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Primăvara
Primăvara este un anotimp minunat, în care natura se trezește la viață.
Afară, soarele ca un bulgăre mare de aur începe din nou să strălucească. Firava iarbă verde
este unduită în aer de vântul călduț. Florile colorate se zăresc în iarba înaltă și înverzită ca o
paletă de culori.
Lalelele colorate dau culoare și mireasmă plăcută grădinilor, zambilele sunt asemeni unui
copac cu floricele mărunte și parfumate, iar din copacii înmuguriți, floricele mici și albe, suflate de
vânt, înfrumusețează iarba cu gingășia lor.
Albinele ies din stup și adună polenul din flori, producând mierea aurie dulce ce le place
copiilor, păsărelele stropite cu felurite culori zboară în văzduhul senin, iar copilașii se joacă afară,
fericiți de sosirea primăverii.
Deci, pentru mine, primăvara rămâne unul dintre cele mai iubite anotimpuri.
Elev: Călăcean Antoniu
Clasa a V-a C
Profesor îndrumător: Chira Liana

ZIUA ÎNVIERII
Astăzi este o zi mare,
Ziua Învierii,
Creştinilor, e sărbătoare,
E ziua Mântuirii.
Veniţi cu toţii să priviţi
Minunea ce se-ntâmplă,
Cum dragul nostru Domn Iisus
La ceruri se ridică.
Demult, era un prunc micuţ
În ieslea cea de paie,
Iar azi, pe cruce stă tăcut
Şi lacrimi curg şiroaie.
Creştinilor, veniţi cu toţi,
De la oraş sau sat,
Un murmur să se-audă-n cor:
Hristos a înviat!’’
Crecan Vlad
Cls. A III- a A
Înv. Moldovan Eugenia
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ÎNVIEREA
Toţi copiii azi aşteaptă
De la părinţi sau bunici,
Ouă roşii şi păscuţe
Să le guste fericiţi.
Să ciocnească ouă multe,
Colorate sau pestriţe,
Iar lângă părinţi, la mese,
Să guste mâncări alese.
Şi când orologiul bate,
Ora douăsprezece-n noapte,
Cu toţii cântă frumos,
Învierea lui HRISTOS.
Varga Emanuela
Cls.a III- a A
Înv.Moldovan Eugenia

LACUL
Era o zi frumoasă de vară. Undele râului ce curgeau zgomotos la vale se adunau în lacul de la
marginea oraşului.
Un grup zgomotos de copii se jucau pe malul lacului. Aruncau nepăsători tot felul de deşeuri
în apa limpede. Deodată, o voce din adâncuri a strigat:
-Nu-mi tulburaţi apa! Nu-mi luaţi viaţa!
M-am apropiat de ei şi le-am spus: în adâncul lacului este viaţă. Plantele şi peştii au nevoie de
curăţenie ca şi voi. M-au privit miraţi şi apoi s-au îndepărtat încet, ruşinaţi.
Mulţumit, m-am aşezat pe malul lacului şi i-am privit adâncurile. Chipul meu se oglindea în apa lui
curată ca lacrima. O sticlă goală plutea stingheră şi parcă ruşinată că se afla acolo. S-a oprit în cele din
urmă aproape de mal. Am luat-o şi am aruncat-o în containerul din apropiere.
Încet am urcat spre pădure urmând cursul râului. Un indicator îmi purta paşii spre izvorul râului
zgomotos. Ce limpede era apa lui! Ce aer înmiresmat răzbătea din adâncul pădurii!
Binecuvântaţi pădurea şi apa, aceste daruri dumnezeieşti ce ne păstrează viaţa!

Popiţa Sorina
Cls.a III- a A
Înv.Moldovan Eugenia
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SATUL UITAT
Totul s-a petrecut într-o vară, cu câțiva ani
în urmă. Era o vară călduroasă și tăcută. Copacii
verzi erau în permanență mângâiați de adierea
ușoară a vântului. Voiosul soare trimitea săgeți
de foc asupra naturii, înfierbântând pământul.
Ciripitul suav al păsărelelor și bâzâitul gâzelor
mă făceau să cred că sunt pe un tărâm de vis.
Eram în vacanță la bunici. Tata și mama se
întorseseră în orașul încins ca un cuptor, în timp
ce eu am rămas la bunici, împreună cu Rex,
câinele meu drag. Rex a fost și atunci și este și
azi un prieten de nădejde, care nu mă lasă la greu niciodată.
Într-una din zile, m-am hotărât să fac o excursie în pădurea de la
marginea satului. Mi-am pus o gustare, o sticlă de apă și, însoțit de Rex,
am pornit spre pădure, convingând-o pe bunica de riscurile minime ale
călătoriei mele. Doar îl aveam cu mine pe Rex, care mă putea apăra de
orice! Odată ajuns în pădure, m-am lăsat furat de cântecele armonioase a
sute de păsări care, ascunse printre frunzele copacilor bătrâni, își făceau
simțită prezența doar prin cântecul lor minunat. Mergând prin pădure,
eram convins că avea să fie o plimbare de neuitat, însă, ajuns în inima
codrului, am observat cum nori negri au acoperit soarele, iar o ceață
densă și întunecată s-a lăsat peste noi.
În jur, vântul începu să urle cu
putere, iar prin pâlca deasă răzbăteau lumini fosforescente ca ale
unor fulgere. Am simțit cum frica mă cuprinde și îmi încetinește
mișcările. Presimțeam că avea să se întâmple ceva rău. Și Rex dădea
semne de neliniște, lucru care mie îmi sporea teama. Am pornit întro direcție oarecare, fără să știu încotro merg și dornic să ies cât mai
repede din pădure. Încet-încet, ceața începea să se ridice, lăsând în
urma ei un tablou de coșmar – totul părea ars în jur, veștejit, copacii
uscați arătau ca niște fantasme misterioase ale nopții, cerul era
cenușiu, acoperit de nori ca niște balauri din basme. În depărtare se
vedeau munți ale căror vârfuri semețe păreau împlântate în cerul
roșiatic. De acolo, din acei munți, și-au luat zborul mai mulți dragoni
ce scuipau flăcări, arzând tot ce le ieșea în cale. Dragonii veneau spre
pădure și eram convins că acesta era sfârșitul. Am pornit în fugă
însoțit de Rex, căutând orice ne-ar fi putut oferi protecție în fața grozăviei ce venea spre noi. Ca prin
miracol, am văzut la câteva sute de metri în față, într-o stâncă, o intrare. Eram sigur că este o peșteră.
Era exact genul de adăpost pe care îl căutam în acel moment. Intrând, am găsit aceeași ceață deasă,
lăptoasă, care învăluise pădurea ceva mai devreme. Mergând prin ceață mai multe ore, am ajuns întrun loc ce-mi părea cunoscut. Între timp, ceața se risipise. Dintr-o dată, am recunoscut locul – era
exact luminișul prin care intrasem în pădure de la bun început. Am ridicat privirea spre cer, iar acesta
era albastru și luminos. În spate, pădurea fremăta de cântece și viață. Am pornit spre casă,
întrebându-mă dacă tot ce trăisem în acea pădure a fost real sau a fost doar o închipuire.
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Seara i-am povestit și bunicii pățania. Mă gândeam că va râde de mine și că sigur nu mă va
crede. După ce i-am povestit, bunica m-a privit cât se poate de serioasă și mi-a spus că nu trebuia să
merg singur în acea pădure. Apoi mi-a povestit că mai mulți oameni din sat pățiseră ceea ce am pățit
și eu, doar că, de fiecare dată, coșmarul era altul. Demult, mi-a povestit bunica, pe locul pădurii
fusese un sat. Odată, o ceată de tătari a ajuns și în acel sat și aproape toți locuitorii au fost uciși, de la
cel mai tânăr, până la cel mai bătrân. A fost lăsat în viață doau un om, și anume cel mai bătrân din
sat. Nimeni n-a înțeles de ce tătarii l-au lăsat în viață. În orice caz, mâhnit și dornic de răzbunare,
bătrânul a blestemat locul, cerând ca toți aceia care se vor mai apropia de sat, să-și piardă mințile. Se
pare că și eu, pătrunzând în acea pădure, m-am apropiat prea mult de locul unde odată fusese un sat
și unde acum nu mai rămase nimic din acele vremuri de demult. Rămăsese doar blestemul care
tulbura mințile celor rătăciți în pădurea bătrână.

Material realizat de elev Cristian Drăjan
Clasa a VI-a B
Prof. Stejerean Nicu

PRIMĂVARA
Copaci înfloriţi,
Flori multicolore,
Miresme călduțe
Toate te vrăjesc.
Cer senin şi albastru
Suave raze, tandre,
Încălzesc pământul
Și flori ce se ivesc.
Păsări reîntoarse,
Ciripesc prin ramuri.
Cer senin, albastru.
Natură, te iubesc!
Elev: Floroian Andreea
Clasa a V-a C
Prof: Chira Liana
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Lumină și viață
Îmi pregătesc temele pentru ziua următoare la școală. Îmi place să dau perdeaua din geam
la o parte să intre lumina. Azi, pe marginea geamului am văzut o buburuză. Pe unde o fi intrat? Să
fie un semn că primăvara a venit? Ziua este mai lungă deja, se vede asta și soarele apare mai des,
se simte miros de primăvară. Copacii dezveliți de frunze toată iarna, își vor îmbrăca haină verde în
curând, mă uit la copacii din curtea blocului, se văd mugurii.
Împărăția Zânei Zăpezilor a fost ștearsă de pe fața pământului. S-a sfârșit cu alba și feerica
priveliște din atâtea luni. Primăvara a venit cu șuvoaie de lumină aurie ce sparg norii plumburii și cu
miros de pământ umed. De sub zăpadă un ghiocel gingaș își scoate capul la lumină. Și-a trimis
razele trandafirii peste ghiocelul firav. Minunatul anotimp a trezit la viață natura și a adus bucurie
în sufletele noastre. Păsările s-au întors la cuiburile unde-și vor cloci ouăle și vor scoate pui.
Ieşind cu prietenele mele afară ne lăsăm mângâiate de razele soarelui. Razele lui ating și
înfrumusețează totul asemeni zânei din povești cu bagheta ei magică, florile se deschid, copacii
înfrunzesc, gâzele mișună nestingherite, albinele harnice vor culege în curând polenul. Totul e viu
sub razele soarelui. Eu şi prietenele mele am auzit un tril divin. Era glasul privighetorii. Ce frumos
cânta, parcă susținea un concert în aer liber. Am văzut doi fluturi zugrăviți în culori vii. Se aude un
ciripit vesel... O văd. E rândunica de anul trecut. S-a întors la cuibul de le streaşina blocului.
Ce bine că a sosit primăvara!
Elev: Mărieș Codruța
Clasa a VII-a C
Prof: Chira Liana
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Suntem francofoni
Valori precum egalitatea, solidaritatea sau diversitatea sunt indisociabile de limba si de
cultura franceză. Iată de ce, în fiecare an, pe data de 20 martie, în 77 de țări de pe cinci continente
se celebrează Ziua Internațională a Francofoniei. Evenimentul este marcat printr-o serie de
manifestări cultural-artistice şi educaționale, şi, în niciun an, şcoala noastră nu scapă această ocazie
de a ne celebra identitatea francofonă. Da, prin limbă şi prin cultură, suntem legați de Franța mai
mult decât de oricare țară. Comunitatea şcolară trebuie conştientizată în acest sens. Pentru asta,
organizăm regulat o varietate de activități cu şi pentru elevi, concursuri de desen tematic sau de
cultură francofonă, scenete, vizionări de filme, audiții şi interpretări muzicale, şi lista ar putea
continua. Prin această abordare interdisciplinară, instructivă şi recreativă deopotrivă, dorim să
cultivăm interesul elevilor pentru spațiul francofon, chiar să le insuflăm pasiunea pentru limba
franceză, limba Europei în secolul al XVIII-lea. În prezent, franceza este limbă oficială în 29 de state,
fie singură, în 12 ţări, fie împreună cu alte limbi precum engleza, araba, spaniola sau portugheza, în
17 ţări. Şi este, complet sau în parte, limba maternă în Franţa, Belgia, Elveţia, Luxemburg şi
Monaco. Să-i acordăm, aşadar, limbii franceze importanța cuvenită.
prof. Emanuel Turc
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APORTUL LABORANTULUI ŞCOLAR IN
CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII LECŢIILOR PRACTICE
„...Acele ştiinţe care nu s-au născut din experiment, mama oricărei
certitudini, sunt inutile şi pline de erori.”
Leonardo Da Vinci
Laboratorul de chimie, fizică și biologie este locul în care ar trebui să se desfăşoare cea mai
mare parte a activităţilor didactice, unde elevii să se poată familiariza cu tehnicile de lucru
specifice, spre a-şi forma un stil corect de investigare a fenomenelor, prin participarea directă la
organizarea şi efectuarea experimentelor şi la interpretarea rezultatelor.
Lucrarea de laborator reprezintă pentru elev întâlnirea cu nişte obstacole cognitive pe care
trebuie să le depăşească în decursul acesteia singur sau împreună cu colegii, sub îndrumarea atentă
a cadrului didactic și a laborantului.
În activitatea de laborator elevul devine experimentator (cercetător) confruntat cu „temă să
de cercetare”. Va trebui să emită ipoteze, să imagineze şi să realizeze montajul experimental, să
observe desfăşurarea fenomenelor, să înregistreze datele experimentale, să le analizeze şi stabilind
cauzele de posibilă eroare să emită judecăţi de valoare cu privire la: metoda utilizată, justeţea şi
repetabilitatea valorilor obţinute, utilitatea metodei etc.
Experimentele se folosesc de obicei, integrate, în număr mai mare sau mai mic, în diferite
etape ale lecţiilor. Multitudinea sferelor de informaţii din domeniul chimiei, fizicii și biologiei,
reprezentate prin noţiuni, concepte, fenomene şi legi solicită o gamă diversificată a
experimentelor.
Lucrările practice sunt nu numai de un folos imediat şi direct, pentru o mai justă înţelegere a
materiei predate, ci şi de o mare utilitate, pentru dezvoltarea dragostei şi interesului elevilor
pentru studierea științelor naturii. Necesare şi deosebit de eficiente, lucrările practice pot fi folosite
cu succes în descoperirea cunoştinţelor şi în formarea deprinderilor, în fixarea şi aprofundarea
acestora
Precum şi în evaluarea şi controlul însuşirii lor.
Menţinerea standardului profesional al fiecărui cadru didactic și didactic auxiliar, presupune
acumulări permanente, preocuparea continuă de acomodare la tot ce apare nou în domeniul
specialităţii şi perfecţionarea continuă a demersului didactic în concordanţă cu ultimele inovaţii din
domeniul ştiinţelor educaţiei. Acest lucru se poate realiza cu succes printr-o colaborare și prin
punerea în valoare a activității laborantului. Alături de profesori, laboranţii pot înţelege cerinţele
mai vechi şi pe cele noi, care se impun pentru pregătirea şi sprijinirea desfăşurării optime a
lucrărilor de laborator.
Rolul, locul și importanța experimentului în însușirea cunoștințelor de chimie, fizică și biologie
Conceput în corelaţie cu principiile didacticii moderne, experimentul de laborator urmează
treptele ierarhice ale învăţării, conducând elevul de la observarea unor fenomene chimice pe baza
demonstraţiei, la observarea fenomenelor prin activitatea proprie (faza formări operaţiilor
concrete), apoi la verificarea şi aplicarea în practică a acestora (faza operaţiilor formale) când se
cristalizează structura formală a intelectului şi în continuare, la interpretarea
Fenomenelor observate care corespunde cu faza cea mai înaltă din treptele ierarhice ale dezvoltării
(faza operaţiilor sintetice).
Aplicaţiile practice încep cu proiectarea didactică a două tipuri de lecţii:
- Lecţia de dezvoltare de competenţe (cu subvarianta lecţie de laborator)
- Lecţia de elaborare şi însuşire a cunoştinţelor, variantă bazată pe învăţarea prin experiment.
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Criterii de clasificare a experimentului de laborator. Clasificarea experimentelor de laborator
este strict legată de varietatea de sarcini şi se poate face după mai multe criterii:
A. Criteriul locului în ierarhia învăţării
După acest criteriu, experimentele de laborator pot fi:
 Reproductive (demonstraţia se reproduce după un program dinainte stabilit indicându-se şi
ceea ce trebuie să se observe şi la ce concluzie se ajunge);
 Productiv-creative şi de cercetare (au loc în context problematizat complex în care se afirmă
capacităţi operaţionale la nivel superior).
B. Criteriul participativ al elevilor
După acest criteriu, experimentele de laborator pot fi:
 Experiment demonstrativ efectuat de profesor şi laborant sau de o grupă de elevi;
 Experiment frontal realizat de toţi elevii, în acelaşi timp individual sau pe grupe.
C. Criteriul capacităţii umane:
Aceasta include noţiunea de capacitate de investigare experimentală, adică metoda
experimentului ştiinţific în cunoaşterea realităţii.
În funcţie de sfera acestor capacităţi, experimentele pot fi:
 Experimente pentru deprinderi motorii
 Experimente pentru deprinderi intelectuale.
Această clasificare nu poate delimita strict sfera experienţelor ce se desfăşoară în
laboratoare.
Este importantă precizarea faptului că nu există experienţă care să fie destinată în exclusivitate
însuşirii deprinderilor intelectuale în afara deprinderilor motorii, iar fiecare activitate
experimentală este concepută sub forma unei anumite strategii de învăţare.
D. Criteriul locului de învăţare (în lecţii)
După locul pe care îl ocupă în lecţie, experimentele de laborator se pot clasifica în:
 Experimente pentru stimularea interesului faţă de noile informaţii (se află în momentul de
introducere în lecţie);
 Experimente pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea sau extinderea lor (în lecţia
propriu-zisă);
 Experimente pentru fixarea lecţiei (se introduce pe parcursul lecţiei în momentele de feedback sau în lecţiile de recapitulare);
 Experimente pentru evaluare (locul lor este variabil putând fi utilizate la începutul învăţării,
pe parcursul ei sau la sfârşitul procesului de învăţare).
Experimentele se folosesc de obicei, integrate, în număr mai mare sau mai mic, în diferite
etape ale lecţiilor. Multitudinea sferelor de informaţii din domeniul chimiei, fizicii şi biologiei,
reprezentate prin noţiuni, concepte, fenomene şi legi solicită o gamă diversificată a
experimentelor. Deci, experimentele de laborator pot fi organizate foarte diferenţiat, formularea
sarcinilor concrete pentru efectuarea unui experiment ridicând probleme care implică: scopuri ale
învăţării, accesibilitatea la învăţare, conţinutul învăţării, locul în procesul învăţării, corelarea cu alte
strategii didactice de învăţare.
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Concluzii
Lucrările practice se pot efectua cu aparatură, instrumentarul, reactivii existenți în şcoli.
Efortul depus pentru pregătirea lucrărilor practice este laborios, dar rezultatele obţinute de elevi şi
participarea lor activă şi afectivă răsplătesc orice efort.
Mediul de lucru, atmosfera destinsă şi comunicarea adecvată cu elevii în cadrul lecţiilor în care sunt
prevăzute lucrări practice, contribuie la creşterea interesului elevilor pentru obiectul studiat.
Tratarea individuală a elevilor, dirijarea discretă a activităţilor, crearea unor situaţii problemă,
stimularea gândirii elevilor pentru a formula ipoteze, rezolvarea prin descoperire cu ajutorul unor
lucrări practice a problemei, sunt modalităţi de activitate didactică eficienţe care permit o formare
complexă şi o evaluare mai bună a elevilor.
Profesionalismul, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare şi interrelaţionare,
atenţia şi îndemânarea reprezintă aptitudinile minime absolut necesare practicării ocupaţiei de
laborant.
„Lucrul cel mai minunat cu care ne putem întâlni este misterul. La baza artei și ştiinţei adevărate se
află emoția primară. Cel care nu știe acest lucru și nu poate fi curios sau simți uimire este ca și
mort, asemenea unei lumânări stinse”.
A. Einstein

Material realizat de laborant Daróczi Viorica
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ISTORIA CASTELULUI PELEŞ

Unul dintre cele mai frumoase castele construite în România, Castelul Peleş a fost
ridicat între anii 1873 şi 1883. Acestei construcţii de referinţă nu numai pentru Sinaia, ci şi
pentru România, i s-a pus piatra de temelie în ziua de 22 august 1875. Locul construcţiei,
respectiv suprafaţa din Valea Peleşului, fusese cumpărat de domnitorul Carol I.
Iniţial, reşedinţă regală de vară, castelul a fost construit din lemn, piatră, cărămidă şi
marmură, pe malul stâng al pârâului Peleş, între anii 1873-1883 (etajul I) şi între 1896 şi 1914
(etajul II), de Carol I de Hohenzollern - domnitor şi primul rege al României (1866-1914) - în
stilul renaşterii germane, după planurile arhitectului vienez Wilhelm von Doderer şi ale celui
german Johann Schultz din Lemberg, cu transformări şi adăugiri gotice efectuate de arhitectul
ceh Karel Liman între anii 1896-1914.
Castelul Peleş are 160 de camere, stilul predominant fiind cel renascentist germanic
care se îmbină armonios cu alte stiluri, precum cel renascentist italic, gotic, baroc german,
austriac, turcesc şi francez rococo. Edificiul are şi un turn central de 66 m înălţime.
În prezent, Castelul Peleş adăposteşte un valoros muzeu cu ample colecţii de pictură,
sculptură, armuri, covoare, mobile, tapiserii, statuete, obiecte de ceramică, veselă din aur,
argint şi porţelan, vitralii etc. Colecţia de arme a Castelului Peleş cuprinde peste 4000 de piese,
putând fi divizată în arme de paradă şi de vânătoare. Printre aceste arme albe şi de foc, se
numără piese începând din secolul al XV-lea până în secolul al XIX-lea.
Vitraliile au fost achiziţionate între anii 1883 şi 1914. O parte din ele sunt originale,
piesele elveţiene şi germane sunt din secolul al XV-lea, al XVIII-lea, altele datează din secolul al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea - ultimele fiind lucrate în atelierele din Zettler şi Zwolfer.
În domeniul artelor plastice se disting picturi originale semnate de Gustav şi Ernest Klimt, Franz
Match, Dora Hinz şi chiar regina Elisabeta, dar şi o serie de copii după pictori celebrii.
Castelul Peleş este înconjurat de şapte terase concepute iniţial în stilul renaşterii
italiene târzii şi decorate cu statui, aparţinând sculptorului italian Romanelli, fântâni sculptate
în piatră, vase ornamentale din marmură de Carrara de o frumuseţe impresionantă. Arhitecţii
au utilizat din abundenţă
decoraţiunile din lemn, atât la
exterior cât şi în interiorul
castelului şi acest lucru oferă un
aspect cu totul special clădirii.
Demn de menţionat este
faptul că Peleşul a fost primul
castel electrificat în întregime
din Europa. Acest lucru a fost
posibil în urma construirii unei
microhidrocentrale pe malul
pârâului Peleş.

Prof. Daniela Achim
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... râul Mureş are cea mai mare lungime dintre toate râurile ţării ? Lungimea cursului său
este de 789 km, din care 761 km sunt pe teritoriul României. Bazinul hidrografic al
Mureşului include toate formele de relief: munţi ( 23 %), dealuri şi podişuri ( 25 %) şi câmpii
( 52 %);
... pe râul Argeş au fost construite 17 hidrocentrale ? Lacul de acumulare Vidraru are cea
mai mare adâncime ( 156 m) faţă de celelalte lacuri antropice din ţară;
... Oltul are o lungime de 615 km şi se varsă în Dunăre la Islas, în apropiere de Turnu
Măgurele ? Pe Olt şi afluenţii săi sunt aproape 30 de lacuri de acumulare;
... pe valea râului Carasu din Dobrogea a fost construit Canalul Dunăre-Marea Neagră? În
epoca de strălucire a cetăţilor greceşti de la Pontus Euxin, râul Carasu purta numele de
Axios, de unde şi numele cetăţii din apropierea sa, Axiopolis;
... în râul Vâlsan ( afluent al râului Argeş ) trăieşte Aspretele ( Romanichtys valsanicola ) un
peşte ,,fosilă vie” unic în România, foarte rar în Europa şi chiar în lume ? Este singurul peşte
a cărei denumire internaţională este cea în limba română;
... piatra a fost cea mai valoroasă materie primă a oamenilor primitivi ? În epoca paleolitică
oamenii primitivi îşi confecţionau numeroase unelte din jasp, cremene, obsidian, cuarţit,
încălzindu-le în foc şi apoi aruncându-le în apa rece. Aceste pietre crăpau, dând naştere la
aşchii subţiri, cu marginile ascuţite, adevărate cuţite, răzuitoare, pe care le utilizau la
jupuirea vânatului, curăţirea pieilor, precum şi la confecţionarea vârfurilor de săgeţi, şi de
suliţe. Din roci vulcanice ca andezitele, dacitele sau bazaltele îşi confecţionau ciocane,
topoare, vase;
... sarea este singura rocă folosită în alimentaţie de om ? În Imperiul Roman sarea era foarte
preţuită, accesul la sare era privilegiul claselor superioare. În cadrul armatei ofiţerii primeau
un supliment de bani la soldă, ce se numea salarium ( în traducere ,,bani pentru sare”. De
atunci a rămas denumirea de salariu pe care o folosim în zilele noastre;
... cel mai mare bulgăre de aur nativ ( 200 kg) a fost descoperit în anul 1846 la Colgardie în
sud-estul Australiei ? Această descoperire a determinar creșterea populației de la 400.000 în
1850 la 1.100.000 în 1858;
... de-a lungul timpului s-a extras o cantitate de aproximativ 160 mii de tone de aur, adică
echivalentul unui cub cu latura de 20 de metri;
... în decursul istoriei sale omenirea a utilizat în jur de 2 miliarde tone de fier, 80 de milioane
cupru, plumb și zinc, 20.000 tone de aur și 200.000 tone de argint;
Culese de Chira Ionuț-clasa a VI-a A
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Să ştii mai multe, să fii mai bun!
prof. înv. primar Coste Daniela
prof. înv. primar Vereș Sanda
În perioada 7-11 aprilie 2014, în învăţământul românesc s-a derulat săptămâna „Şcoala altfelSă ştii mai multe, să fii mai bun!”, cu programe dedicate activităţilor educative, cu prezenţa
obligatorie a elevilor.
Săptămâna „Şcoala altfel” a fost o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut
de către elevi, şcolarii având astfel un bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine dascălii și colegii şi de a-și
consolida relaţia cu aceştia. Fără presiunea unui clopoţel, a tablei, a lecţiei şi mai ales a catalogului,
elevii s-au bucurat în unanimitate de săptămâna „altfel”.
Şi elevii claselor pregătitoare și claselor I de la Şcoala ,,Lucian Blaga” Jibou, Sălaj, s-au bucurat
de această săptămână practicând activități diverse.
Astfel luni, elevii au participat la o prezentare de carte, au vizionat filmul ,,Pinochio”, au
desprins valori morale din povești și basme pentru copii. Elevii s-au implicat cu plăcere în activitate
,,apărând” sau ,,condamnând” comportamentul personajelor într-un proces judiciar inițiat ad-hoc. De
asemenea au fost familiarizați cu ,,cuvintele magice” ce trebuie folosite într-o comunicare civilizată:
,,Te rog!”, ,,Mulțumesc!”, Pot să îți ofer?”, Îmi pare rău!”, ,,Bună ziua!”.
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Pentru a cunoaște rolul instituțiilor statului în comunitate, marți elevii au făcut vizite la diverse
instituții din oraș. La ISU elevii au aflat că focul poate să le fie prieten atunci când stau la gura sobei și
ascultă povești, dar poate să le fie și dușman atunci când este scăpat de sub control. În cadrul
întâlnirii cu polițiștii elevii au aflat reguli de circulație ce trebuie respectate pe drumurile publice și
norme de comportament civilizat. În urma vizitei la fabrica SAMTEX au aflat cum se fabrică o hăinuță
și au conștientizat faptul că trebuie să respecte munca și efortul depus de părinți pentru ca ei să
trăiască în cele mai bune condiții.
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După ce au ascultat povestea ,,Vine iepurașul”, miercuri elevii s-au antrenat într-o discuție
despre tradițiile și obiceiurile de Paști ce se practică în zona noastră. Apoi au participat la concursul
,,Continuă desenul”, fiind răsplătiți cu diplome cei mai buni pictori. Concursul de ghicitori a pus ,,ca
pe jar” întreg colectivul de elevi aceștia participând cu placere în activitate. Ajutați de părinți au făcut
o salată de fructe, aflând astfel despre beneficiile unei alimentații sănătoase.

Joi a fost ziua ecologică, zi în care elevii au adus
de acasă ajutați de părinți deșeuri de hârtie pe care leau depozitat în spațiul special amenajat. După ce au
vizionat filmulețul educativ ,,Ozi și stratul de ozon”
elevii au fost antrenați într-o dezbatere pe teme
ecologice. Apoi au ieșit în curtea școlii și ,,înarmați” cu
mănuși au ecologizat acest spațiu și împrejurimile.
După această activitate elevii au desenat mesaje eco
folosind cutii de pizza.
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Deliciul săptămânii l-au constituit activitățile sportive desfășurate vineri în curtea școlii. Elevii
s-au implicat în jocul de fotbal unde s-au întrecut cu echipa de la CSM Jibou. Apoi au fost antrenați și
în alte jocuri de mișcare.
Sportul este factorul determinant în dezvoltarea armonioasă a organismului, iar copiii noştri
trebuie să conştientizeze că mişcarea ajută la relaxare şi la destindere, fapt ce îi ajută să înveţe mai
mult şi mai bine, sporindu-le capacitatea de concentrare. Ne -am propus să-i învăţăm să se JOACE. Vă
puteţi imagina ce reacţie au avut! Spre marea lor surprindere, ne-am prins cu ei în jocurile copilăriei.
La final, toţi au fost entuziasmaţi şi veseli. Ne-am bucurat pentru adevărata lor copilărie.

La sfârşit, cei mai activi copii au primit diplome pentru participare şi comportament deosebit, ei
demonstrând că ,,Știu mai multe, că sunt mai buni”.
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Rolul sportului pentru sanatate

Exerciţiile sunt una dintre cele mai bune soluţii de a avea grijă de corpul tău pe termen
îndelungat, chiar pe viaţă dacă realizezi responsabilitatea pe care o ai faţă de tine. Ambiţia şi
perseverenţa trebuie să te împingă să mergi la sală
sau să faci mişcare fizică oriunde vrei. Sportul e
sănătate curată! Prin exerciţii şi mişcare reduci nivelul
colesterolului, îţi menţii inimă sănătoasă, lupţi
împotriva tensiunii arteriale, scapi de stres, îţi întăreşti
imunitatea, previi osteoporoza, diabetul, cancerul, ai o
viaţă sexuală mai bună, eşti mai bine dispus, dormi
mai bine, te menţii în formă sau slăbeşti. Sportul îţi
merge direct la inimă. Mişcarea fizică sprijină circulaţia
sangvină, inclusiv în zona creierului, stimulând
activitatea cerebrală şi memoria, ajută activitatea
inimii, împiedică formarea cheagurilor de sânge şi te oxigenează mai bine. În plus, reduce nivelul
colesterolului "rau" şi reglează tensiunea arterială. Diabeticii nu trebuie să ocolească mişcarea fizică.
Aceasta minimalizează complicaţiile specifice bolii.
Preţuieşte-ţi viaţa. Ai doar una! Prin comparaţie cu sedentarii, cei care fac sport frecvent se
apară de infarct. Nu te gândi că doar cei în vârstă sunt vizaţi. Din ce în ce mai des persoanele tinere,
de 20, 30 de ani, mai ales bărbaţii, sunt loviţi de infarct. În câteva secunde poţi muri pe loc! Nu e o
boală reversibilă, pe care o poţi trata! Nu e o joacă faptul că în zilele
noastre din cauza lipsei activităţii fizice şi a alimentaţiei anapoda se
poate muri. Studii peste studii au demonstrat eficacitatea sportului.
Fă un efort pentru tine, practica gimnastica măcar 30 de minute de
trei, patru ori pe săptămână. Numai tu îţi poţi face acest bine!
E deja foarte cunoscut faptul că prin sport oasele devin mai
puternice, muşchii se conturează mai bine. Aşadar, dacă vrei să previi
osteoporoza, exerciţiile sunt foarte utile. Şi, din nou, vreau să punctez
că nu contează ce vârstă ai acum, 20 sau 50 de ani.
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De preferat este să ai grijă din timp de corpul
tău, iar dacă ai deja osteoporoza cu atât mai mult nu
ai timp de pierdut şi trebuie să te apuci de sport.
Corpul întreţinut prin sport.
Când începi un regim de slăbire, te apuci de o
dietă, de preferat recomandată de un nutriţionist şi
personalizata pentru tine, e absolut necesar să faci
mişcare fizică (dacă sănătatea îţi permite). Să laşi de o
parte nerăbdarea când vine vorba de mers la sală şi
antrenamente. Nu vei vedea schimbările peste
noapte. Din start e bine de ştiut că pentru a da jos un
număr de kilograme trebuie să fii disciplinat ca la armată. Să îţi aduci contribuţia atâtea zile pe
săptămână, la ora dorită de tine, minim un interval de 60 de minute de efort pe care să îl resimţi.
Asemeni unei plante care necesită apă la fiecare două zile, să spunem, dacă uiţi să o uzi, în timp, ea
începe să sufere. Azi îi pui apă, îi mai pui peste patru zile; dacă eşti plecat din oraş, asta e, era mai
important. Dar ea se va usca treptat şi va muri. De foarte multe ori se ivesc alte lucruri cu prioritate în
faţa sportului, dar nu uita că neglijat o săptămână, două, o lună, corpul suferă în tăcere până când
sănătatea este afectată şi/sau se depun kilograme nedorite. Sedentarismul este ca o otravă! Încet,
încet, dacă nu îl elimini, te îmbolnăveşte şi poate avea urmări la care nici măcar nu te gândeşti. Am
uitat să menţionez despre cât de binevenit este sportul pentru femeile însărcinate (fiecare ce poate şi
cât are voie). Mai mult de un sfert dintre cei care mor din cauza cancerului, potrivit Seattle Cancer
Research Centre, erau sedentari şi chiar obezi. Sportul este un aliat împotriva apariţiei cancerului. Tot
prin exerciţii îţi menţii tinereţea şi lumea nu îţi va da vârsta reală, îţi fortifici sistemul imunitar şi poţi
avea o viaţă sexuală mai satisfăcătoare. Şi fiindcă toţi ne confruntăm cu momente stresante, prin
sport te poţi elibera. Eşti mai sănătos, mai optimist, mai relaxat, mai vesel, mai sigur pe tine şi
mândru de corpul tău. Începe de azi să faci sport regulat, în fiecare săptămână, de două-trei ori.

Material propus de prof. Ilieş Flavius
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CABINET de CONSILIERE şi ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
Zalău, Str. Unirii, nr. 2, cod: 450059, tel/fax: 0260 619833, mobil: 0757 725009,
e-mail: cjrae_salaj@yahoo.com, cjapsalaj@yahoo.com, site: www. cjraesalaj.ro

Centrul Judeţean deResurse
si de Asistenţă Educaţională
Sălaj
Ce şanse îţi oferă cabinetul de consiliere?
de a te cunoaşte şi de a te înţelege
mai bine pe tine însuţi;
de a te accepta şi de a-I accepta pe
ceilalţi aşa cum sunt;
de a fi creativ, spontan, autentic în
relaţiile cu ceilalţi;
de a avea mai multă încredere în
forţele proprii;
de a identifica strategii de învăţare
eficienţă;
de a controla stresul, depăşind situaţii
frustrante;
de a-ţi schimba atitudinile şi
comportamentul care au efecte
negative asupra persoanei tale şi a
celorlalţi.

Centrul Judeţean de
Asistenţă Psihopedagogică
Sălaj
Când este bine să consulţi un psiholog?
când te simţi prost, neînţeles, slăbit
de energie, decepţionat;
când ai dificultăţi de comunicare cu
familia, profesorii;
când doreşti să-ţi cunoşti mai bine
propriile emoţii şi valori;
când doreşti să-ţi descoperi propria
identitate şi personalitate;
când ai nevoie de sprijin, încurajare,
ajutor pentru a putea face faţă cu
succes noilor provocări ale vieţii;
când treci printr-o situaţie de criză şi
nu ştii cum să procedezi.
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PSIHOLOGUL
consiliază persoanele normale, dar care se află într-o
perioadă dificilă a vieţii şi care caută soluţii la
probleme, care doresc reechilibrarea sufletească.

PSIHIATRUL
se ocupă cu bolnavii psihici, de
problemele mentale, prescrie
medicamente.

Consilierul de carieră

Eşti gata să optezi pentru o carieră?
Decizia este numai a ta!
Suntem alături de tine şi te ajutam în:
Este acea persoana care, pornind de la Definirea şi evaluarea valorilor, abilităţilor şi
analiză obiectivă a competenţelor tale, te intereselor personale,
ajută:
să-ţi pui în ordine ideile privind
îmbunătăţirea abilităţilor de luare de
cariera,
decizii optime,
să-ţi conştientizezi resursele.
integrarea vieţii tale cu rolurile pe care
le deţii în relaţie cu cei din jur,
să-ţi
dobândeşti
autonomia,
rezolvarea
conflictelor
prin
încrederea în sine;
îmbunătăţirea relaţiilor,
să cunoşti cerinţele de pe piaţa
elaborarea unui CV, scrisorii de intenţie,
muncii;
a portofoliului de prezentare,
să te pregătească pentru luarea
calităţile, abilităţile, deprinderile,
deciziilor,
să-ţi identifici calităţile necesare
gestionarea cu succes a stresului.
pentru
o
anumită
direcţie
profesională şi să le raportezi la
informaţiile despre carieră.

Material propus de cosilierul şcolar Daróczi Andrei-Claudiu
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„Cartea este un ospăț al gândurilor la care oricine este poftit”.
Importanța lecturii în viața elevilor
În condițiile educației permanente, școlii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevii cu
deprinderi temeinice de autoinstruire și autoperfecționare prin intermediul tuturor mijloacelor și, nu
în ultimul rând, prin mijlocirea cărții. La vârsta școlară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogățirea și
dezvoltarea cunoștințelor elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea și îmbogățirea
limbajului prin formarea și dezvoltarea unui vocabular adecvat.
Una dintre cerințele învățământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor de
studiu individual și de muncă independentă, a capacității de a gândi creator, de a soluționa individual
sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confruntă în anii de școală.
Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate
incontestabilă. Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător,
despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric al poporului, despre muncă și
profesiuni, educație cultural-artistică și moral-religioasă.
De aceea, încă din clasele primare este necesar să cunoaștem ce și cât citesc copiii,
respectând particularitățile lor de vârstă. Micii cititori trebuie inițiați și deprinși cât mai de timpuriu
cu utilizarea concomitentă a cărții și a mijloacelor moderne audiovizuale ca premisă esențială a unei
învățături eficiente. Din partea factorilor educativi este nevoie de răbdare, perseverență, voință,
precum și de modelul propriu.
Alegerea cărților potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas și tot atât de important este
deprinderea lecturii, obținerea eficienței ei maxime în urma citirii unei cărți.
Lectura necesită nu numai îndrumare, ci și control. Sondajul în lectura particulară trebuie să
constituie o cerință obligatorie, manifestată în cadrul verificării cunoștințelor elevilor. Controlul
lecturii elevilor trebuie să fie o activitate permanentă a învățătoarei/ profesorului de limba și
literatura română, spre a preveni comoditatea, efectuarea unei lecturi facile, superficialitatea,
neglijarea cărților.
Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă
posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj. Lectura
elevilor este un act intelectual esențial, care trebuie îndrumat și supravegheat de școală și familie.
Dacă vom ști să trezim interesul elevilor noștri pentru citit, dacă vom îndruma, verifica și
stimula în acest scop, vom crește generații care vor simți o „sete” permanentă pentru citit, pentru
cunoaștere, pentru lărgirea orizontului lor cultural ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieții și
activității lor, căci, așa cum spunea Miron Costin: “Nu e alta mai frumoasă și mai de folos în toată
viața omului zăbavă, decât cetitul cărților”.
Prof. Chira Liana
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Profesor. Daróczi Adela – Elena
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Există un zid între MINE
şi PĂRINŢI ???

CHESTIONAR pentru copii

1.

Aveţi de făcut reproşuri părinţilor în privinţa educaţiei primite?

a) da
b) nu, chiar dacă au fost greşeli, au fost întotdeauna de bună credinţă
2.

Apreciezi că este imposibil să fii prieten cu părinţii?

3.

Aţi fost la cinema sau la teatru împreună cu părinţii?

a) da
b) nu

a) da
b) nu
4. După părerea ta, calităţile tale se datorează unei bune educaţii şi mediului în care ai crescut?
a) în parte
b) nu, eu singur mi le-am format
5.

Ţi-ar plăcea să trăieşti aventura unei întoarceri în timp, numai pentru a vedea cum erau părinţii tăi în
copilăria lor?
a) nu mă interesează
b) da, ar fi fantastic
6.

Ai împrumutat vreodată o haină, o pălărie sau un pulover de la unul din părinţii tăi?

a) da
b) nu
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7. Spui sau ai spus minciuni părinţilor tăi pentru a avea mai multă libertate?
a) da, este ceea ce au vrut, n-aveau decât să fie mai puţin severi
b) rareori
8. Ai aceleaşi preferinţe muzicale ca şi familia ta?
a) mai mult sau mai puţin
b) total diferite
9.
a) Da
b) Nu

Inviţi prieteni acasă dacă părinţii tăi sunt plecaţi?

10. După ce părinţii "s-au retras”, profiţi de ocazie pentru a face ceea ce în general îţi este interzis?
a) Da
b) Nu

RĂSPUNS
Acordă-ţi câte 1 punct pentru fiecare răspuns ce corespunde următorului tabel:
Nr. întrebare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Răspuns

b

b

a

a

b

a

b

a

a

b

Între 5-10 puncte: Relaţiile cu părinţii sunt perfecte. Diferenţa de vârstă nu vă împiedică să îi apreciaţi
şi să împărtăşiţi cu ei multe experienţe şi speranţe. Eşti profund legat de familia ta nu din datorie, ci de
plăcere. Meritul revine părinţilor tăi, climatului pe care ştiu să-l instaureze în casă, dar în aceeaşi
măsură şi disponibilităţilor tale.
Între 0-4 puncte: În prezent, nu ai legături bune cu familia ta, dar aceasta face parte din regulile jocului şi
conflictului dintre generaţii. Cu un efort de ambele părţi, aceste probleme pot fi depăşite. Este vorba numai de
a face primul pas.

Profesor. Daróczi Adela – Elena
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Creaţii din mărgele
Lipitul mărgelelor e ultima mea pasiune. După tricotatul puloverelor, poatlasului
sau alte lucruri de mâna care nu mai îşi au rostul acum, trebuia să-mi găsesc o altă
preocupare. Am început cu mărgele, sa creez ouă de Paşti din mărgele, globuri de
pom, podoabe şi apoi am continuat cu tablourile cu diferite teme: naturi statice cu
flori, animale, icoane şi portrete. Munca migăloasă îmi dă mari satisfacţii când văd
tabloul finalizat.
Margareta Muntean
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Învăţarea matematicii prin activităţi practice
Matematica este acceptată ca o ştiinţă, una în care noţiunile şi legăturile dintre noţiuni sunt
definite şi demonstrate cu mare precizie. Unul dintre scopurile matematicii este acela de a formula
întrebări şi de a da răspunsuri la intrebările puse. De altfel, viaţa însăşi se desfăşoară între întrebări
şi răspunsuri. Răspundem la întrebare şi apare încă cel puţin una.
Învăţarea în acest domeniu creează perseverenţă, tenacitate, voinţă, răbdare, putere de
sinteză, intuiţie, spirit de inventivitate. Toate acestea nu se obţin uşor, dar cel căruia i se formează
de mic, nu va avea probleme în viaţă. Matematica dispune de largi valenţe formative. Specificul
activităţii matematice constă în faptul că ea reprezintă o tensiune, o încordare, o mobilizare a
tuturor componentelor psihicului uman, dar cu precădere a gândirii, a inteligenţei.
Un învăţământ matematic bine conceput oferă atât o cunoaştere activă a noţiunilor de bază
ale matematicii cât şi posibilitatea aplicării ei în activitatea ulterioară în şcoală, dar şi în viaţa
cotidiană.
Studierea matematicii are o importanţă deosebită prin obiectivele specifice:
 Formarea unei gândiri matematice;
 Determinarea unor comportamente practice orientate spre folosirea activă a noţiunilor şi
cunoştinţelor asimilate;
 Depistarea elementelor de afirmare a creativităţii.
Învăţarea este un proces activ de cunoaşterecare este cu atât mai valoros cu cât se realizează
prin efort propriu şi cu mijloace şi tehnici cât mai productive.
În învăţarea matematicii, efortul intelectual se situează pe primul plan. Acesta constă în:
observarea obiectelor şi fenomenelor nu sub aspectul particularităţilor acestora, ci sub aspectele
lor logice (mulţimi, apartenenţă, relaţii); operarea cu mulţimile concrete de obiecte, cu accent pe
logica pe care o relevă aceste operaţii; continue operaţii de analiză, sinteză, comparaţii, clasificări,
abstractizări şi generalizări, semnificative procese de transfer pe orizontală şi pe verticală.
În învăţământul modern al matematicii se impune,mai întâi,o intuiţie activă,elevul învîţând
nu atât prin urmărirea demonstraţiilor cu material didactic pe care le face învăţătorul,cât prin
efectuarea directă a unor operaţii concrete,cu sprijinul sau cu ajutorul acestor materiale.
Intuiţia activă în învăţarea matematicii presupune relevarea, în cadrul operaţiilor concrete cu
obiectele a conţinutului ştiinţific al noţiunilor respective, a esenţei lor matematice.
Încă din primii ani de viaţă, copilul încearcă să-şi rezolve singur situaţiile „de viaţă”. Ajuns la vârsta
şcolarităţii, copilul trebuie să intuiască, să descopere situaţiile de viaţă. Situaţiile de viaţă prind
sens matematic, lecţiile de matematică capătă sens în activităţile de cunoaştere a lumii.
Învăţătorul nu-i învaţă matematică pe elevii mici, îi provoacă prin problemele sau situaţiile
problemă propuse spre rezolvare să gândească matematic, punându-i frecvent în situaţia de a
„matematiza” aspectele reale de viaţă.

26 | P a g e

REVISTĂ CALEIDOSCOP “NEBĂNUITELE TREPTE”

Pentru clasa a III-a m-am gândit la următoarele aspecte practice:
 efectuarea de măsurători în clasă, respectiv în curtea şcolii pentru a afla
lungimea, lăţimea, perimetrul;
 efectuarea de măsurători pentru a afla capacitatea unor vase;
 vizită prin magazine pentru a observa unde se fac măsurători pentru lungime,
masa corpurilor capacitate;
 ghicitori, rebusuri;
 prelucrarea datelor cuprinse în tabele;
 prelucararea datelor cuprinse în grafice;
 realizarea unor reţete de suc,salată de fructe;
 exerciţiu-joc: ,,La magazin’’ exemplu: Ionel a strâns în puşculiţa sa suma de 90
lei. Aflaţi ce obiecte ar putea cumpăra dintre cele pe care le doreşte ştiind că o
pereche de adidaşi costă 48 lei, un joc costă 37 lei, un trening costă 51 lei?
 folosirea cunoştinţelor matematice la orele de: limba română, istorie, muzică,
arte plastice, abilităţi practice;
„Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o făclie pe care trebuie să o
aprinzi, astfel, încât mai târziu, să luminaze cu propria lumină” Plutarh

Bibliografie:
 Vălcan, D. Metodologia rezolvării problemelor de aritmetică, Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007.
 Cârjan F. Didactica matematicii, Ed. Paralela 45, Piteşti 2002.
 Săvulescu D. Metodica predării matermaticii în ciclul primar, Ed. „Gheorghe
Alexandru” Craiova 2008.

Prof.înv.primar.Hideg Ana
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Dorinţă
Aş vrea să fiu un bulgăre de soare
Să fac să crească holde solidare
Şi struguri dulci să pârguiesc în vie
Să umplu suflete de bucurie!
Aş vrea să fiu un bobocel de floare
Ce-şi primeneşte chipul pe răcoare
Si dimineaţa raze să-l trezească
Cu calde alinări să îi vorbească...
Aş vrea să fiu un firicel de apă
În care căprioare setea să-şi adape
Ca să se-avânte apoi în card
Cu iezii cei plăpânzi în urmă-le cu sârg...
Aş vrea să fiu un vânticel de seară
Să-mprăştiu binele, iar răul să dispară
S-aduc o mângâiere acolo unde-i suferinţă
Să pot să împlinesc orice dorinţă!

Metamorfoze
Copilul nu se mai satură de joacă
Cu-atâta libertate nu ştie ce să facă
E pus mereu pe şotii, se bucură de viaţă
Încrederea, speranţa i se citesc pe faţă…
Adolescentul a mai trecut un prag al vieţii
Se-ntreabă, e ispitit mereu de sensul existenţei
C-un ochi priveşte încă spre-a lui copilărie
Cu altul, ce e la orizont vrea mult să ştie...
Bătrânul tace, împresurat de-atâtea gânduri,
Se uită-nduioşat în urmă, citeşte printre rânduri...
E mândru că n-a trecut prin viaţă cu repeziciune
C-a adunat comori de-nţelepciune.

Botiş Roxana
Prof. Pop-Cozac Sorina

28 | P a g e

REVISTĂ CALEIDOSCOP “NEBĂNUITELE TREPTE”

Faţete
Boabe de lacrimi
Pentru jucăria stricată.
Dar copilul zâmbeşte
Când aude glasul mamei…
Lacrimi fierbinţi de iubire
Trădată…
Dar tânărul surâde când
Apare mama.
Lacrimi amare de copil bătrân
Când mama a plecat de tot…

Adolescenţa
Paşi elastici descriu un zbor
Spre curcubeu…
Îmi deschid larg sufletul
Şi mă incing cu cele
Mai îndrăzneţe vise…
Am înainte întreg continentul
Să-l explorez, să freamăt,
Să mă minunez...

Pop Ioana
Prof. Pop-Cozac Sorina
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