apelează la ne.
16. Respectă copilul atunci greșește, mai devreme sau mai târziu se va
corecta.
17. Fii dispus să ajui copilul care vrea să descopere lumea și ﬁi invizibil
pentru cel care a descoperit-o.
18. Ajută copilul să evolueze cu grijă, pace și iubire.
19. Tratează-i copilul în cel mai frumos mod și oferă-i ce ai tu mai bun 20.
Se spune că relaiile cu copiii nu sunt atât de complicate. Vrei un copil
bun – ﬁi un părinte bun.

Ramona Dulea, clasa a VIII-a A
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Alexia Graur, clasa a VIII-a A
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Ștefania Nioiu, clasa a III-a B
Teodora Matei, clasa a VIII-a B

Ramona Dulea, clasa a VIII-a A
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ELEVI CU CARE NE MÂNDRIM

INTERVIU CU UN ELEV DE
Interviu realizat de Cristina Nedelcu (clasa a VII-a A),
președinta Consiliului Școlar al Elevilor

PĂUNA ANDREEA este
elevă în clasa a VIII-a B. Pentru că are
rezultate școlare deosebite și pentru că
este dornică să exceleze, i-am adresat
câteva întrebări ca să aﬂăm care este
cheia succesului său:
Cum reușești să ai doar medii de
10?
„Mă pregătesc zi de zi pentru ﬁecare
materie, muncesc suplimentar și fac cu
plăcere ceea ce fac.”
Cât timp îi ocupă zilnic
pregătirea pentru școală?
„Pregătirea pentru școală îmi ocupă
foarte mult timp. De cele mai multe ori
mă opresc seara târziu și mă trezesc dimineaa mai
devreme, pentru a repeta.”
Cum te încurajează familia?
„Familia îmi este mereu alături, iar pentru mine asta
înseamnă enorm. Ei îmi spun mereu, când sunt
dezamăgită că am luat 9 atunci când eu știam că puteam
mai bine, că pentru ei nu prea contează notele. Pentru ei,
eu sunt cea mai importantă. Sunt momente când îmi spun
să mă opresc deoarece nu reușesc nimic dacă sunt
obosită și stresată.”
La ce liceu îi dorești să ﬁi admisă? De ce?
„Îmi doresc să ﬁu admisă la liceul „Constantin
Carabella”, deoarece m-am informat și am realizat că
acest liceu este cel mai potrivit pentru mine.”
Te-ai gândit deja la o eventuală carieră? În ce
domeniu ai vrea să lucrezi?
„La o eventuală carieră nu prea m-am gândit, dar cred

că mi-ar plăcea să devin programatoare
la o ﬁrmă, ori procuroare.”
Ce disciplină îi place cel mai
mult. De ce?
„ M a t e r i a m e a p r e f e ra t ă e s t e
matematica. După părerea mea,
această disciplină mă caracterizează,
mă ajută să observ lumea din mai multe
puncte de vedere și, știind că în
matematică orice problemă are o
rezolvare, mă ambiionez să nu renun
până nu găsesc o soluie. În plus, un rol
foarte important îl are doamna
profesoară Dobre Mihaela care mi-a
predat cu așa de mult drag, încât m-a
făcut să iubesc această materie.”
Ce ai simit când ai aﬂat că ai luat locul I la
etapa judeeană a Olimpiadei satelor?
„Când am aﬂat că am luat locul 1 la etapa judeeană a
Olimpiadei Satelor am simit o fericire de nedescris.”
Ce ne poi împărtăși din experiena de la faza
naională a Olimpiadei satelor?
„Etapa naională a Olimpiadei Satelor a fost o
experienă foarte frumoasă. Am avut ocazia de a lua
contact cu mai muli elevi și cu altfel de oameni. Această
experienă m-a ambiionat să reușesc și anul acesta să
ajung acolo.”
Ce sfaturi ai pentru colegii tăi?
„Sfatul meu pentru colegi ar ﬁ să înceapă să se
gândească mai mult la ce își doresc în viitor și astfel să
conștientizeze că cel mai bine ar ﬁ să muncească acum, să
învee pas cu pas pentru a reuși să realizeze ceea ce își
propun.”

L

a sfârșitul anului școlar 2017-2018, elevii Școlii Gimnaziale Răzvad care au obinut media generală
peste 9,50 au primit bursă de merit în valoare de 200 lei. Premianii școlii în anul școlar 2017-2018
sunt: Bucur Alice (clasa a V-a A), Sa a Radu-Nicola (clasa a V-a A), Nedelcu Liviu Adrian (clasa a V-a A),
Stoica Maria Denisa (clasa a V-a A), Dedu Andreea Rafaela (clasa a V-a A), Ciulei Ștefania Maria (clasa a V-a A),
Soare Ioan Alexandru (clasa a V-a A), Vișan Andrei Alexandru (clasa a V-a A), Pătrașcu Sergiu Ionu (clasa a V-a
B), Dimache Anca Ionela (clasa a V-a B), Chama Mohamed Hakim (clasa a VI-a A), Nedelcu Crisna Antonia
(clasa a VI-a A), Șrbeiu Claudiu Ionu (clasa a VI-a A), Potcoavă Maria Diana (clasa a VI-a A), Clopotaru Lorina
Florenna (clasa a VI-a A), Marin Silvia (clasa a VI-a A), Grigore Răzvan (clasa a VI-a A), îrlea Ioana (clasa a VI-a A),
Dumitru Emilian (clasa a VII-a A), Duă Ana-Maria (clasa a VII-a A), Istrate Bianca (clasa a VII-a A), Vasilică
Robert (clasa a VII-a A), Păuna Andreea (clasa a VII-a B), Matei Teodora (clasa a VII-a B), Tia Gabriela (clasa
a VII-a B), Avram Robert (clasa a VIII-a A), Manea Andrei (clasa a VIII-a A), Oprea Adina (clasa a VIII-a A).
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29 noiembrie 2018 - Concursul
judeean „Respect legea! Respect viaa!”,
ediia a II-a, organizat în cadrul Proiectului
de prevenire a delincvenei juvenile și a
vicmizării minorilor „Atenie! E viaa ta!”.
Echipajul Școlii Gimnaziale Răzvad,
coordonat de prof. Deaconu Monica și Uă
Mihail, format din elevele Matei Teodora,
Păuna Andreea și Tia Gabriela de la clasa a
VIII-a B, a obinut MENIUNE.

CONCURSURI SPORTIVE
(septembrie-noiembrie 2018)
LOCUL I HANDBAL BĂIEI clasele V-VIII (faza locală)
LOCUL II HANDBAL FETE clasele V-VIII (faza locală)
LOCUL II FOTBAL FETE clasele V-VIII (faza locală)
LOCUL III FOTBAL BĂIEI I-IV
LOCUL II CONCURS JUDEEAN „PRIETENII
ȘAHULUI” ȘCOALA RĂZVAD -I CHAMA HAKIM,
DINU ȘTEFAN, FLOAREA FLAVIUS

Bianca Gîrbăcea, clasa a III-a A

Vasile Andrei, clasa I
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SĂRBĂTORI, TRADIŢII, OBICEIURI

elev: Ioana ârlea, clasa a VII-a B
îndrumător: prof. lb. engleză Tonia Nuă

H

alloween is a night of
costumes, fun and candy
which happens only once
on 31st October every year. Halloween
celebration provides people with an
opportunity to dress up in a scary
manner. People have choice where to
attend celebration, go trick-ortreating or remain haunted in houses.
Every age group has a role to play in
Halloween. Halloween tradition and
celebration has got rich ancient
religious beliefs, stories and history.
Origin of Halloween Festival.
Halloween celebration was
established over two thousand years
ago in Celtic Ireland by farmers.
Initially, the Halloween festival was
known as Samhain by the Celtic
farmers which meant end of summer.
This was a time to forget about the
summer and hope for a productive
winter. Celts believed that October
31st was the speciﬁc day when the

12

season of death came into contact
with life season and thus allowed
dead spirits to rise among the living.
During Halloween festival, Celtic
farmers gave sacriﬁces and build big
bonﬁres to chase away dead spirit in
hopes for healthy crops that following
year. Celts would as well wear masks
and dress up in skins of animals so as
to masquerade themselves as spirits.
Christianity developed into dominant
religion in the eighth century. In order
to snoop away paganism believes in
Celts, a Christian pope named ﬁrst of
November as “All Hallows Day” or
“All Saints Day.” However, although
the Celts acknowledged the festival,
they still kept on their tradition and
after a short while, the so called All
Hallows Eve was changed into
present Halloween.
Halloween Festival in United
States. It was until the nineteenth
century when Halloween made its

way to United States of America.
The rise of potato famine led to
billions of unfortunate Celtic
farmers and their families together
with their cultural practices to move
to the United States. This resulted to
numerous changes in the festival.
The animal skins dressed up were
changed to costumes and Jack-O'Lanterns replaced the big bonﬁres.
However, the festival kept its
traditions.
Nowadays, Halloween has
become famous in the entire world,
speciﬁcally in United States of
America. Halloween has established
itself as one of the most proﬁtable
festivals of the year. The day
generates billions of dollars every
year through selling of costumes,
decorations, candy and even ﬁlms
with themes of Halloween.
The Halloween festival has
undergone various changes over two
thousand years ago. Despite all these
changes, the fundamental basics
developed by the Irish farmers have
been persisted.
We have also celebrated Halloween
in our school through diﬀerent
activities: drawings, songs, costumes,
pumpkins and also ﬁlms.
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Legenda lui Moș Nicolae
Legenda spune că a fost odată ca niciodată, într-un ţinut
cunoscut astăzi sub numele de Turcia, un băieţel pe nume
Nicolae. Încă de mic, Nicolae s-a remarcat prin credinţa,
bunătatea şi dragostea pentru semenii săi, în special pentru
copii, înfăptuind multe lucruri extraordinare, adevărate
miracole.
Aşa că în noaptea de 5 decembrie se spune ca Moş Nicolae
vine la geamuri si vede copiii care dorm si sunt cumini, lăsândule in ghete dulciuri si alte daruri, însă tot el este acela care-i
pedepsește pe cei leneși si neascultători. În dimineaa de Sf.
Nicolae, copiii cumini găsesc daruri în ghetue. E un obicei
vechi, nu numai la români, de a face cadouri in această zi. Spre
deosebire de Moş Crăciun, Moş Nicolae nu se arată niciodată.
Noi,copiii, așteptăm cu mare nerăbdare ca Moș Nicolae să
ne lase daruri în ghetue.

Alexia Mărășescu, clasa a III-a A
îndrumător: prof. înv. primar Mirela Terteleac

LEGENDA LUI MOȘ CRĂCIUN
Există multe legende despre Moș Crăciun, însă una dintre cele mai cunoscute este următoarea:
Fecioara Maria era pe cale să-l nască pe Hristos, astfel că i-a cerut lui Moș Ajun să o adăpostească.
Acesta, pe motiv că este sărac, a refuzat-o și a îndrumat-o să meargă la fratele său mai bogat, Moș
Crăciun. Fecioara Maria a mers acasă la Moș Crăciun, iar soia lui a primit-o. A trimis-o, însă, să nască în
grajdul animalelor, deoarece soul ei era un om rău. Doamna Crăciun a ajutat-o pe Maica Domnului să nască,
iar Moș Crăciun, când a aat, i-a tăiat mâinile. Fecioara Maria a vindecat-o, ca pin minune, lipindu-i mâinile
la loc. Când a văzut asta, Moș Crăciun a devenit „primul creștin”, cerându-i iertare lui Dumnezeu pentru
toate păcatele sale. A doua zi, Moșul și-a împărit averea copiilor sărmani, iar de atunci, în ecare an, în
ajunul Nașterii Domnului, Moș Crăciun merge cu sania trasă de reni la copiii cumini și ascultători pentru a
le duce daruri.
Bianca Soare, clasa a IV-a
Crăciunul este pentru noi,
copiii, cea mai așteptată
sărbătoare din an. Pe măsură ce
creștem îi descoperim magia și
sﬁnenia. Colindele, bradul cu
steaua în vârf, vestind bucuria
cea mare și Nașterea Domnului
nostru Isus Hristos.
Magia Crăciunului înseamnă
pentru mine colindele care ne
umplu casa și inimile de bucurie.
„O, ce veste minunată” și „Florile
dalbe” îmi sunt cele mai dragi și
le cânt cu bucurie de ﬁecare data.
Această sărbătoare aduce
familiile împreună în jurul
bradului și a mesei de Crăciun.
Sărbătorile de iarnă sunt
așteptate cu nerăbdare, ne
bucurăm și mai mult unii de alii
și mai ales așteptăm să primim
cadourile de la Moș Crăciun,
care chiar există. Dacă nu ar
exista, nu s-ar vorbi despre el…

MAGIA CRĂCIUNULUI

Alexandra Burlan, clasa a IV-a
îndrumător: prof. înv. primar Adriana Tătulescu
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Crăciunul în familie
A fost odată o bunicuă care își pregătea casa pentru
sărbătorile de iarnă, așteptându-și cu nerăbdare
scumpele ei nepoate, Erica și Sara.
Special, bunicua așezase ghetuele nepoatelor în
așteptarea lui Moș Nicolae. Fetiele au ajuns au ajuns,
stârnind bucuria nemărginită a bunicii.
Erica a întrebat:
– Bunicuo, cum era Crăciunul pe vremea când erai și
tu ca noi?
– Nepoatele mele, în acele timpuri nu conta câte
cadouri primești, ci doar bucuria și liniștea pe care le
simeai în mijlocul familiei și gândul că sănătatea lor era
un dar de nepreuit.
– Adică tu nu primeai cadouri? Întrebă Sara.
– Desigur că primeam, dar întotdeauna dăruiam din
ele și copiilor nevoiași.
Bunicua le-a povestit despre cum împodobea ea
bradul, nu cu ornamente fastuoase cumpărate din

magazine ticsite cu brazi împodobii, ci confecionate
împreună cu părinii pentru a se bucura cât mai mult de
timpul petrecut împreună de sărbători.
– Și nu cumpărai niciodată globuri? Întrebă Sara.
– Desigur, cumpăram, dar preferam să le facem noi, să
ne bucurăm de armonia Crăciunului. Și în ﬁecare seară
de iarnă dansam și cântam în jurul bradului.
Sara constată cu uimire:
– Bunicuo, ce diferit era Crăciunul de atunci faă de
cel din zilele de astăzi!
– Este diferit pentru că oamenii s-au schimbat și au
devenit pretenioși.
– Noi îi promitem că învăăm să ne bucurăm de orice
cadou și să îl împărim și cu ali copii.
– Trebuie doar să apreciai timpul petrecut în familie,
spuse bunica.
– Și noi trebuie să inem minte că nu timpul a schimbat
vremurile de astăzi, ci oamenii și să învăăm să apreciem
ceea ce primim.
Carolina Mărăcinaru , clasa a III-a B
îndrumător, prof. înv. primar Corina Ștefănescu

Gabriela Andra Dumitru, clasa a III-a A

Ana Maria Bertea, clasa a IV-a A

Dulce iarnă
Dulce iarnă, ce mai faci? Mult Crăciunul așteptăm
Te aștept de mult să vii, Cu cadouri și sarmale,
Cu zăpada ta de-argint,Se îndreaptă-ncetișor
Să-aduci multe bucurii Către ﬁecare.

Alexandra Burlan, clasa a IV-a
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Vasile Andrei, clasa I
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Iarna
Iarna a venit,
Afară este frig,
Toţi copiii ies afară
De dimineaţă până-n seară.
Toată ziua ninge,
Omătul e sclipitor,
Cerul este alb,
Iar în casă este cald.
Iarnă, iarnă,
Bine ai venit!
Moș Crăciun te așteptăm,
Cu cadouri ca să vii,
Să îi bucuri pe copii.

Nicușor Aurelian Oprea, clasa a IV-a A

Andreea Canache, clasa a IV-a

Iarnă dragă și frumoasă
Iarnă dragă și frumoasă,
Poftește la mine-n casă,
Cu miros de cozonaci,
Portocale și colaci!
Îmbrăcată-n cojoc alb,
În urmă lași covor dalb.
Tu ne-aduci doar bucurii
Și zâmbete de copii!

Alexndra Vasilică, clasa I

Sărbători cu totul minunate
Clipe niciodată uitate,
Asta ești, tu, iarnă frumoasă
Ce ne aduci lumină-n casă!
Roberta-Ștefania Rădoi, clasa a III-a A

Iarna a sosit
Iarnă, iarnă, ai sosit!
Timp de mare bucurie!
Îmi iau haina și trăistuţa
Și plec la colindat cu săniuţa.
Vine Moșul! Moș Crăciun!
Îl aștept cu drag acum!
Să-mi aducă daruri multe,
Pentru că am fost cuminte!
Mateo Tudor, clasa a III-a A
Ema Ciulei, clasa a IV-a A
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Iarna
Iarna a venit din nou
Și pământul a albit,
Cu mii de fulgi de zăpadă
Natura a-mpodobit.
Peste sat se-așterne gerul,
Pe uliţă-i derdeluș.
Săniile sunt pregătite
Pentru copii jucăuși.

Ștefania Grigorescu , clasa a III-a A
Ariana Ioana Colea, clasa a IV-a

Iarna
Iarna iarăși a sosit,
Eu haine mi-am pregătit:
Geacă, mânuși, ciuboţele,
Să am căldurică-n ele.
Iarna-i anotimp frumos,
Chiar dacă ne-mbrăcăm gros!
Mergem iar să colindăm,
Pe la case să urăm.
Alexia Graur, clasa a VII-a A

Ioana Tîrlea, clasa a VIII-a B

Alexia Mărășescu, clasa a III-a A

TOAMNA
După vara călduroasă,
Fără ploi și secetoasă,
Zilele s-au răcorit,
Semn că toamna a venit.
Păsările călătoare se pregătesc de plecare,
Frunzele plutesc în vânt
Se strânge recolta-n câmp,
Iară micii fermieri, culeg pomii fructiferi.
Vântul, ploaia și cu ceaa,
Ei ne trezesc dimineaa.
Și timid ca prin perdea,
Vine și un fulg de nea.

Bianca Hau, clasa a V-a A

16

Nr. 2(3) | decembrie 2018

Iarna, bucuria copiilor!
Primii fulgi încep să cadă,
Peste dealuri așternând
Un covor alb de zăpadă.
Iată, iarna a venit!
Chiar dacă afară-i frig,
Copiii nu simt nimic!
Peste tot e veselie
Iarnă, bine ai venit!
Te aștept de atâta timp!
Eu sunt foarte fericit
Și în ﬁecare an
Te aștept zâmbind la geam!
Hai copii să ne jucăm,
Cu bulgări să aruncăm,
Pe jos să ne tăvălim
Că nu ne mai murdărim!

Andra Gabriela Dumitru, clasa a III-a A

Andreea Mărăcinaru, clasa a III-a B
Ștefania Duă, clasa a IV-a A

Fabian Stoica, clasa a III-a B

Iarna
Ninge, iarna a venit!
Pomii i-a împodobit,
Cu steluţe argintii.
Sunteţi bucuroși, copii?
Norii au început să cearnă.
Hai ieșiţi cu toţi afară!
Să mergem la săniuș,
Să ne dăm pe derdeluș.
Covor moale și pufos
Azi s-a așternut pe jos
Grâul l-a acoperit
Ca să nu-i mai ﬁe frig.
Sania lui Moș Crăciun
A pornit și ea la drum
Să v-aducă dragi copii
Multe, multe jucării!

Andreea Mărăcinaru, clasa a III-a B

Azia Mazilu, clasa a III-a A
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SPORT ȘI SĂNĂTATE
CONCURSUL JUDEEAN „PRIETENII ȘAHULUI”
prof. Radu Săvoiu
În data de 29.11.2018, Școala Gimnazială Răzvad a fost gazda Concursului Judeean
„Prietenii Șahului” ediia a III-a, concurs coordonat de prof. Radu Florin Săvoiu, Mirela
Terteleac, Marilena Chivu. Au participat 8 școli din jude, locul I revenind Școlii Gimnaziale
„Mihai Viteazul” Târgoviște, locul al II-lea Școlilor Răzvad și Raciu și locul al III-lea Școlii
Gimnaziale „Matei Basarab” Târgoviște. Mulumim pentru sprijin și implicare d-lui primar
Emanuel Spătaru, d-nei viceprimar Ionela Șerban, d-lui Predescu Vasile.

Andra Gabriela Dumitru,
clasa a III-a A
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Alina Împărăel,
clasa a VIII-a B

Ioana îrlea,
clasa a VII-a B

Bianca Soare,
clasa a IV-a
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Plantele sunt folosite pentru vindecarea bolilor de secole întregi. Chiar și in ziua de azi plantele reprezintă o
sursa de terapie si vindecare pentru foarte multe afeciuni. Multe dintre cele mai puternice plante care ajuta la
vindecarea a numeroase boli cresc in diferite zone din ara noastră. De-alel plaiurile miorice prezintă o natură
bogată, ce oferă multe remedii naturale extraordinare pe tot parcursul anului. Dacă primăvara, vara și toamna
culegem plante medicinale, iarna le folosim pe cele uscate. Plantele medicinale trebuie culese în anumite
momente ale anului. Iată 10 cele mai beneﬁce plante medicinale româneș:
1. Măceșul (împotriva hepatei virale, infeciilor intesnale, sechelele posthepace etc.);
2. Feniculul ( scăderea tensiunii arteriale, sănătatea oaselor,metabolism energic etc.);
3. Albastrelele (efect ușor calmant);
4. Anghinarea (stabilizarea nivelului de glicemie în sânge, protecia ﬁcatului etc.);
5. Rostopasca (hepatoprotector, anviral,
contribuie la meninerea sănătăii pielii, etc.);
6. Cicoarea (smulează memoria, este
beneﬁcă in zilele stresante, elimină toxinele
etc.);
7. Coada șoricelului (protejează inima și
ﬁcatul, are proprietăi anoxidante etc.);
8. Gălbenelele (tratează acneea, micoze,
osteoporoza, arsuri etc.);
9. Urzicile (ajută părul să aibă un aspect
mai sănătos, scade tensiunea arterială și
nivelul zaharului din sânge etc.);
10. Sunătoarea (învinge depresia și
anxietatea, ameliorează durerea de urechi
cauzată de otă etc.).
Bianca Istrate, clasa a VIII-a A
Măceșul (Rosa canina) este foarte apreciat în medicina M
naturistă, în special datorită complexului de vitamine pe care îl Ă
conine: A, B1, B2, C, K, P, E. Măceșul este un rezervor de C
vitamine pentru organismul uman. Ceaiul de măceșe tratează E
intoxicaiile, diareea, afeciunile hepace, febra, viermii
Ș
intesnali. Afeciunile rinichilor și ale vezicii urinare pot ﬁ tratate
cu ajutorul ceaiului de semine de măceș. Fructul, numit U
măceașă, are o formă elipsoidă și este roșu sau portocaliu închis. L

Mihai Poșchină, clasa a VIII-a B

Plante cu efect antibiotic
Usturoiul verde, consumat
proaspăt, sau mujdeiul obișnuit
conine allicin, un compus mai
puternic decât penicilina.
Acionează precum un antibiotic,
daca este administrat atât intern
cât și extern, pe plăgile deschise.
Geniana, planta care crește în
ara noastră în zonele alpine, are
proprietăi antibiotice, laxative,
antimicrobiene si antiinﬂamatorii.
Stimulează pofta de mâncare,
sistemul nervos, funciile ﬁcatului
și combate cu succes paraziii

intestinali. Geniana este folosită
cu succes sub forma infuziilor,
băilor și compreselor.
Echinaceea este și ea o plantă
cu efect antimicrobian, folosită
sub formă de tinctură, capsule,
tablete sau ceai. Tratează eﬁcient
infeciile prin stimularea ﬁcatului,
a glandelor limfatice si a
membranelor mucoaselor.
Algele nu sunt folosite in mod
obișnuit ca plante cu efect
antibiotic. Aciunea lor in tratarea
anumitor afecini, însă este

similară antibioticelor și tocmai de
aceea le pot înlocui cu succes.
Au fost folosite de civilizaiile
chineze încă din cele mai vechi
timpuri pentru ca întăresc
sistemul imunitar prin eliminarea
toxinelor.
Algele reglează nivelul
glicemiei, încetinesc îmbătrânirea
celulelor și sunt folosite cu succes
în tratarea răcelilor, prin efectul
similar antibioticelor.

îndrumător, prof. Uă Mihail
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DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE

ATRIBUIILE
CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR
a) reprezintă interesele elevilor și transmite
consiliului de administraie, directorului/directorului
adjunct și consiliului profesoral punctul de vedere al
elevilor referitor la problemele de interes pentru aceștia;
b) apără drepturile elevilor la nivelul unităii de
învăământ și sesizează încălcarea lor;
c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se
confruntă elevii, informând conducerea unităii de
învăământ despre acestea și propunând soluii;
d) sprijină comunicarea între elevi și cadrele
didactice;
e) dezbate propunerile elevilor din școală și
elaborează proiecte;
f) poate iniia activităi extrașcolare, evenimente
culturale, concursuri, excursii etc.;
g) poate organiza aciuni de strângere de fonduri
pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii
dezavantajate, pe probleme de mediu și altele asemenea;
h) poate sprijini proiectele și programele educative în
care este implicată unitatea de învăământ preuniversitar;
i) propune modalităi pentru a motiva elevii să se

implice în activităi extrașcolare;
j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare și
funcionare a unităii de învăământ;
k) organizează alegeri pentru funciile de președinte,
vicepreședinte, secretar, la termen sau în cazul în care
posturile sunt vacante;
l) desemnează un membru observator pentru
consiliul de administraie, conform legii;
Pe 10 octombrie, la Școala Gimnazială Răzvad, au
avut loc alegeri pentru Biroul executive al Consiliului
școlar al elevilor.
Acestea s-au organizat prin votul secret al elevilor, cu
urna mobile prin clase.
Noul birou executive al Consiliului școlar al elevilor
este:
PREȘEDINTE: Nedelcu Cristina-Antonia
VICEPREȘEDINTE: Oprea Beatrice-Ionela
SECRETAR: îrlea Ioana
Coordonator C.S.E.: Prof. înv. primar Terteleac
Mirela

Alexia Graur, clasa a VIII-a A
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5 OCTOMBRIE

ZIUA EDUCAŢIEI
În anul 1994, UNESCO a inaugurat prima Zi Mondială a Educatorilor.
Această zi se sărbătorește pe data de 5 octombrie în peste 200 de ţări.
Pe lângă rolul de a omagia munca profesorilor, Ziua Educaţiei trebuie să
ﬁe un prilej de reconștientizare a rolului pe care educaţia în sine îl are
pentru orice stat și pentru orice persoană.
La Școala Gimnazială Răzvad, Ziua Educaţiei a fost marcată de către
ﬁecare profesor și elev, prin activităţi educative diverse și atractive.
Elevii clasei I au discutat despre ce înseamnă educaţia și ce rol are
aceasta. Micii școlari au realizat desene, aﬁșe, au urmărit o prezentare
Ppt., au participat la întreceri sportive și au cântat diverse cântece
despre viaţa de școlar. Fiecare copil a primit o diploma pentru
participarea cu interes la activităţile propuse.
„Tot ceea ce n-avem de la naștere și de care avem nevoie când
suntem mari, ne este dat prin educaţie. Această educaţie ne vine de la
natură, de la oameni sau de la lucruri.”, spunea Jean Jacques Rousseau.

prof. înv. primar, Alexandra Chilom

Ioana ârlea, clasa a VII-a B
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CUPRINS
100 de ani de la Marea Unire 1918-2018 (Cristina Nedelcu / 1
Mesaj de 1 Decembrie (prof. înv. preșcolar Ana Voicu) / 2
Mândru că sunt român (Mihai Duţă) / 2
1 Decembrie în an centenar (prof. înv. preșcolar Cătălina Sorescu) / 3
România (Bianca Hau) / 3
„Eroii nu mor niciodată! Nici Istoria” (prof. Monica-Nicoleta Deaconu) 4
Ziua Armatei Române / 4
1 Decembrie în școala noastră / 5
Să știm mai multe despre clasa pregătitoare! (prof. înv. primar Roxana Simion) / 7
20 de sfaturi de aur pentru părinţi în educaţia copiilor / 8
Calendarul evaluărilor naţionale / 9
Interviu cu un elev de 10 - Păuna Andreea (Cristina Nedelcu) / 10
Premianţii școlii în anul școlar 2017-2018 / 10
Concurs judeţean „Respect legea! Respect viaţa” / 11
Concursuri sportive / 11
Toamna / Iarna (Bianca Gîrbăcea) / 11
Halloween (Ioana Ţârlea) / 12
Legenda lui Moș Nicolae (Alexia Mărășescu) / 13
Legenda lui Moș Crăciun (Bianca Soare) / 13
Magia Crăciunului (Alexandra Burlan) / 13
Crăciunul în familie ( Carolina Mărăcinaru) / 14
Dulce iarnă ( Alexandra Burlan) / 14
Iarna (Andreea Canache) / 15
Iarnă dragă și frumoasă (Roberta-Ștefania Rădoi) / 15
Iarna a sosit (Mateo Tudor) / 15
Iarna (Ștefania Grigorescu); Iarna (Alexia Mărășescu); Toamna (Bianca Hau) / 16
Iarna, bucuria copiilor; Iarna (Andreea Mărăcinaru) / 17
Concursul judeţean (Prietenii șahului) / 18
Plante medicinale românești (Bianca Istrate) / 19
Măceșul (Mihai Poșchină) / 19
Plante cu efect antibiotic (prof. Uţă Mihail) / 19
Atribuţiile Consiliului Școlar al Elevilor / 20
5 Octombrie - Ziua Educaţiei (prof. înv. primar Alexandra Chilom) / 21
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