REVISTĂ CALEIDOSCOP “NEBĂNUITELE TREPTE”

PREFAŢĂ
Note Bibliografice
Născut
9 mai 1895
Lancrăm, judetul Alba
Decedat
6 mai 1961
Cluj-Napoca, înmormântat în Lancrăm

Familia
Tata: Isidor Blaga - preot ortodox din sat, la fel ca bunicul poetului, Simion Blaga.
Mama: Ana (Moga) - parte dintr-o familie de români venită din Macedonia în secolul al XVII-lea.
Educatie
1906 - 1914: Liceul "Andrei Saguna" din Brasov.
1914 - 1917: Institutul Pedagogic-teologic din Sibiu. Înscris pentru a nu fi înrolat în armata austroungară. Absolvit ca teolog.
1917 - 1920: Facultatea de Filosofie a Universitătii din Viena. Absolvit ca doctor în filosofie cu teza
Kultur und Erkenntnis.
Pe scurt
1919 Dublul debut editorial, ca poet cu Poemele luminii, si ca filosof cu Pietre pentru templul meu.
1920 La 16 decembrie se căsătoreste cu Cornelia Brediceanu la Cluj.
1921 Se publică volumul de poezii Pasii profetului.
1924 E redactor la Cultura, o revistă scrisă în patru limbi - română, germană, maghiară si franceză.
1926 La 1 noiembrie devine atasat de presă la legatia română de la Varsovia.
1929 În februarie se publică volumul de poezii Lauda Somnului.
1930 Refuză postul de director al Teatrului National din Bucuresti. Se naste fiica poetului, Dorli.
1933 Apare volumul de poezii La cumpăna apelor.
1935 Blaga primeste Marele premiu "Hamangiu" al Academiei Române.
1936 Este ales, la numai 41 de ani, membru activ al Academiei Române.
1938 Incepe anul ca subsecretar de stat la Ministerul de Externe. La 1 aprilie este numit ambasador al
României în Portugalia. Se publică volumul de poezii La curtile dorului.
1939 La 1 aprilie Blaga vine definitiv în tară după ce îsi încheie cariera diplomatică începută în 1926.
1941 - 1946 Blaga continuă ca profesor la Universitatea din Cluj, refugiată la Sibiu si Timisoara din
cauza războiului.
1946 În august revine în Clujul părăsit împreună cu Universitatea clujeană cu sase ani în urmă.
1949 - 1959 Blaga lucrează ca cercetător la Institutul de Istorie si Filosofie al Academiei, filiala Cluj;
apoi din iunie 1951 este numit bibliotecar-sef, si din iulie 1954 director adjunct la Biblioteca
Academiei, filiala Cluj.
1951 Poetul isi organizează poeziile scrise după Nebănuitele trepte, toate 77, într-un ciclu cu un titlu
nou Ecce tempus.
1959 Blaga se pensionează in aprilie după ce a muncit enorm, mai ales în ultimii zece ani în care a fost
si un mare traducător.
1960 Ultima organizare poeziilor după Nebănuitele trepte în patru mari cicluri: Vârsta de fier, Corăbii
cu cenusă, Cântecul focului, Ce aude unicornul.
1960 La 30 noiembrie este internat la Clina Medicală I din Cluj. Peste trei luni se stabileste
diagnosticul definitiv - si fatal: neoplasm vertebral.
Material preluat de pe: http://www.romanianvoice.com/poezii/biblio/bib_blaga.php
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,,Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat“
Lucian Blaga

INTERVIU
Prof. Daróczi Adela: Domnule director, care ar fi motivele principale pentru care
ați dorit atât de mult să se reia tradiția realizării revistei școlii noastre „Nebănuitele
trepte”?
Prof. Daróczi Iosif: Este evident că într-o societate în care şcoala este departe de a
se mai constitui într-o sursă unică sau măcar prioritară de educaţie, slujitorii ei care
îndeplinesc rolul de învățător sau profesor trebuie să achiziţioneze noi competenţe, să-şi
asume noi roluri şi să îmbunătăţească oferta educativă pentru a putea măcar concura
aceste influenţe, dacă nu chiar să coordoneze sau să conducă procesul de integrare a
acestora.
Se consideră că prin procesul de învăţământ se dezvoltă mai mult gândirea critică,
disciplină, conformismul incompatibil cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei
creatoare. Printre obiectivele educative, stimularea imaginaţiei trebuie să constituie unul
de bază, alături de educarea gândirii.
Trecerea de la o societate educaţională determină necesitatea articulării educaţiei
formale cu educaţia extracurriculară, beneficiarii direcţi fiind elevii, iar beneficiarul
indirect fiind societatea care va avea aportul unor indivizi flexibili, capabili să aplice în
practică cunoştinţele şi abilităţile formate cu stimă de sine ridicată. Este evident că din
această perspectivă educaţia extracurriculară capătă o importanţă mult mai mare în
politica oricărei instituţii şcolare şi în economia activităţii educative realizate la fiecare
colectiv de elevi.
Pe măsură ce înaintează în şcolaritate, elevii trebuie să facă faţă unui aflux tot mai
mare de informaţii pe care trebuie să le proceseze şi să le operaţionalizeze. Mulţi dintre
elevi întâmpină dificultăţi la diferite discipline sau pe ansamblu datorită faptului că nu
cunosc sau chiar dacă cunosc la modul intuitiv nu pun în practică strategii de învăţare
eficientă.
Dacă sistemul tradiţional tinde să avantajeze acumularea de cunoştinţe în
defavoarea altor aspecte, învăţământul modern presupune mult mai mult şi anume să
formeze competenţe, adică să „construiască” oameni capabili să se adapteze la diverse
contexte sociale, să facă faţă unei multitudini de situaţii şi să fie capabili să lucreze în
echipă, să construiască personalităţi autonome capabile să-şi asume responsabilităţi şi nu
în ultimul rând, să dezvolte deprinderi de studiu eficient, pentru a profita de
oportunităţile care pot apare pe parcursul vieţii. Altfel spus, în societatea informaţională
în care trăim, elevii trebuie să înveţe să stăpânească instrumentele cunoaşterii. Pe
această direcţie se înscrie și proiectul de activitate educativă de realizare a unei reviste
şcolare.
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Cel mai mult resimt lipsa unor activităţi extracurriculare, elevii. Ei sunt la vârsta
când vor să se afirme, când vor să fie apreciaţi pentru realizările lor. Calculatorul nu mai
este doar un mod de divertisment. Datorită orelor de Educaţie tehnologică şi a
opţionalului de informatică elevii s-au iniţiat în tehnici de prelucrare a informaţiei, au
conştientizat rolul extrem de important al informatizării. La propunerea de a realiza o
revistă şcolară, au fost cu toţii entuziasmaţi, pentru copii era ceva nou, atractiv şi în
acelaşi timp interesant. Părinţii au considerat în marea majoritate o activitate benefică
pentru copii lor, la care devenise, în sfârşit, util şi calculatorul.
Cadrele didactice au considerat oportun acest proiect care se dorește să devină
un stimulent pentru seriozitate, simţ de răspundere şi motivare.
Prof. Daróczi Adela: Care au fost etapele realizării acestui nou număr al revistei,
Nebănuitele trepte?
Prof. Daróczi Iosif: În primul rând realizarea unor sondaje în rândul elevilor,
părinţilor şi profesorilor în legătură cu oportunitatea apariţiei revistei.
Prof. Daróczi Adela: Care a fost pasul următor?
Prof. Daróczi Iosif: Alegerea echipei de redactori. În vederea realizării revistei s-a
propus elevilor realizarea în cadrul orelor de tehnologia informaţiei a unor prelucrări
manuale de date şi transformarea acestora în informaţii. Pe baza lucrărilor realizate s-a
selectat echipa de redacţie. O condiţie pentru elevii selectaţi în echipa de redacţie şi
colaboratorii lor este aceea că trebuie să ştie să transmită informaţia în manieră
jurnalistică şi să cunoască tehnicile esenţiale de redactare.
Prof. Daróczi Adela: Care vor fi modalitățile de finanțare?
Prof. Daróczi Iosif: O problemă foarte de greu de rezolvat este finanţarea revistei.
Pentru reducerea costurilor legate de tipărirea revistei am optat pentru a o multiplica
prin mijloace proprii, (imprimare, fotocopiere). Pentru finanţarea revistei s-a implicat de
asemenea Consiliul Local al orașului Jibou, dar cunoscând greutățile financiare cu care se
confruntă și comunitățile locale, am fost nevoiți să găsim sponsori pentru continuarea
proiectului. În prezent tipărirea revistei este finanțată din bugetul local, dar se va implica
și consiliul reprezentativ al părinților.
Prof. Daróczi Adela: Care este modul de lucru?
Prof. Daróczi Iosif: Realizarea unei reviste presupune realizarea unor activităţi
interdisciplinare. În al doilea rând elaborarea articolelor, culegerea datelor şi prelucrarea
acestora în vederea transformării lor în informaţii presupune alocarea unui buget de
timp. Activitatea în sine fiind laborioasă şi necesitând îndrumarea unui cadru didactic, ca
şi mod de lucru s-a organizat sub formă benevolă, în timpul liber, iar pe viitor sub forma
unui cerc.
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Prof. Daróczi Adela: Care ar fi principalele obiective pe care și le propune echipa
redacțională?
Prof. Daróczi Iosif: Cel mai important obiectiv este formarea şi dezvoltarea
capacităţilor de relaţionare, de comunicare şi lucrul în echipă. Elevii trebuie puşi în
situaţia de a descoperi, de a se confrunta cu ipotezele şi cu interpretările altora.
Realizarea unei reviste presupune alcătuirea unui colectiv de redacţie care să adune date,
informaţii pe diverse teme de interes, articole ale elevilor, creaţii literare sau grafice, pe
care apoi să le supună unui proces de prelucrare, tehnoredactare. Activitatea aceasta
presupune formarea unui grup în care elevii trebuie să asculte, să coopereze, să
argumenteze şi să-şi coordoneze acţiunile cu ale celorlalţi elevi. De asemenea, în timpul
activităţii în grup, elevii comunică între ei fără a fi controlaţi mereu de profesori, ceea ce
le dezvoltă iniţiativa şi responsabilitatea.
Prin această activitate se stimulează şi munca autonomă dar şi comunicarea între
elevi şi se permite stabilirea unor noi relaţii între profesori şi elevi.
Activitatea în echipă şi în special în elaborarea articolelor creează aparenţa unei
munci individuale, izolate şi independente. În realitate lucrurile stau tocmai invers. Un
articol este o componentă a unei aplicaţii ample, în care aceasta se integrează, rezultând
un sistem bine conturat. Este drept că anumite etape ale elaborării produselor,
ale implementării într-un limbaj sau presupune o izolare aparentă a individului, dar
acesta nu scapă nici un moment din vedere ansamblul din care face parte şi în care va
integra propriul produs.
Proiectarea şi realizarea unei reviste este rezultatul unor activităţi colective de mare
amploare şi complexitate, iar formarea deprinderilor şi abilităţilor de lucru în echipă
este un obiectiv esenţial al activităţii de pregătire şi formare a specialiştilor în
domeniu.
Formarea acestor deprinderi contribuie la crearea unei conştiinţe a
responsabilităţii colective, a respectului faţă de munca echipei şi o înţelegere a valorii
acesteia. Activitatea în colectivitate contribuie la formarea trăsăturilor de caracter, la
întărirea responsabilităţii individuale şi la conturarea personalităţii profesionale în
contextul echipei, la întărirea coeziunii și creșterii capacităţii de muncă a echipei.
Prof. Daróczi Adela: Un alt obiectiv propus?
Prof. Daróczi Iosif: Ar fi stimularea creativităţii elevilor. Creativitatea constă într-o
structură caracteristică a psihicului care face posibilă realizarea unor producţii, opere noi.
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Funcţia psihică esenţială a procesului de creaţie este imaginaţia. Realizarea articolelor
pentru revistă presupun activităţi diverse care solicită elevii să fie activi din punct de
vedere intelectual, să fie cât mai mult posibil autonomi, să aibă ocazia să se mire, să-şi
pună întrebări, să-şi imagineze ipoteze, să caute elemente de răspuns, adică să elaboreze
o bază de gândire raţională, aplicabilă în situaţii diverse. Prin această revistă se oferă
elevilor noi oportunităţi pentru manifestarea autentică, cu tot bagajul de nevoi
personale, aşteptări, trăiri şi motive.
Prof. Daróczi Adela: Ce și-a mai propus echipa redacțională?
Prof. Daróczi Iosif: Formarea de comportamente adecvate de receptare a valorilor
culturii. Scopul învăţării constituie un drum spre cunoaştere izvorât din nevoia de
autocunoaştere. O finalitate majoră a învăţământului o constituie asigurarea unei culturi
generale pentru toţi. Pentru documentarea şi prezentarea informaţiei este necesar ca
elevii să-şi formeze comportamente adecvate de receptare a valorilor culturii. În
vederea elaborării cu acurateţe a textelor, elevii trebuie să stăpânească foarte bine
cunoştinţe legate de limba şi literatura română. Prin activităţile de documentare şi
elaborare a articolelor coordonatorii trebuie să potenţeze şi să dezvolte la elevi
capacitatea de adaptabilitate şi de înţelegere nu numai pe planul cunoaşterii, dar şi pe
cel al adevăratei culturi. Prin impactul cu cultură se are în vedere, crearea la elevi calităţi
cu adevărat umane: imaginaţie creatoare, pasiunea căutărilor, vibrarea în faţa valorilor.
Avem în vedere, de asemenea dezvoltarea imaginii de sine pozitive şi a stimei.
Este foarte important ca elevii să-şi formeze o imagine de sine pozitivă şi o stimă de sine.
O imagine de sine pozitivă duce la creşterea motivaţiei elevilor. Prin popularizarea
rezultatelor obţinute la diferite concursuri şcolare, olimpiade, întreceri sportive, elevii
devin motivaţi pentru a obţine rezultate mai bune, se creează o competiţie permanentă
între colegi dar şi între clase şi şcoli. Trezirea la elevi a spiritului de învingător nu poate
duce decât la obţinerea unor rezultate deosebite personale ale elevilor dar şi la creştere
prestigiului şcolii şi a comunităţii. Stima de sine duce la formarea unui profil de
învingător, crearea unei personalităţi puternice aptă să beneficieze de oportunităţile ce
vor apare pe parcursul dezvoltării sale.
Nu în ultimul rând ne propunem identificarea de către elevi a unor modalităţi
alternative de petrecere a timpului liber.
Atât redactorii cât şi colaboratorii pentru a putea realiza diferite articole, pentru a
putea redacta, scana etc, au nevoie să-şi organizeze timpul liber astfel încât fără a-şi
neglija lecţiile să reuşească să respecte termenele de predare. În plus pentru a realiza
diverse articole elevii trebuie să se documenteze din diverse surse, trebuie să consulte un
volum mai mare de cărţi, enciclopedii, manuscrise.
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Pentru obţinerea de imagini este necesar să realizeze fotografii, să le scaneze, să
le proceseze. Desenele pentru revistă necesită petrecerea unui timp mai îndelungat cu
acuarelele şi pensula. Pentru realizarea unor interviuri, anchete, relatări este necesară
participarea la evenimentele care au loc în diverse locaţii.
Prof. Daróczi Adela: Ce tipuri de texte jurnalistice vor fi realizate și publicate în
revistă?
Prof. Daróczi Iosif: În funcție de talentul, dăruirea și abnegația echipei
redacționale și a colaboratorilor, se vor publica editoriale, interviuri, anchete, reportaje,
portrete, desene, relatări, curiozități, integrame, știați că..? Etc.
Prof. Daróczi Adela: Care vor fi modalitățile de evaluare a textelor primite spre
publicare în revistă?
Prof. Daróczi Iosif: Printre modalităţile principale de evaluare vor fi: temă corect
aleasă şi exprimată, precizarea clară a scopului, material corect selecţionat, textul cu
enunţuri clare, concise și variate, cuvinte şi expresii corect folosite, ton adecvat cititorilor.
Prof. Daróczi Adela: Câteva gânduri de final!
Prof. Daróczi Iosif: Revista „Nebănuitele trepte” va promova imaginea şcolii
noastre în cadrul comunităţii şi va avea ca scop afirmarea talentului elevilor noștri.
Totodată dorim să facem cunoscute idealurile, visurile şi ideile copiilor din şcoala noastră.
La realizarea acesteia vor contribui atât elevii, cât și cadrele didactice, care îi vor povoca
pe elevi să-şi utilizeze cunoştinţele interdisciplinare prin intermediul jocului. Am
convingerea că prin munca conjugată a tuturor celor implicați se va realiza o revistă de
calitate, atât din punctul de vedere al varietății articolelor, cât și a designului și graficii.
Sperăm să ne citiţi cu drag gândurile şi ideile şi în următoarele numere, iar numele a cât
mai mulți dintre dumneavoastră să se regăsească în listă colaboratorilor.
Prof. Daróczi Adela: Mulțumim domnule director pentru frumoasele și
îndrăznețele gânduri exprimate.
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Cubul cunoaşterii de sine
Desenul de pe coperta revistei “Nebănuitele trepte” este realizat în tehnica creionelor colorate
pe suport cartonat cu dimensiunea A3. L-am intitulat “Cubul cunoaşterii de sine” pentru că am dorit să
accentuez diversitatea în care ne dezvoltăm şi cum putem să ne descoperim prin cunoaştere. Prin
reprezentarea cuburilor dintr-un cub mai mare sugerez etapele din viaţa unui copil, un drum mai uşor
sau mai anevoios dar care este menit să atingă maturitatea.
În imaginile de mai jos am fotografiat etapele de desen.

Material realizat de profesor Daróczi Adela – Elena
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February 14

VALENTINE’S DAY

On this day, we send cards called valentines to people who are special to us. Many people
write “I love you” or ”Be my Valentine” on their cards.
On Valentine’s Day, we show the people we love how much we care about them just as much as St.
Valentine cared about people, about their feelings… The good Saint Valentine was a priest at Rome in
the days of Claudius II, in a place and period when people could not get married. Valentine thought
that law was wrong. He secretly helped people get married. Valentine was put in jail for breaking the
law. From jail he wrote a letter to a woman he loved. He signed that letter “From your Valentine”,
because that was his name.
Gradually, February 14 became the date for exchanging love messages and St. Valentine
became the patron saint of lovers. Hundreds of years ago in England, many children dressed up as
adults on Valentine's Day. They went singing from home to home
One verse they sang was:
“Good morning to you, valentine;
Curl your locks as I do mine
Two before and three behind.
Good morning to you, valentine.”
Some people used to believe that if a woman saw a robin flying overhead on Valentine's Day,
it meant she would marry a sailor. If she saw a sparrow, she would marry a poor man and be very
happy. If she saw a goldfinch, she would marry a millionaire. In the Middle Ages, young men and
women drew names from a bowl to see who their valentines would be. They would wear these
names on their sleeves for one week. The custom of lottery drawings to select Valentines persisted
well into the eighteenth century. Gradually, however, a shift took place. No longer did both parties
exchange gifts; instead, gift-giving became solely the responsibility of the man!
The first written valentine is usually attributed to the imprisoned Charles, Duke of Orleans. In
1415, Charles fought his lonely confinement by writing romantic verses for his wife. By the sixteenth
century written valentines were so common that St. Francis de Sales, fearing for the souls of his
English flock, sermonized against them.
Manufactured cards, decorated with Cupids and hearts, appeared near the end of the
eighteenth century. A purchased valentine became the most popular way to declare love during the
early decades of the nineteenth century.
St. Valentine's Day greeting cards are still very popular (only more Christmas cards are sent),
but red roses and chocolate candies now often accompany the card. And the card itself has changed
quite a bit...recent developments include cards that play romantic music; let you record a romantic
message; even "scratch-and-sniff" cards! Besides the card, there are other symbols for this
celebration: CUPID, HEARTS AND ARROWS, ROSES, LOVEBIRDS and others. Cupid (Eros) was the son
of Venus (Aphrodite) the Roman and Greek goddess of love. He possessed a bow with a quiver of
arrows. When he shot the arrow into someone's heart, that person fell in love. Usually his mother
would be the one who sent him on such errands. In Latin, the word Cupid means "desire".
The red heart is an old symbol for love. Centuries ago, people did not know that the heart
pumps blood through the circulatory system. However, they did know that the heart beats faster
when a person is excited or upset. For this reason they believed that the heart was the centre of our
feelings. This idea remains today in certain sayings, such as, "It does my heart good," or "I'm brokenhearted," or "sick at heart."
It was a popular belief in the olden times that the birds chose their mates on 14th of February.
Doves and pigeons mate for life and therefore were used as a symbol of "fidelity."
The rose, which is undoubtedly the most popular flower in the world, speaks of love and has
been the choice of lovers in every century. If you rearrange the letters of the word rose you get Eros,
the god of Love. The colour of roses is also important.
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Valentine’s Day is celebrated all around the world. Each country has its own traditions…
In Britain various parts of the kingdom celebrate their own customs and as the day approached all
magazines are readying for the day that they published sonnets and verses to commemorate St.
Valentine's Day.
In Wales wooden love spoons are carved and given as gifts on February 14th. Hearts, keys and
keyholes are favourite decorations on the spoons. The decoration means, "You unlock my heart!".
In Scotland valentine’s gifts are given by both parties in the form of a love-token and a true-loveknot.
In America there were cards in the times of the civil war that were flagged with rich colour, patriotic
and political motifs. There were ones that showed lovers, their heroes and generals, skits and
comical.
In Germany it has become customary for the young man of the couple who were courting to present
his loved one flower on Valentine’s Day. Here gifts in the shape of love tokens would be given with
lovely messages.
In Denmark, people swap poems and candy snowdrops. As well as some people send love notes not
serious love notes but, laughable notes which are called gaekkebrev which are also referred to as
joking letters. On the gaekkebrev, the sender signs his or her name in dots. If the receiver guesses the
correct name then the sender will get a candy egg at Easter time.
Mirela Claudia Ilies, English teacher
Desene şi picturi realizate de elevii
claselor V-VIII
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Măestrie
În fiecare an organizez expoziţii de artă cu lucrări realizate de elevii claselor V-VIII, în speranţa de a
ilustra frumuseţea fiecărui anotimp şi a fiecărei sărbători religioase.
Parcă o nostalgie a zilelor de vară însorite ne cuprind pe toţi şi
totuşi bucuria că natura îşi arată o nouă înfăţişare iar roadele muncii se
văd, ne inspiră să creăm lucruri minunate. Toamna este anotimpul în care
ni se deschid porţile şcolii iar elevii se bucură să realizăm prima expoziţie
din acest an şcolar.

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie indiferent de vârstă şi
sunt aşteptate cu mare entuziasm, mai ales de micuţi. În această
perioadă, elevii realizează picturi şi desene care ilustrează
Crăciunul în chipuri felurite, cu multă imaginaţie şi voioşie. Bradul
cu podoabele lui, Moş Crăciun, cadourile şi peisajele înzăpezite
sunt subiecte des abordate pentru că sunt familiare. Ei prelucrează
şi teme religioase dar nu atât de frecvent pentru că li se pare greu
să deseneze chipurile
oamenilor.
Cu prilejul sosirii primăverii, panoul de expoziţii este
schimbat cu alte lucrări care ne dovedesc că lucrurile se
reînnoiesc mereu. Anotimpul primăvara este un izvor nesecat de
inspiraţie pentru toţi artiştii şi copiii care reuşesc să surprindă
schimbările ce au loc în natură, într-un mod creativ şi spontan.
În scurt timp urmează să ne pregătim cu lucrări pentru
sărbătoarea pascală care de altfel e o tradiţie ce se respectă în
fiecare an şi apoi vom încheia anul şcolar cu o expoziţie dedicată
tuturor copiilor din lume.

Material realizat de profesor Daróczi Adela – Elena
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MAREA, MEREU MISTERIOASĂ

În zilele noastre, adâncurile mărilor și ale oceanelor nu mai ascund misterele
pe care le ascundeau cu sute de ani în urmă. Mai ales, epavele unor vase celebre
sunt cercetate de căutători de comori sau de căutători de senzațional, care,
folosind echipamente scumpe, se scufundă la zeci de metri adâncime, cercetând
epavele ce zac, precum niște umbre tainice, pe fundul mării. Una din epavele cel
mai des cercetate este cea a transatlanticului Titanic, scufundat în urma ciocnirii cu
un aisberg gigantic.
Se spune că în urmă cu câteva zeci de ani, o echipă de cercetători ai epavelor
se îndrepta cu un vas dotat cu ultimele instrumente de cercetare pe care tehnica le
punea la dispoziția celor ce studiază fundul oceanului spre locul unde se știa că se
scufundase luxosul vas Titanic, în anul 1912. Echipa de cercetare dispunea și de un
mic submarin, pregătit să coboare la adâncimi foarte mari, dat fiind că epava
Titanicului se află la aproximativ 4000 de metri adâncime. Micul submarin nu
putea adăposti mai mult de patru oameni, plus echipamente de cercetare și
camere de filmat. Cei patru desemnați pentru prima scufundare s-au pregătit
imediat ce vasul pe care se aflau a ajuns deasupra locului unde se afla epava. Au
încărcat în submarin tot ce le trebuia pentru cercetare și au început scufundarea.
Era o senzație ciudată să știi că te adâncești tot mai mult în abis și cei patru
simțeau fiori pe șira spinării. Ajungând în preajma epavei, cercetătorii și-au amintit
istoria zbuciumată a vasului luxos. S-au rotit în jurul vasului scufundat, după care,
îmbrăcați în costume speciale, care rezistau la presiuni extrem de mari,
cercetătorii au părăsit submarinul și s-au apropiat de epavă. De fapt, ei știau exact
ce caută. Într-una din camerele vasului, se afla un seif care, potrivit unor oameni
care cunoșteau extrem de bine povestea celebrei nave de agrement, adăpostea
câteva zeci de lingouri de aur, fiecare lingou cântărind în jur de trei kilograme.
După căutări îndelungate, cei patru au găsit camera și, cu ajutorul unui aparat, au
făcut o gaură în ușa înțepenită a încăperii și au pătruns. La scurtă vreme, au
început să iasă din încăpere cu bucăți de metal galbene și grele, pe care, după o
muncă de câteva ore, le depozitară în submarin. Succesul expediției părea
asigurat. Mai apoi au pornit submarinul și, încet-încet, au urcat spre suprafață.
Pentru a putea atașa submarinul de vasul cu care veniseră aveau nevoie și de
colaborarea celor de pe vas, însă aceștia nu dădeau niciun semn de viață. Cei patru
s-au gândit că, în md sigur, cei rămași sus sărbătoriră și acum dormeau duși. În
fond, trecuseră mai bine de zece ore de când ei coborâseră în abis. În cele din
urmă, au atașat singuri submarinul de vas și au urcat la puntea ambarcațiunii.
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Curios, dar aici domnea o liniște deplină. Au cercetat vasul dintr-o parte în
cealaltă și nu găsiră pe nimeni. Au început să se neliniștească. Au cercetat
întinderea de apă în toate direcțiile și n-au văzut nicio urmă de vreo barcă. Dornici
să vadă cât mai repede aurul la bordul vasului, cei patru s-au reîntors în submarin
de unde au început transportarea comorii. După câteva zeci de minute, au
terminat și, obosiți, s-au îndreptat spre sala de mese. Aici, farfurii cu mâncare și
pahare cu băutură erau întinse pe masă ca și cum cineva abia se ridicase de la
masă. Fără a se gândi prea mult la cei ce dispăruseră, cei patru s-au așezat și au
început să mănânce cu lăcomie. Au golit și câteva pahare, după care un somn
paralizant i-a cuprins. S-au trezit după multe ore. Soarele era pe cer când cei patru
au urcat pe punte. Ceva nu era în regulă. Vasul se afla în apropierea țărmului, la
sute de mile de locul unde fuseseră cu câteva ore în urmă. Prima lor reacție a fost
să se asigure că aurul trasportat cu atâta efort pe vas mai e acolo unde îl puseseră.
Când au deschis capacul lăzii unde puseseră lingourile, am rămas surprinși. Aurul
nu mai era acolo. Nu știau ce să mai creadă. Fuseseră jefuiți?! Se întâmplase
altceva?! Unde erau ceilalți? Cum ajunseră la țărm? Unde era submarinul? Erau
întrebări care îi torturau și la care nu puteau să răspundă. Coborâți pe țărm, au
constatat că lipsiseră mai bine de șase luni și că toată lumea îi credea morți. Cât
despre ceilalți însoțitori ai lor, nimeni nu-și mai amintea să fi existat vreodată. Toți
cei pe care îi întrebaseră, îi asigurau și erau dispuși să jure că doar ei patru
porniseră în căutarea comorii, în urmă cu șase luni. În ceea ce privește aurul ... nu
se mai auzi nimic de el. Într-adevăr, marea ascunde atâtea mistere!
Eleva: Zaharie Mălina
ClasaVI-B
Profesor îndrumător: Stejerean Nicu
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Copiii și jucăriile
Într-o zi am hotărât să merg într-un sat apropiat orașului natal. Am ales să îmi dedic câteva zile
mediului rural, exteriorizându-mă din acest oraș care îmi provocă o stare incomodă. M-am gândit că,
puțin aer curat îmi va pune toate problemele la locul lor, așa că am făcut acest pas.
Acolo am văzut un peisaj încântător verdeață peste tot, multe flori și multe păsărele, lăsam în
urma mea toate fabricile și toate mașinile din oraș. Intrasem în altă lume! O lume incredibilă! Așa
părea să fie, dar cum aparențele înșală am mers la unii dintre noii mei vecini.
Casa nu era într-o stare bună, iar nivelul traiului era unul scăzut. Cu toate acestea acei copii
erau foarte fericiți. I-am întrebat care este motivul pentru care sunt așa veseli. Răspunsul lor unul
foarte impresionant: “Nu avem toate jucăriile din lume, dar ne avem unul pe celălalt! Este ca un lanț
vital, dacă unul dintre noi pleacă, tot lanțul se rupe. Noi suntem alintarea fiecăruia, umărul pe care să
plângem, aerul... viața! Jucăriile sunt doar ceva lucruri fără să aibă un preț sentimental în toată viața
noastră, dar noi, frații și surorile vom fi mereu alături să ne ajutăm și să ne sprijinim! Jucăriile nu
există pentru noi, dar prezența fiecărui frate/soră ne bucură inima! Știu că probabil acum aflați acest
lucru, dar și părinții au jucării, anume pe noi.
Când ne-am născut au fost fericiți ca sufletul unui copil care vede pentru întâia oară o jucărie.
Am crescut și ei sunt mândri de faptul că trebuie să renunțe la jucării și să aibă parte de copiii lor, cei
pe care îi vor privi cum își formează o bază puternică pe care să zidească lucruri mici. Jucăriile nu se
pot compăra cu așa ceva!”
Am rămas șocată și profund impresionată. În viziunea mea îmi imaginam doar faptul că aveau
dreptate și că, jucăriile, într-adevăr nu ne ajută la mai nimic. Nu sunt umărul pe care să plângem,
suportul nostru, sprijinul nostru sunt doar niște lucruri care sunt impuse să fie în viața fiecărui copil.
Poate este o virtute a mea să interpretez lucrurile, dar știu că bunurile nu vor înlocui nici măcar
o singură dată dragostea și grija fraților și a părinților. Am mai descoperit faptul că, aparențele înșală
mereu.
Cine are voință poate să pornească dintr-o casă mică la îndeplinirea idealului tuturor, trebuie
doar să credem în visul nostru!
Elev: Stana Irina
Clasa a VI-a A
Prof: Chira Liana
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Raza călătoare
Într-o zi, o rază se desprinde din ghemul ei de aur, vrând să fie utilă. Ea
coborî să lumineze la găini, dar acestea croşetau pulovere pentru puişori, spunând
poveşti de groază.
Ajunse în curtea câinilor, spre mirarea razei, aceştia jucau poker ca în vest, cu
pisicile. Câinii pariaseră un bol de peşti, iar pisicile unul de friptură. Câinii erau cât pe
ce să câştige, dar era o pisică şmecheră numită „Motanul de Cheshire”, care nu ştiu de unde mai
scoase un A şi câştigă. El luase şi peştele şi friptură. Raza văzând atâta mişelie, plecă mai departe.
Văzând cât de mare şi frumos e iazul cu peşti, vru să intre. Toţi peştii erau prietenoşi şi doreau
compania razei, dar dacă raza ar intra în apă s-ar stinge pe veci. Aşa că plecă. Ea văzu o pânză de
păianjen atât de frumoasă şi de curată pe care stătea un păianjen. Acesta o invită pe rază să îi arate
cum se hrăneşte. Păianjenul aştepta să vină o muscă pe care s-o înhaţe. Veni o musculiţă sărmană
care abia ştia ce e viaţa. Ea crezu că păianjenul e prietenos vru să-i dea, Bună Ziua, dar când acesta o
văzură o înfăşurară în pânză şi o înghiţiră. Raza scârbită de atâta ură fugi de acolo cât mai repede.
Pe aproape de asfinţit raza era obosită de atâta drum. Eu vroiam să-mi aprind felinarul când
ea m-a văzut că nu am chibrituri. Raza se repezi în felinar şi lumină aşa puternic cum nu mai luminase
niciodată.
De atunci eu în fiecare zi o lăs pe rază afară pentru a se juca, iar seara când îmi fac temele, ea
se întoarce pentru a mă lumina.

În poiana lui Mihai
Era pe la sfârşitul lui februarie şi în Poiana lui Mihai răsuna cântul privighetorii. Era un cântec
angelic şi nici ce de la Piano Guys cu toată ştiinţa lor în muzică nu ar putea reproduce aceste sunete.
La marginea poienii păsări mărunte ajutau în cânt privighetoarea. Erau sticleţi cu pete negre, galbene
şi cenuşii, rândunici cu cozi ca o furculiţă, cintezi cu nenumărate culori. Dar în mijloc se afla solistul.
Era o pasăre mică şi cenuşie care scotea nişte sunete dumnezeieşti. Toate aceste păsări parcă formau
un cor. Copacii sunt înfloriţi în alb, lalele galben cu roşu, ghioceii şi lăcrimioare şi câte şi mai câte.
Dar într-o vizuină între frunze şi păiuş, sta o vulpe cu puii ei. Când a ieşit afară razele soarelui îi
mângâiau roşcata blană. O veveriţă ici-colo şi multe vieţuitoare. Două umbre fug prin iarbă. Oare ce
să fie? Un căţelandru lăţos cu pete negre şi albe fuge după o biată veveriţă la care mireasma soarelui
îi mângâia coada stufoasă.
Aşa este mândra şi gingaşa primăvară. Cum spunea Sadoveanu „Natura are un suflet care
vibrează în ascuns”.
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Apolodor la şcoală
Era o zi normală de şcoală. Toţi ne pregăteam de ore.
Dintr-o dată, vedem intrând pe uşă un nou coleg. Totuşi parcă mi-era cunoscut.
- Apolodor, sunt eu. Am venit să trec pe la şcoală în drumul meu spre Labrador.
- Vino lângă mine, spun eu şi îi fac loc.
- O, mulţumesc! Spune el.
Încep orele. Prima oră am avut geografie. Din păcate Apolodor nu cunoştea decât Antarctica, Polul
Nord şi America de Nord. Apoi am avut T.I.C. Apolodor îmi spuse că e meşter la calculatoare. Ştia tot
felul de şmecherii. În următoarea oră urma cea mai mare satisfacţie. Apolodor era atât de bucuros să
vadă că toată lecţia era doar despre el. Apoi la desen ne-a spus că ne pregăteşte o surpriză. Noi toţi
am rămas cu gura căscată. Acolo el desenase pe:
“Bunicul Apolodorin
(Cel mai în vârstă pinguin)
Şi mama Apolodorica
(O pinguină atâtica)
Şi tatăl Apolodorel
(Un pinguin mărunt şi chel)
Şi unchiul Apolodorini
Şi neamurile şi vecinii”
În frunte cu Apolodor cel mai straşnic călător. El a primit nota zece. În drum spre casă el ne-a făcut
cinste cu îngheţată. Dar, acum e timpul să plece. Noi ne luasem rămas bun şi pornisem spre casă.

Plecarea iernii
Iarna este aproape pe sfârşite. Văzduhul e limpede iar de sub zăpadă şi promoroacă, a ieşit
firavul ghiocel, iar în inimile oamenilor încolţeşte speranţa apropiatei primăveri.
Mieii zburdă pe câmpii, iar copii se joacă din ce în ce mai mult pe afară. Păsările călătoare s-au
întors şi toate animalele sunt mai vioaie. Un ciripit aşa de duios străpunge văzduhul, iar parcă o
rugăciune neîntreruptă îmi încolţeşte în inimă. Dar ce se aude? Întreb eu tulburând toată simfonia
acea parcă compusă de un artist nemaipomenit. De departe eu zăresc privighetoarea şi bucuros de
cântul ei divin aţipesc pe leagănul cu o pernă de borangic.

Elev: Toldaș Ruben
Clasa a V-a C
Profesor îndrumător: Chira Liana
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AJUTOR!
După o zi îndelungată de vară, în care m-am jucat
și am stat cu prietenii, m-am pus în pat și am ațipit.
La un moment dat, m-am trezit și am mers la baie.
Drumul până la baie a fost de-a lungul unui hol
întunecat, însă acest hol nu mă mai înspăimântă
de vreme bună. Am crescut și nu mai cred în
fantome, așa că nu mi-e frică nici de întuneric.
Ajungând la baie, am aprins becul, iar privirea mi-a
fost atrasă de o fată care era în cadă. Avea fața
întoarsă spre perete, astfel că nu puteam să-mi dau seama cine este. În mână ținea o hârtie
îngălbenită și ruptă pe margini. Semăna cu o hârtie veche. Deși mi-era frică de-mi tremurau
genunchii, m-am apropiat de cadă, dornică să văd fața celei care stătea acolo. Mă gândeam că poate
o recunosc. Când am ajuns mai aproape de ea, a întors fața spre mine. N-o mai văzusem niciodată.
Privind-o mai atentă, mi s-a părut că pe fața ei se rostogolesc două lacrimi. Părea foarte tristă. Voia
să-mi arate ceva pe acea hârtie, care părea a fi o hartă. Era o hartă veche, de sute de ani, a ținutului
nostru. M-am apropiat și mai tare, cu gândul s-o ajut să se ridice din cadă, dar când am întins mâinile
să o apuc, a făcut o grimasă atât de înspăimântătoare încât, speriată, am început să strig.
Dintr-o dată m-am trezit în patul meu. Eram convinsă că am avut un coșmar, așa că m-am întors
la somn.
În noaptea următoare, am pățit același lucru și tot așa câteva zile la rând.
Le-am povestit și părinților coșmarul pe care îl aveam în fiecare noapte, iar ei, îngrijorați, au
decis că trebuie să consultăm un psiholog. De data aceasta chiar m-am speriat. Oare îmi pierdeam
mințile?!
A doua zi, aveam programare la psiholog. În drum spre cabinetul acestuia, pe un stâlp, am
observat un anunț cu o poză. M-am oprit pentru că persoana din poză mi se părea cunoscută. Când
m-am uitat mai cu atenție, am recunoscut-o pe fata care mă vizita în fiecare noapte, în vis. Era dată
ca dispărută de trei luni. Fusese într-o excursie cu câțiva colegi și nu s-a mai întors acasă.
Abia în momentul în care am văzut afișul cu fata dispărută, mi-am dat seama că aceasta îmi
arătase un anume loc pe hartă. Poate era chiar locul unde se afla. I-am povestit și mamei mele, însă a
crezut că-i spun bazaconii. Ședința la psiholog nu s-a anulat.
Ajunsă acasă, așteptam cu nerăbdare să se întunece, pentru a mă reîntâlni cu fata dispărută.
Eram hotărâtă să mă uit cu atenție pe hartă la locul pe care avea să-l indice.
Seara, m-am pus devreme în pat și, la scurtă vreme, am ațipit. M-au trezit dimineață razele
soarelui care dansau pe fața mea. Prima senzație pe care am avut-o a fost una de dezamăgire. Nu
avusesem visul. În timp ce îmi mâncam micul dejun, am auzit la știri că o tânără a fost găsită într-o
prăpastie, unde căzuse cu trei luni în urmă. Când fotografia fetei a apărut pe ecran, era să scap ceașca
de cacao din mână. Era chiar fata din visul meu. Mi-am dat seama că toate acele coșmaruri erau, de
fapt, niște strigăte de ajutor pe care sufletul ei le trimitea. Se pare că eu am fost singura persoană
capabilă să audă acele „strigăte”. Păcat că nu am înțeles de la bun început visul ciudat.
La școală, le-am povestit colegilor ciudata pățanie, însă au râs de mine. Nici profesorii nu m-am
crezut, așa că m-am hotărât să pun pe hârtie întâmplarea. Poate așa o să fie mai credibilă.
Material realizat de eleva Krisztina Szekely
Clasa a VII-a B
Prof. Stejerean Nicu
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FRUCTELE - ENERGIA NOASTRĂ
Fructul este mâncarea cea mai energizantă, binefăcătoare, dătătoare de viață, de confort şi de
armonie, care există. Te mai poate surprinde ceva? Cercetătorii au descoperit că un consum regulat
de legume şi fructe generează un comportament mult mai optimist pentru persoanele care au în
meniul zilnic suficiente plante sau produse vegetale.
Realitatea cotidiană a demonstrat necesitatea formării unor abilităţi în rândul elevilor în ceea
ce priveşte consumarea fructelor şi formarea unui stil de viaţă sănătos, responsabil, pentru ridicarea
calităţii standardului de trai. În acest scop în școala noastră s-a organizat un concurs pe tema:
Consumul de fructe în ochii elevilor a cărei finalitate a fost realizarea unei expoziții cu lucrările
elevilor.
Concursul și-a propus educarea elevilor, precum şi sensibilizarea părinţilor pentru a susţine şi
promova consumul de fructe autohtone (în special mere) promovând un stil de viaţă sănătos şi
respectul faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi. Elevii școlii au răspuns pozitiv
acestui concurs, premierea acestor urmând să aibă loc în săptămâna, “Să fii mai bun, să știi mai
multe”.
Conţinutul caloric al unui măr depinde de mărimea şi greutatea acestuia. În general, un măr
mediu - cu un diametru aproximativ de 6 cm - are 80 de calorii. Merele nu au grăsimi şi nici colesterol.
Un măr de mărime medie conţine 22 g de carbohidraţi, în care sunt incluse 16 g de zahăr şi 5 g de
fibre dietetice. Cu toate acestea, un măr reprezintă 18% din aportul recomandat de fibre.
Beneficii:
 Dinţi albi şi sănătoşi,
 Previn apariţia bolii Alzheimer,
 Oferă protecţie împotriva maladiei Parkinson,
 Previn mai multe tipuri de cancer,
 Oferă protecţie oaselor,
 Scad riscul de diabet,
 Reduc colesterolul,
 Au conţinut scăzut de calorii,
 Menţin sănătatea inimii,
 Combat diareea şi constipaţia,
 Stimulează sistemul imunitar,
În concluzie: un măr pe zi ține doctorul la distanță.
Prof. Alina Maria Pop

Desene realizate de elevii şcolii noastre din clasele V-VIII.
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CURIOZITĂŢI ISTORICE
















Probabil rezultatul unor încrucişări între şacal şi lup, câinele este considerat primul animal
domesticit de om. Cel mai bun prieten al omului, câinele a fost domesticit în Mesopotamia, în
jurul anului 10.000. I. Hr. Porcul, bivolul şi găinile au fost domesticite peste aproape 3000 de
ani în China şi Asia de Est.
Prima armă de foc cunoscută în istorie a fost create de chinezi. Era vorba despre un mic tun,
atestat în jurul anului 1280.
Americanul Benjamin Franklin a descoperit paratrăsnetul. Astfel, în 1752 şi-a riscat viaţa,
ridicând, în timpul unei furtuni, un zmeu de sârmă.
Bricheta a fost inventată înaintea chibriturilor, acestea fiind inventate în anul 1827 de către
John Walker.
Telefonul a fost inventat de către savantul american Alexandre Graham Bell. Asistentul său a
avut surpriza să audă deodată în aparat vocea lui Bell supanadui: Veniţi până aici, domnule
Watson. Am nevoie de dumneavoastră. Aceasta a fost prima convorbire telefonică din istorie.
Stiloul a fost născocit de Petrache Poenaru, pe vremea când studia la Paris, unde şi-a brevetat
invenţia la 25 mai 1827.
În 1856 Bucureştiul a fost iluminat cu petrol, iar, apoi, cu gaz.
Metoda de fotocopiere şi anume xerografia a fost inventată în 1937, în S.U.A. de un student
în drept.
În 1924 s-a produs primul bloc notes cu spirală pentru prinderea păgânilor.
Tableta de ciocolată a fost produsă pentru prima dată în 1933.
În 1888, pictorul Vicent van Gogh şi-a retezat parţial urechea stângă într-un acces de
deprimare.
În 1932, iarna a fost atât de dură în S.U.A., încât cascada Niagara a îngheţat complet.
Se considera că folosirea creditului a fost atestată pentru prima dată, acum 3000 de ani, în
Asiria, Babilon şi Egipt. Nota de schimb s-a introdus în secolul al XIV-lea. Datoriile erau plătite
cu o treime bani gheaţă şi două treimi note de schimb. Banii de hârtie au urmat abia în
secolul XVII.Prima reclamă pentru credit a fost realizată în 1730 de către Christopher Thornto,
care oferea mobilă, care putea fi plătită săptămânal.În anii 1920, a fost introdusă în S.U.A.o
tablă a cumpărătorilor, un sistem financiar care, cumpără acum, plăteşte mai târziu. Acesta a
putut fi utilizat doar în magazinele care îl emisese.În
1950, Diners Club şi American Express au lansat
cărţile de cheltuieli în S.U.A., primii, bani de plastic’’.
În 1951, Diners Club a emis prima carte de credit către
200 de clienţi, care o puteau folosi în 27 de
restaurante din New York. A mai durat doar până la
stabilirea standardelor pentru benzile magnetice, în
1970, pentru ca cărţile de credit să devină parte a erei
informaţiei.
Prof. Daniela Achim
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Interviu acordat de profesor Pop Alina
- Care a fost motivul pentru care aţi vrut să urmaţi această carieră?
- Faptul că mama mea a fost profesoară de biologie.
- Care au fost avantajele şi dezavantajele?
- Avantajele: vacanţele.
Dezavantajele: elevii nu mai învaţă.
- Sunteţi mulţumită de decizia dumneavoastră?
- Parţial, mi-am dorit mereu o carieră militară.
- Ce sfat aveţi pentru elevii din ziua de azi?
- Să fie mai sârguincioşi, să fie conştienţi de rostul învăţăturii.
- Care a fost cea mai plăcută experienţă pe care aţi trăit-o, ca profesor?
- Faptul că mulţi elevi merg spre medicină şi rezultatele deosebite la
olimpiadele de biologie.
Realizat de eleva Stana Irina, clasa a VI - a A.
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POVESTEA UNUI COPIL DIFERIT
Consilier școlar: Andrei Claudiu Daroczi

A

fost odată, numai o dată, demult, foarte demult, pe

vremea când copiii nu aveau laptopuri, telefoane inteligente și nici alte
lucruri moderne, ci se jucau cu ce aveau și pe unde puteau, când
conducătorii statului nu dormeau pe la muncă și nici nu încercau să-și
asume bunuri ce nu le aparțineau.
Pe-atunci a trăit o familie foarte frumoasă, erau niște oameni gospodari
și harnici ca furnicile. Fiecare zi era un motiv de sărbătoare pentru ei, căci
bine le mergea, iar dacă cumva se-ntâmpla să apară un necaz, știau cum să treacă peste el, cu
dragoste și cu credință în Dumnezeu.
Dar să nu credeți că era cea mai fericită familie de pe pământ, fiindcă aveau un băiat foarte
deștept, dar pe-atât de obraznic și de agresiv cu ceilalți.
Cât era vara de caldă și iarna de rece, copilul făcea trăsnaie după trăsnaie. Pe cât erau părinții de buni
și de respectuoși, pe atât era el de rău și de obraznic. Dacă s-ar fi făcut cumva vreun referendum, cu
siguranță copilul lor ar fi ieșit detașat pe primul loc, că în rest, e vai și amar de căpățâna lui. Fugea de
carte ca dracul de tămâie, dădea dovadă de ascultare părintească ca nuca de
perete, iar la muncă, ce să mai spun, ferească Sfântu’ Așteaptă, îl și durea
lenea numai când i se amintea de muncă.
De aceea erau foarte frământați, deoarece se întrebau ce se va întâmpla cu el
după ce ei nu vor mai fi, cum se va descurca în viață?
Însă cel mai tare se temea tatăl său, știind că la un moment dat, copilul va
trebui să își întemeieze propria familie. Amărât îi era sufletul și numai Tatăl
ceresc știa cât încercase să îl aducă pe calea cea bună: îl mustrase pentru năzbâtiile făcute, dar
degeaba, ca și cum nimic nu se întâmplase, în următoarele zile o lua de la început; îi adusese cei mai
buni dascăli și preoți, ba chiar și câțiva vraci să vadă dacă nu cumva necuratul i-a înveninat sufletul,
dar tot degeaba.
Ce citea spre dimineață, uita până seara, și ca să nu mai lungesc povestea, era
„o bijuterie de coptil”, cum numai un drac și l-ar fi dorit.
Dis de dimineață tatăl se ruga în fel și chip, ca Dumnezeu să facă o minune, astfel
încât fiul său să revină pe calea celor buni: să fie mai ascultător, să aibă respect
pentru cei din jur, să își potolească setea de agresivitate... și lista poate continua
la infinit. Uite că până la urmă minunea s-a petrecut într-o zi!
Departe, dincolo de tărâmul de argint și de codrii fără barbă, se zvonea că exista o
peșteră cu o intrare secretă, unde trăia de ani buni un bătrân pricăjit. `
Puțini au fost la număr cei care au avut curajul să intre în peșteră pentru al vedea. Se zice că, odată intrați numai cei cu hram nobil pot să mai iasă neatinși.
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Cel puțin așa s-a povestit. Cât e mit și cât e realitate, asta nimeni nu știe. Cei care totuși i-au pășit
pragul în căutare de povețe, au povestit la întoarcere, că acel bătrân este cu totul deosebit, iar
peștera unde sălășluia nu se compara cu nimic din ce văzuseră ei până atunci. Unii ziceau că bătrânul
e un rege înțelept ascuns de timpul însăși ca moartea să nu-l găsească, pe când alții cred că ar fi un
înger revenit pe pământ să-i sprijine pe cei cu sufletul tulburat. Așa că, într-o zi tatăl a decis să-și
trimită feciorul la moșneag, că poate s-a alege ceva de capul lui, mai ales că nu mai avea alte variante
ajutătoare. I-a pus câteva merinde în straiță și l-a trimis singur în lume să-l găsească pe bătrân.
Apucând-o la vale, se uitară lung spre casa părintească, și începură apoi cu pași mici să se îndepărteze
de tot ce cunoștea el, cel puțin până în acel moment. La început îi era teamă, simțea cum inima o luă
ușor la fugă în pieptul lui, cum sub pasul greu i se prelingeau picuri mari de transpirație.
Mergând peste dealuri și văi, neștiind unde se afla peștera bătrânului, se
opriră într-un timp sub un copac să se odihnească oleacă, doar era tare ostenit și
flămând.
Ce bine ar fi să știu încotro s-o iau... se întrebă în neștire. Lângă el, un șarpe
stătea atârnat de-o creangă bucurându-se de o pată de umbră. Dar băiatul,
năzdrăvan de felul lui, luară un băț și tare mult necăji biata creatură, de i se
făcură milă de el și copacului... Îl loviră peste cap, îi împletea ca pe-o iță și câte și
mai câte drăcii.
În cele din urmă îl lăsară în pace, norocul șarpelui, deoarece în timp ce-l chinuia nu observase că o
ploaie mai rece ca gheața se porniră ca din senin. Așa că spre uimirea lui, a decis să se adăpostească
cât mai repede. Alergând el a văzut printre copaci o peșteră ascunsă în stâncă.
Să fie oare asta peștera pe care o caut? Să intru? Dacă mă atacă cineva și-mi fură
mâncarea, ce mă fac... ? se întrebă neîncetat.
În cele din urmă, a rostit o formulă magică, pe care o auzise la alți copii aflați în
primejdie, a tras aer lung în piept și a intrat curajos. Afundându-se în întuneric, zărea pe
pereți propoziții total necunoscute lui, una i se părea mai ciudată ca cealaltă. „Cunoaștete pe tine însuți!” sau „Cei mai mulți oameni nu se cunosc pe ei înșiși”. Erau niște propoziții fără
înțeles pentru el, le vedea și totuși, inexplicabil, nu le putea desluși. Dar încet și-a continuat drumul
spre fundul peșterii, dornic să scape de ploaie.
După o vreme, observă o siluetă palidă pe un perete. Inima i se opriră în loc.
O voce aspră îl întâmpina:
Cine-i acolo? Vino să te văd și eu.
Eu sunt aici, nu îmi face rău. M-am rătăcit în timp ce fugeam de ploaie,
răspunsese copilul.
Așa să fie oare? îl priviră bătrânul suspicios.
Pe bune, bătrâne.
Ce te aduce pe aceste meleaguri?
Păi... , tatăl meu m-a trimis în lume să-l caut pe bătrânul din peștera Cunoașterii
de sine, dar a venit seara, a început și furtuna, nu-l voi găsi prea curând, îi
povestea copilul dezamăgit.
Se pare că azi este ziua ta norocoasă, băiete. Eu sunt acel bătrân despre care ți-a
povestit tatăl tău. Din moment ce te-a trimis la mine, înseamnă că ai făcut mult
rău celorlalți, nu-i așa? Vino și ia loc lăngă mine. Ia spune-mi ce ai făcut.
Băiatul se apropie de bătrân și începu să-i povestească entuziasmat.
Când mă joc cu prietenii mei, îmi place să le vorbesc dur, deoarece vreau să știe cine e șeful, iar dacă
se întâmplă să nu facă cum zic eu, îi ameninț că nu vor mai fi amicii mei...
Auzind aceste cuvinte, bătrânul căzu profund pe gânduri. Ar fi vrut să-i spună că procedează
greșit, însă a decis că poate face ceva mai bun pentru el.
Măi copile, ai vrea să-ți spun o poveste? l-a întrebat moșneagul.
Băiatul, destul de curios din fire, se apropie de el profitând și de faptul că vocea bătrânului era mai
blândă.
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Ahaaa! dădea copilul din cap bucuros.
Mă gândeam eu că-ți plac, doar cărui copil nu-i plac poveștile,
însă ce îți voi povesti eu acuma, sunt aproape sigur că nu ai mai auzit vreodată. Uite așa, băiatul cel
neastâmpărat asculta cu sufletul la gură să afle ce mister îi va destăinui
bătrânul.
O să-ți spun „Povestea unui copil diferit”, cum și de ce
este scris în Marea Carte a Vieții și a Morții ca în lume să fie copii de tot soiul:
unii mai pașnici, alții mai agresivi sau unii mai plăpânzi.
Da chiar așa, oare de ce?
Păi, ia ascultă bine la ce-ți voi povesti acuma.
Se zicea că la început lumii erau ca și astăzi, foarte mulți adulți și copii, la care
se adăugau tinerii și bătrânii, dar vezi tu, copile, atunci toată lumea făcea fapte bune, nu exista rău în
lume.
Cum adică nu exista rău în lume?
Toate erau la fel în fiecare zi, lună după lună și chiar ani după ani, fără ca cineva să se gândească
măcar să-i facă rău unui altuia, și era foarte bine așa. Nu existau certuri, războaie, boli și nici alte
primejdii că în prezent. Poate că lucrurile ar fi rămas la fel, dacă unii copii nu și-ar fi modificat
comportamentul...
Ce vrei să spui cu asta, bătrâne? Doar nu erau mulțumiți copiii că puteau face
ce doreau, fără ca cineva să le facă vreun rău? întrebă copilul dezorientat.
Ehh, se pare că nu erau mulțumiți. Câțiva dintre ei s-au hotărât într-o zi să nu
mai asculte de ceilalți. Ei doreau ceva nou: să fie tratați ca adulții, dorințele lor
să fie mereu îndeplinite de părinți și colac peste pupăză, au început să
vorbească jignitor la adresa celorlalți, de parcă cine ar fi fost ei... Atunci au
apărut certurile în lume. Copiii cereau de la părinții lor din ce în ce mai multe
lucruri, fără ca ei să ofere ceva în schimb, se jigneau unii pe alții în tot felul, care mai de care mai
umilitor.
Asta până într-o zi, când părinții au decis să întoarcă foaia lucrurilor, pedepsindu-i pe copiii
neascultători: nu i-au mai lăsat la joacă când doreau, nu i-au mai pupat înainte de culcare, ba chiar au
primit responsabilități în casă. Unii dintre ei au revenit la fapte bune, dar alții au făcut și mai multe
rele.
Ai vrea să-ți știi ce s-a întâmplat cu ei?
Îhâââ! Mor de nerăbdare. Abia aștept să aflu.
După o vreme, unii copii au recurs la agresivitate pentru a-și rezolva conflictele, astfel se
impuneau în fața celorlalți de vârsta lor. Dar fără să-și dea seama, timpul le-a
pregătit o surpriză neplăcută. Acei care în copilărie au făcut fapte rele, odată
ajunși la tinerețe, au fost respinși de societate și lăsați să se descurce singuri. Nu
își puteau găsi un loc de muncă din cauza comportamentelor violente din trecut,
nu aveau prieteni care să-i sprijine când aveau nevoie, iar cei mai răi dintre ei,
nu beneficiau de dragostea părintească, trăind în suflet cu o durere cruntă, până
la finalul vieții lor pământene. Au trăit pe pielea lor, tot ce le-au făcut rău altora
în copilărie și prin propriii lor copii, o lecție grea dată de viață. Au văzut astfel
cum e viața când cineva îți vorbește pe un ton agresiv, cum e când ceilalți îți
aduc cuvinte jignitoare sau mai rău, cum e când te folosești de alții pentru a-ți
satisface propriile scopuri mărunte, așa cum au procedat și ei în copilărie la rândul lor cu ceilalți.
Aceasta a fost marea dreptate pe care timpul a orânduit-o pentru a-i pedepsi pe cei care nu își
respectau, nu-și ajutau prietenii sau părinții la nevoie. Balanța binelui și a răului era din nou
echilibrată.
Terminând de povestit, bătrânul s-a întors tăcut cu fața spre o lumânare care bătea palidă pe un
perete al peșterii. Apoi, uitându-se drept în ochii copilului, îl întrebă:
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Ți-ar plăcea, când vei fi mare, să ți se întoarcă toate lucrurile rele pe care le-ai făcut altora? Să vezi și
tu cum este când copiii tăi îți vor aduce cuvinte jignitoare sau când cineva se folosește de tine pentru
a-și satisface propriile capricii?
Păi, să știi că nu prea!
De ce nu, că doar așa te comporți și tu cu ceilalți?
În acel moment, din ochii copilului începură să curgă câteva lacrimi de
regrete, gândindu-se ce ar putea face să se schimbe.
Plângi? îl întrebă bătrânul. Acesta este un lucru bun. Șă știi
de la mine că cea mai bună cale de cunoaștere este prin suferință. Una este
să auzi adevărul spus de tine, și cu totul altfel este să-l auzi spus de la
altcineva.
Acum întoarce-te la părinții tăi și spune-le ce ai învățat. Și nu
uita: dacă ție nu-ți place ceva, altuia nu-i face! Odată spuse astea, bătrânul
se ridică și plecă lăsându-l pe copil într-o tăcere meditativă.
În drum spre casă se gândea câtă dreptate avea bătrânul. Într-adevăr, își spusese în gând: Cei care
au grăit despre el că este un om nemaipomenit nu s-au înșelat deloc.
Chiar în acea seara, pentru prima dată în viața lor, părinții lui au fost
martorii unui gest nobil, când el le-a cerut iertare pentru toate greșelile pe care
le făcuse anterior, promițând că se va schimba și va face atât de multe fapte
bune, încât nu o să-i mai încapă pe cântarul faptelor bune!
În următoarele zile, au văzut toți cum încet-încet, din copilul
neastâmpărat și agresiv de altădată, devenea un copil pe care te puteai încrede
oricând la nevoie. Învăța literele alfabetului, știa tabla înmulțirii și împărțirii și cu
ochii pe jumătate închiși, însă era dornic să-și cunoască adevăratul potențial, de
aceea se interesa de cu zor de la înțelepții satului, de cunoașterea și imaginea de
sine, neglijată în întregime în trecut.
Peste ani și ani, când Dumnezeu decisese să-l ia lângă El, dintr-un
simplu copil diferit, numele său devenise deja o legendă prin manualele
școlare alternative, numele și faptele sale pline de înțelepciune, au fost urmate
de mii și mii de copii din întreaga lume, făcându-i atât de mândri pe părinții lui.
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Istoria pe scurt a meşteşugului Quilling (arta de a rula hârtia)

Participând la concursul "Nu arunca, refoloseşte!" de la Oradea, în
anul 2007, am primit revistă în care au fost publicate lucrările participante la
concurs. Printre acestea era şi o lucrare realizată prin metodă, "Quilling".
A fost prima lucrare pe care am văzut-o realizată în acest mod, dar a
fost suficient pentru a-mi stârni curiozitatea şi apoi dorinţa de a realiza şi eu
asemenea lucrări. La început a fost destul de greu, deoarece nu ştiam nimic
despre această metodă, dar cu multă răbdare şi numeroase căutări am reuşit
să-mi procur materialele necesare şi să încep să fac prima lucrare.
"Quilling-ul" este o formă de artă care implică utilizarea de benzi de hârtie
care sunt rulate şi lipite împreună pentru a crea modele decorative.
PAPER-rulare, FILIGRAN şi QUILLING sunt toate numele care s-au dat acestui
meşteşug în istoria sa lungă.
Meşteşugul a devenit din ce în ce mai popular şi pot fi găsite numeroase
lucrări în galeriile de artă din toată lumea, "QUILLING-ul" fiind o artă care
este practicată atât de tineri cât şi de bătrâni. Unele surse indică faptul că
acest meşteşug a fost practicat în Egiptul Antic. Este distractivă, accesibilă
tuturor şi am găsit-o a fi destul de relaxantă. Sper ca această introducere
pentru, "QUILLING" v-a trezit o scânteie de interes şi veţi începe să aveţi o
imaginaţie mult mai creativă decât a mea.
Instrumentele necesare pentru acest meşteşug, în România, se găsesc
în magazinele de hobby, seturi de quilling, care conţin fâşiile de hârtie şi acul
acela special. Dar, aşa cum am procedat eu, chiar, voi puteţi face aceste ace
din ace de cusut lâna, din acelea cu capătul mai mare, pe care le-am tăiat la
capătul opus vârfului cu un patent. Aşa ajungeţi să aveţi un ac cu capătul ca o
furculiţă..., pe care apoi l-am înfipt cu capătul ascuţit într-un suport de
plastic, pentru a putea fi folosit mai uşor. Mai e nevoie şi de liniarul cu cele 7
cerculeţe de dimensiuni diferite care ne ajută să facem mai multe modele de
o singură mărime.
Cu ajutorul acestei metode se pot realiza felicitări, tablouri, vaze,
suporturi pentru lumânări, broşe, cercei, ornamente pentru diverse obiecte,
jucării, etc.
Materialul acesta aş dori să fie o sursă de inspiraţie pentru toţi cei ce se
bucură de artă de a rula hârtia. Însă chiar dacă ai în faţă aceste modele şi
chiar dacă ai folosit exact dimensiunile specificate în model, nu este de
surprins faptul că a ta arată diferit. "Quilling-ul" este o experienţă personală
şi aceste diferenţe sunt cele care ne permit să transformăm lucrările în ceva
unic. Aceasta este ceea ce înseamnă lucru manual, când două elemente nu
sunt la fel!
Voi reveni şi cu alte modele!
SPOR LA LUCRU!
Înv. MOLDOVAN EUGENIA

Arta quilling
24 | P a g e

REVISTĂ CALEIDOSCOP “NEBĂNUITELE TREPTE”

Bijuterii realizate în
tehnica quilling
înv. Moldovan Eugenia

Motive vegetale stilizate în
tehnica quilling
înv. Moldovan Eugenia

Mărţişoare realizate în
tehnica quilling
înv. Moldovan Eugenia
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Lucrări realizate de învăţătoarea Moldovan Eugenia
Tehnica quilling

Prima lucrare realizată în anul 2007
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Lucrări realizate de învăţătoarea Moldovan Eugenia
Tehnica quilling
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Factori favorizanţi apariţiei conduitei violente în şcoală
Violenţa şcolară este un fenomen extrem de complex, cu o determinare multiplă: familiară,
socială, personală şi culturală, este o expresie a violenţei din societate, care pe lângă prejudiciu
emoţional şi de sănătate produs, reduce şansele elevilor de a-şi dezvolta personalitatea pe deplin şi
de a dobândi o educaţie de calitate. Violenţa şcolară este asociată, în general, cu zonele urbane
dificile, cu periferiile sociale, acolo unde sărăcia este la ea acasă, având drept surse favorizate atât
factorii exteriori şcolii - factorul familial. Factorul social, factorul individual, cât şi un factor intern
şcolii – şcoala ca sursă de violenţă.
Factorul familial
Educaţia de tip familial, are un rol major în etimologia deviantei având o diversitate de
factori cauzali cum ar fi: climatul afectiv, coeziunea familială, statutul economic şi cultural. De regulă
copiii agresivi provin din familii în care părinţii sunt înşişi agresivi şi modelele disciplinare sunt
neadecvate, brutalitatea părinţilor manifestându-se şi asupra copiilor, se produce o ruptură a
relaţiilor cu părinţii, iar fuga de acasă şi vagabondajul este alternative aleasă de cele mai multe ori.
Climatul socio-afectiv şi moral al familiei este mult perturbat atunci când în familie sunt
cazuri de alcoolism, de imoralitate, de antecedente penale şi familie dezorganizate. Cu referire la
acest ultim aspect s-a constatat că prelevanta delicvenţei în familiile dezorganizate este cu 10-15%
mai mult decât în familiile organizate. Influenţa factorilor delictogeni familiali trebuie privită în
intercondiţionarea multiplă cu factorii extrafamiliali şi cu cei psihoindividuali.
Factorii individuali
Factorii individuali sunt grupaţi în două categorii: factori constituţionali, dependenţi de
zestrea şi de structura neuropsihică (debilitatea mintală, hipermotivaţie, tendinţe agresive) şi de
unele particularităţi ale personalităţii (diferite tulburări de caracter sau atitudini negative - formate
sub influenţa unor factori defavorabili de mediu). Observaţiile cu privire la personalitatea deviantului
au schiţat următorul portret al acestuia caracterizat prin: intoleranţă la frustrare, autocontrol
deficitar, egocentrism, impulsivitate, nedezvoltarea sentimentelor morale.
Starea de frustrare se manifestă printr-o emoţionalitate mărită şi în funcţie de
temperamentul individului, de structura sa afectivă se poate ajunge la un comportament violent,
individul ne mai ţinând cont de normele şi valorile fixate de societate. Frustrarea afectivă este una din
cauzele cele mai frecvente ale problemelor de comportament, în 80% din astfel de cazuri s-a
descoperit partea acestui factor în etiologia fenomenului deviant.
Stabilitatea afectivă reprezintă una din caracteristicile personalităţii celor violenţi, ea
manifestându-se prin: sugestionarea rapidă în raport cu impresiile de moment formate; lipsa unei
autonomii afective, labilul afectiv este un instabil emotiv, un element care în relaţiile sale trădează
discontinuitate, salturi nemotivate de la o extremă la alta.
Inteligenţa este un factor decisiv în adaptarea socială sau a violenţei şcolare, dar
considerată împreună cu afectivitatea. Un copil inteligent găseşte mai multe soluţii de adaptare, însă
relaţia afectivă cu adultul este cea care direcţionează folosirea inteligenţei către adaptări aprobate
social sau către adaptări neconvenţionale. Se apreciază însă tot mai mult că întârzierile mintale
reprezintă o premisă a violenţei, mai ales atunci când nivelul scăzut se asociază cu tulburări afective şi
cu condiţii nefavorabile de mediu.
Factorul social
Mediul social conţine numeroase surse de influenţă de natură să inducă, să stimuleze şi să
întreţină violenţa şcolară, situaţia economică, inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-media,
disfuncţionalităţi la nivelul factorilor educaţionali.
Tot mai mulţi psihologi şi sociologi subliniază faptul că mijloacele de comunicare în masă,
prin conţinutul neadecvat pe care îl promovează uneori, pot propaga atitudini disociale şi antisociale,
pentru ca mai ales copiii cu potenţial agresiv urmăresc programe TV care prezintă violenţă.
Importul de modele de conduită, combinat cu generalizarea proceselor de imitaţie,
aprecierea doar a filmelor care prezintă scene agresive, luate ca atare fără a face distincţia necesară
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între agresivitatea prosocială şi cea antisocială, fiind interesaţi mai mult de tehnicile de agresiune pe
care să le poată utiliza şi ei la rândul lor este un fenomen nu doar îngrijorător pentru masa de
populaţie şcolară, ci cu siguranţă unul generator de violenţă.
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