Lois Lowry – „Darul lui Jonas”.
Un roman pentru copiii înțelepți
Cineva mi-a propus un roman pentru
copii cu un titlu pe care l-am perceput drept
neatractiv – „Darul lui Jonas”. Îmi suna a
roman plicticos, referitor, evident, la vreo
familie din care face parte un copil obraznic pe
nume Jonas, care, la un moment dat, pățește
ceva și devine mai simțitor, mai înțelept. Nimic
mai greșit. Am citit romanul pe nerăsuflate și
am rămas o vreme pe gânduri. Nu are nicio
legătură cu copiii obraznici și Jonas nu este sub
nicio formă un Goe de pe alte tărâmuri.
Spre rușinea mea, nu știam nimic despre
„autor” (credeam că Lois Lowry e nume de
bărbat!), astfel că m-am documentat de pe
internet. Lois Lowry este o doamnă, de o vârstă
respectabilă (peste șaptezeci de ani), cu o activitate impresionantă în domeniul literaturii
pentru copii, fiind câștigătoare a unor premii literare însemnate. Cu atât mai mult, ar trebui sămi fie rușine pentru că nu sunt la curent cu activitatea literară a distinsei doamne de origine
americană. Nu știu dacă alte romane, în afară de acesta, i-au fost traduse în limba română.
Bănuiesc că nu și folosesc acest fapt ca scuză pentru ignoranța mea. Cât despre romanul
despre care se face vorbire aici, acesta a fost tradus din engleză de nimeni altul decât scriitorul
Radu Paraschivescu, un harnic și talentat om de litere al zilelor noastre. Încă un motiv să se
acorde atenție cărții. De fapt, acest amănunt mi-a atras atenția după ce am deschis cartea.
Imediat m-am gândit că romanul trebuie să aibă anumite calități dacă un scriitor precum Radu
Paraschivescu s-a ostenit să-l traducă în limba română. Cum mereu sunt în căutare de titluri
noi pentru a le include în planul de lecturi pe care îl stabilesc cu conștiinciozitate în fiecare an
pentru elevii claselor 5-8 (sper ca afirmația să nu fie percepută ca o autoapreciere și nici ca o
autoironie – este doar un aspect al unei strategii didactice, la care, ca profesor de română, țin)
m-am gândit să citesc cartea pentru a mă convinge singur dacă poate intra într-un canon literar
gimnazial.
Prin urmare, am dat curs lecturii și, după cum vă spuneam, cartea m-a lăsat perplex. Nu
mă așteptam la o poveste atât de subtilă, atât de plină de semnificații, atât de complexă.
Trebuia să fie un roman pentru copii, cu o acțiune liniară, cu pozne și farse, cu planuri de
vacanță și aventuri, cu umor nevinovat etc. De fapt, romanul „Darul lui Jonas” este mult mai
mult decât atât, depășindu-și, fără doar și poate, condiția de carte pentru copii.
Citind acest roman, nu poți să nu remarci că, deși are în centru un copil, romanul nu este
neapărat unul pentru copii. Are ceva din seriozitatea literaturii lui Charles Dickens și, dacă
„David Copperfield” este un roman care se adresează numai copiilor, atunci și „Darul lui
Jonas” este un roman doar pentru copii.
În ceea ce privește catalogarea romanului, respectiv includerea acestuia într-o categorie
sau alta, am fi tentați să-l numim bildungsroman, adică roman al formării, al maturizării, dar
poate fi, la fel de bine, numit roman filosofic, roman SF, roman parabolic și lista poate
continua.
Acțiunea cărții este, în linii mari, următoarea: într-o societate umană a viitorului, ajunsă
într-un stadiu de stabilitate socială ce tinde spre perfecțiune, o stabilitate obținută de-a lungul
timpului,printr-o studiere minuțioasă a imperfecțiunilor societăților precedente, Jonas este un
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copil de aproape doisprezece ani, care așteaptă, cu nerăbdare, dar și o oarecare temere,
Ceremonia de Însărcinare a Doișpearilor, în urma căreia fiecare copil de doisprezece ani
primește o însărcinare socială (o meserie, o profesie etc.) pe care o va avea pe tot parcursul
vieții. Jonas este ușor neliniștit pentru că, până la momentul însărcinării, nu a manifestat
înclinație spre nimic anume, astfel că nu știe ce sarcină socială îi va fi acordată. Oricum, știe
că alegerea comisiei va fi una potrivită, dat fiind că membrii acesteia studiază îndelung
activitatea și profilul fiecărui „doișpear” înainte de a-i încredința rolul social. Ceremonia
începe și toți apropiații lui Jonas primesc însărcinări potrivite firii lor și preocupărilor pe care
le-au avut până în acel moment. Jonas este omis, în cadrul procesiunii, fapt care îl neliniștește
nu doar pe el, ci pe toți cei prezenți. La finalul ceremoniei, Vârstnica-Șefă, conducătoarea
comisiei de numire a Doișpearilor, îl cheamă pe Jonas pe scenă și îl anunță că nu a primit o
însărcinare, ci a fost ales pentru a fi Primitor de Memorie, una dintre cele mai importante
sarcini ale societății. Îl anunță, de asemenea, că, în calitate de Primitor de Memorie, va avea o
viață solitară și nu va putea împărtăși cu nimeni nimic din ceea ce va face. Jonas este
deopotrivă surprins și speriat de rolul care îi este dat.
Începându-și activitatea de Primitor de Memorie pe lângă fostul Primitor, devenit
Dăruitor de Memorie, Jonas primește date privitoare la viețuirile trecute ale omenirii, aflând
lucruri care îi schimbă complet perspectiva de a privi și de a judeca lumea în care trăiește.
Află de existența unorcărți la care, în lumea lui, nu mai are acces decât Primitorul de
Memorie, de sentimente care au fost eliminate sistematic, de culori care, de asemenea, au fost
suprimate, de muzică, eradicată și aceasta, până și de forme de relief precum dealurile, ce nu
se mai regăsesc în lumea sa, uniformizată cu scopul asigurării unei existențe mai facile.
Înțelege astfel că lumea în care viețuiește este doar în aparență mai bună decât cele trecute,
înțelege că oamenii, din dorința asigurării unei stabilități sociale, au renunțat la sentimente
importante precum iubirea, sinceritatea, compasiunea, plăcerile estetice etc., în fond, la ceea
ce este mai important în cadrul existenței și civilizației umane.Transformarea sa, pe parcursul
unui an în care primește amintiri privitoare la viețuirea umană din urmă cu sute și mii de ani,
este una radicală, Jonas înțelegând că umanitatea a ajuns într-o fazăa dezumanizării, a
stereotipizării extreme, a cinismului, a pierderii contactului cu sentimentele esențiale și, în
general, a pierderii respectului pentru viață, astfel că se hotărăște să acționeze pentru a-și trezi
semenii din coșmarul pe care îl trăiesc, dar pe care nu-l conștientizează.Este susținut în
încercarea sa de fostul Primitor de Memorie, conștient și el de greșitul modus vivendi al
societății. Astfel, printr-un act de curaj, Jonas părăsește comunitatea din care face parte, iar,pe
măsură ce se îndepărtează de aceasta, amintirile acumulate pe parcursul unui an se întorc la
toți membrii comunității, având menirea de a-i „trezi” pe aceștia.
Plecând din lumea în care a trăit la modul greșit, Jonasdorește să ajungă la acea parte a
omenirii care viețuieștedupă vechile reguli, loc numit Altundeva în lumea pe care o părăsește.
Duce cu el un copil abia trecut de un an, pe nume Gabriel, care urma să fie „pus pe liber”,
adică ucis printr-o injecție letală, doar pentru că este un copil cu o dezvoltare sub standard,
practică obișnuită în lumea pe care Jonas o abandonează. De fapt, asistarea la derularea unei
„puneri pe liber” îl face pe Jonas să înțeleagă cu adevărat cât de fals e totul în lumea sa și cât
de necesară este „trezirea” oamenilor din letargia pseudoperfecțiunii de care s-au lăsat
cuprinși. Citind romanul, urmează să aflați dacă Jonas, însoțit de micul Gabriel și pedalând pe
o bicicletă cu toată convingerea și dorința de a se salva și de a-l salva pe însoțitorul său,
ajunge la misteriosul Altundeva și ce găsește acolo.
Prof. Nicu Stejerean
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MIHAI EMINESCU aniversat la scoala ,,Lucian Blaga” Jibou
2015- 165 de ani de la nasterea poetului
PROIECT EDUCATIV
“Eminescu –luceafarul, eu -o mica stea”

“Dumnezeul genului m-a sorbit din popor cum soarele soarbe un
nour de aur din marea de amar.”
Mihai Eminescu
ARGUMENT
15 ianuarie este o zi în care sufletul fiecărui român tresare, luminat fiind de raza de
lumină a Luceafărului. Este ziua în care, anul 1850 s-a născut Mihai Eminescu, cel mai
mare poet al neamului românesc.
Acest studiu tematic şi-a propus să răspundă la nevoia de cunoaştere a operei lui
Eminescu din mai multe puncte de vedere dar şi la insuflarea dragostei faţă de literatură.
Prin activităţile desfăşurate se urmăreşte sensibilizarea sufletelor copiilor, scoaterea la
iveală a tot ce este mai frumos şi mai pur: dragostea faţă de tot ce ne înconjoară, dragostea
privită prin ochi de copil. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea spiritului creator
folosind diferite metode şi tehnici în realizarea obiectivelor propuse.
Un alt motiv pentru care desfăşurăm acest proiect este oportunitatea de a susţine activităţi
în parteneriat şi este o plăcere deosebită să fim împreună la acest moment aniversar.
Perioada derulării proiectului: 11-15 ianuarie 2015
Grupul ţintă: - elevii clasei a V-a B și elevii clasei a VIII-a B
Locul de desfăşurare: - sala de clasă
Responsabili de proiect: prof. Pop - Cozac Sorina, Chira Liana
Scopul proiectului: Cunoaşterea operei şi vieţii poetului Mihai Eminescu. Dezvoltarea
dragostei pentru literatură română clasică şi contemporană.
Obiective:
 Să cunoască semnificaţia zilei de 15 ianuarie;
 Să cunoască viaţa şi opera marelui poet român Mihai Eminescu;
 Să recite poezii din opera poetului;
 Să trăiască sentimentul patriotic transmis de mesajul poetic al poeziilor;
 Să cunoască şi alte poezii ale unor poeţi care au scris despre Eminescu;
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Resurse umane: elevii, profesori.
Resurse materiale: volume de versuri, ilustraţii, aparat foto, computer, material power point,
diplome, ecusoane, portofolii ale elevilor.
Evaluarea proiectului:
 Expoziţii cu portofolii şi lucrări plastice inspirate din
opera poetului;
 Acordarea de diplome tuturor elevilor participanţi;
 Realizarea unui album foto cu aspecte din derularea
proiectului “Eminescu - Luceafărul. Eu - o mică stea”

Prof: Chira Liana
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Eminescu şi posteritatea
A vorbi de poet este ca şi când ai striga într-o peşteră
vastă… Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i
supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să
povestească pe harpă şi să legene din depărtare
delicata lui singuratecă slavă.
(Tudor Arghezi)
Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va
răsări pădure sau cetate şi câte o stea va veşteji pe cer
în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate
sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria
parfumurilor sale.
(George Călinescu)
Individul, insul s-a topit profund în concepte, în viziuni şi
în metafore şi iată-l astăzi renăscând în noi din ce în ce mai
viguros, ca un pilon fundamental, ca un stâlp fundamental,
ca o coloană fără de sfârşit.
(Nichita Stănescu)

Eminescu - omul
Omul acesta a trăit, mai ales des mâhnit, mai rar vesel, într-un cerc
foarte restrâns de prieteni. Dar era şi un om ciudat! El îşi făcea o
plăcere din necaz şi din durere o voluptate. Dacă n-avea vreo
supărare şi-o căuta; dacă nu venea să-l întâmpine durerea din afară,
el ştia să şi-o scormonească singur din rărunchi. ( I.L. Caragiale)
Eminescu era bun, blând la vorbă, modest, simpatic.
Pentru poporul de jos el avea o dragoste şi o milă
nemărginită. Cu oamenii din popor se înţelegea mai
bine decât cu toată lumea noastră cultă şi semicultă; o
vară întreagă o petrecea la o stână în tovărăşia câtorva
ciobani. Eminescu era omul cel mai puţin personal din
câţi am cunoscut.
(Iacob Negruzzi)
Material cules de prof. Chira Liana
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CITATE PENTRU EDUCAŢIE
Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a
fost uitat. Burrhus Frederic Skinner
2. Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce. Aristotel
3. Un om educat se deosebeşte de un om needucat, aşa cum un om
viu se deosebeşte de un om mort. Aristotel
4. Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte. Confucius
5. Citeşte nu pentru a contrazice nici pentru a crede, ci pentru a
cântări şi a lua în considerare. Francis Bacon
6. Baza oricărei formaţii intelectuale, civice, morale, trebuie pusă în
anii şcolii primare. Ştefan Augustin Doinaş
7. Nu eşti suficient de tânăr pentru a şti tot. Edward A. Murphy
8. O bună educaţie cere că educatorul să inspire elevului stimă şi
respect şi nu se poate ajunge la aceasta prin nimicirea
individualităţii elevilor şi prin asuprirea stimei de sine. Samuel
Smiles
9. Educaţia întregii lumi este mai presus de orice. Pierre Athanase
Larousse
10. Nimeni nu a murit datorită expunerii timp îndelungat la
educaţie. Robert M. Hensel
1.

Elev Chira Ionuț
Clasa a VII-a A
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Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină la Jibou
În perioada 19-26 ianuarie 2015, s-au desfăşurat și
la Jibou manifestările consacrate Săptămânii de
Rugăciune pentru Unitatea Creştină.
Este pentru prima dată în Jibou când credincioșii
ortodocși, greco-catolici, romano-catolici și reformați
s-au adunat și s-au rugat împreună, neținând cont de
diferențele de limbă, religie și cultură, ci doar de faptul
că toți suntem fiii lui Dumnezeu. Întâlnirile din acest
an au avut ca temă textul din Evanghelia după Ioan,
capitolul 4, versetul 7. „Atunci a venit o femeie din
Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau“.
Cuvântul de început din prima seară a aparţinut preotului paroh de la Biserica grecocatolică, Balea Ioan, gazda întâlnirii, care i-a prezentat credincioşilor pe reprezentanţii
cultelor religioase din oraș: Preacucernicul părinte protopop Dan Dregan și preot diacon Iura
Cristian din partea Catedralei Ortodoxe ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe-purtătorul de
biruinţă”, preot Moldovan Dorin și Baboș Daniel de la Biserica Ortodoxă,,Adormirea Maicii
Domnului”, preot Nagy Tibor de la Biserica romano-catolică„Adormirea Maicii Domnului” și
Hőgye Gál Roberto de la Biserica reformată.
Meditaţia primei seri a fost susţinută de preotul Moldovan Dorin, care a vorbit despre
începuturile acestei tradiții și a arătat că textele biblice pentru Săptămâna de Rugăciune pentru
Unitatea Creştină au ca temă comună dorinţa şi strădania de a-l cunoaşte pe celălalt. Pentru
evrei, samarinenii erau un popor amestecat şi necurat, străin şi necunoscut, cu care nu se putea
intra în comuniune. Alegerea Mântuitorului de a trece prin Samaria nu este o problemă de
ordin geografic. A trece prin Samaria înseamnă a dori să-l întâlnim pe celălalt, pe cel diferit,
pe cel care este privit adesea ca o ameninţare. Doar aşa vom reuşi să cultivăm comunicarea şi
să ajungem la comuniune, întâlnindu-l şi cunoscându-l pe celălalt.
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor reprezintă un îndemn, este chemarea de
a trece prin Samaria. A trece prin Samaria, precum Mântuitorul, înseamnă deodată mobilizare
şi participare.
La începutul celei de-a doua seri, la Biserica romano-catolică, preotul Nagy Tibor a adresat
clericilor şi credincioşilor prezenţi un mesaj de pace, iubire şi bună înţelegere, atât de necesar
bunei convieţuiri între toate cultele din orașul Jibou, iar părintele protopop Dan Dregan a
insistat asupra necesității ca toți creştinii, indiferent de confesiune trebuie să iasă din căminul
lor religios şi să se îndrepte spre ceilalţi, spre cei care sunt altfel, spre cei care au o istorie,
cultură şi spiritualitate diferită. Cu toate că fiecare credincios a venit pe câte un drum distinct
la aceste seri de rugăciune, important este faptul toți au ajuns acolo unde Dumnezeu ne
așteaptă cu mila și îndurarea sa.
În cea de-a treia seară, la BisericaOrtodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului”părintele Hőgye
Gál Roberto, a evidențiat îndemnul Mântuitorului de a trece prin Samaria, ceea ce ne arată că
nu este bine să ne izolăm de cei care sunt altfel, să ne raportăm doar la cei care ne seamănă
întocmai. Mântuitorul se adresează tuturor, El este prezent în mod tainic oriunde oamenii
tânjesc după El precum cerbul după apă. Astfel, Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea
Creştinilor poate fi privită ca ocazie de pelerinaj, o scurtă perioadă a anului în care Îl putem
căuta pe Hristos şi prin intermediul celuilalt în locuri care au tradiţii religioase diferite.
Părintele Balea Ioan a arătat că toţi aceia în pieptul cărora bate o inimă suntem creaţi de
Dumnezeu, Cel care nu-şi împarte iubirea cu o măsură mai mică sau mai mare, ci pe toţi ne
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iubeşte la fel, aşa cum iubeşte firul de iarbă şi până la porumbelul care atinge cu aripile sale
înaltul cerului.
În cea de-a patra seară, la CatedralaOrtodoxă ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe-purtătorul
de biruinţă”, după slujba Vecerniei, au adresat cuvinte de îndemn spre unitatea creștină preoții
Nagy Tibor și Hőgye Gál Roberto, iar la final un grup de copii de la Biserica Reformată au
interpretat câteva cântece de laudă Tatălui Ceresc.
Concluzia unanimă a acestor zile a fost aceea că sămânța unității creștine a fost aruncată,
dar până a culege roadele ei, trebuie să ne rugăm caDumnezeu să păzească ţara noastră şi
credinţele noastre, să călătorim spre cer, fiecare pe cărarea lui. Avem cu toţii o candelă pe
care o purtăm prin această lume întunecată până la sfârşitul vieţii trecătoare de pe pământ, ca
să putem ajunge la poarta raiului binecuvântării lui Dumnezeu.
Fie ca bunul Dumnezeu să reverse pacea sa peste orașul Jibou în care trăim, peste ţara
noastră şi peste lumea întreagă.Să dea Dumnezeu ca din mâinile celor care au participat la
această Săptămână de rugăciune, să putem semăna în binecuvântatul ogor al orașului,
cuvântul dulce şi sfânt al Domnului, care să rodească pace, iubire şi bună înţelegere.
Suntem pe drumul cel bun de prezenţă la un loc pentru a semnifica vocaţia creştinilor pentru
unitate şi în acelaşi timp să ascultăm împreună tâlcuirea textelor din Sfânta Scriptură pe care
fiecare din punct de vedere confesional le citim în comunităţile noastre. Prin meditaţia asupra
textelor din Sfânta Scriptură ne întărim propria credinţă şi ne deschidem celor de alte
confesiuni.

Articol realizat de prof. Daroczi Iosif
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TABLOU DE IARNA
Iarna vine-ncetisor,
Asternand un alb covor,
Cu alai de fulgi marunti,
Pe la satele din munti.
Nimeni nu e ca si ea!
Mantie alba, ger si nea
Este Zana adorata,
De copii mult asteptata.
Daca nu ar fi iarna
Unde-ar fi distractia?
Schiuri, boburi si patine
Saniute mari si mici
Pentru roiul de pitici.

Elev Butas Sebastian,
Clasa aV-a A
IARNA

A venit iarna bogată,
Cea cu fulgi îmbelşugată,
A venit cu fulgii dalbi,
Ca un roi de fluturi albi.
A venit iarna la uşi,
Merg copii la săniuş,
A venit iarna cea albă
Cu zăpada rece, dalbă.
A venit iarna geroasă
Să scoată copii din casă,
Nasurile să le-ngheţe,
Să-i îmbujoreze-n feţe.
Eleva Nan Daniela
Clasa aV-a A
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 cea mai mare statuie din lume este Muntele Rushmore, unde sunt
prezentate sculptate în stâncă chipurile a patru preşedinţi americani.
Înălţimea lor este de 18 m.
 prima carte de istorie universală a fost publicată de Rashid-Eddin din
Persia în 1311.
 un tablou al celebrului Matisse a fost expus întors cu partea de sus în
jos în Muzeul de Artă Modernă din New York timp de 2 luni? Nici
unul dintre cei 116.000 de vizitatori nu au observat acest lucru.
 se spune că Picasso putea desena de la o vârstă foarte fragedă, încă
înainte de a merge. Primul cuvânt pe care l-a pronunţat a fost varianta
în spaniolă a cuvântului "creion".
 prima fotografie color a fost făcută în 1861 de James Maxwell.
 scrisul a fost inventat de sumerieni în secolul IV î.H.
 prima carte publicată a fost Epopeea lui Ghilgameş, scrisă în anul 3000
î. H.. Cartea a fost scrisă folosind alfabetul cuneiform, bazat pe
simboluri.
 primul ziar a fost tipărit în Austria în 1703.
 prima carte ilustrată pentru copii a fost publicată în Germania în anul
1658.
 cea mai înaltă statuie din lume reprezentând un cal se găseşte în Praga.
Statuia măsoară 9 m înălţime.
 în 1912, când a fost furat din muzeul Luvru tabloul Mona
Lisa aparţinându-i lui Leonardo da Vinci, au fost vândute în lume 6
falsuri la preţuri colosale. Tabloul original a fost găsit abia după 3 ani.
 cea mai mare bibliotecă din lume găzduieşte şi oferă cititorilor săi
peste 18 milioane de cărţi. Colecţiile includ totodată şi 12 milioane de
fotografii, 4 milioane de cărţi şi 53 de milioane de manuscrise.
Material cules de prof. Daróczi Adela – Elena
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Careu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2,4,6 – sunt numere …(pare)
Roşu, galben, albastru – sunt culori …(primare)
Verde, albastru, violet – sunt culori …(binare)
Rezultatul adunării se numeşte … (sumă)
Copacul, iarba, florile fac parte din … (natură)
Desenarea lumii vegetale se numeşte …(piesaj)

P
E
I
S
A
J

Rebusuri propuse de elevii Radu Denisa și Pop Alexandru – Ionuț Clasa a V-a A
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MENS SANA ÎN CORPORE SANO!
Suntem cu toţii, fiii acestui pământ binecuvântat, care este în acelaşi timp şi casa
noastră. Acelaşi elemente pe care le găsim în aer, în apă, în pământ sau un foc şi-au dat mâna,
contopindu-se unele în altele pentru a realiza cea mai măreaţă făptură care a existat vreodată
pe Pământ:"Omul". De aceea, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre omul a
simţit o vie legătură cu tot ceea ce îl înconjoară. El se simte "Acasă", plimbându-se prin iarba
câmpiei, înotând pe creasta valurilor sau hoinărind în inima pădurii. Altfel supus omul este
una cu natura.
Deşi "omul modern" prin activităţile sale, s-a rupt puţin de această legătură directă cu
natura, în adâncul fiinţei sale mai simte şi acum acea chemare spre simplitate şi naturaleţe.
Aşadar, a trăi cu adevărat înseamnă a duce o viaţă cât mai aproape de natură, a face mişcare în
aer liber şi a mânca sănătos. Din păcate omul modern pune semnul egalităţii între a mânca
sănătos şi a mânca îndestulător şi săţios. Dacă priveşti la televizor, la reclame ale marilor
lanţuri de magazine fast-food, eşti izbit de "agresivitatea" cu care eşti îndemnat să cumperi
acele produse, ca şi cum ele ar fi cele mai sănătoase din lume.
Dacă te duci acum, în miez de iarnă în orice supermarket, găseşti în rafturi fructe şi
legume, începând de la căpşuni şi cireşe şi terminând cu salată verde şi roşii, toate afişând
culori nefiresc de stridente, având dimensiuni neobişnuit de mari, mustind de chimicale. Din
dorinţa omului de a câştiga cât mai mult şi cât mai repede, de a satisface o cerere de produse
agricole, din ce în ce mai mare, acesta ajunge să "sacrifice" sănătatea noastră, a tuturor prin
folosirea excesivă de produse chimice în cadrul procesului de cultivare a legumelor şi
fructelor.
Pentru a avea un corp şi o minte sănătoasă trebuie ca noi toţi să conştientizăm că grijă
pe care trebuie să o dăm modului în care ne hrănim echivalează cu grijă pe care trebuie să o
avem, în legătură cu însăşi viaţa noastră. Modul în care percepem alimentaţia şi alegerile pe
care le facem zi de zi au un impact semnificativ asupra sănătăţii noastre. Nici un aliment nu
poate aduce, singur toate principiile nutritive de care are nevoie organismul ci doar o
alimentaţie variată, modernă şi echilibrată. Marea problemă a oamenilor este că aceştia sunt
manipulaţi de marile companii de mâncăruri care promovează doar mâncare nesănătoasă.
Ştim că oamenii sunt foarte expuşi la promovarea mâncării nesănătoase, în special al "fastfood ului". Deşi fast-food ul pare a fi cea mai ieftină şi la îndemână opţiune, aceasta nu
reprezintă cea mai sănătoasă alegere.
De aceea este bine să mâncăm cu "cap" şi să nu ne lăsăm manipulaţi. Să nu uităm că
sănătatea e mai bune decât toate!

Elev. Drăjan Cristian
Clasa a VII-a B
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OMAGIU MARELUI POET
“Numai poetul,
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului:
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde păsări ca el
Se întrec în cântări.”
Mihai Eminescu
Aşa cum bine știm, în 15 ianuarie, acum 165 de ani, a văzut pentru prima
dată lumina zilei, Luceafărul poeziei româneşti, poetul Mihai Eminescu.
Omul deplin al culturii româneşti, Mihai Eminescu, a fost o apariţie
deosebită în literatura secolului al XIX-lea integrându-se în marele curent
romantic european.
Creaţia sa este un tot armonios, marcat de aceleaşi gânduri înalte, de
aceeaşi plăcere de a întoarce roata istoriei, de aceeaşi revoltă demonică rezolvată
în contemplaţie, de aceeaşi plăcere de reconstituire a unui cadru paradisiac din
detaliile naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre absolut, sete de a cuceri
universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau de încercare iluzorie de
a-şi oferi universuri compensative ideale. Această genialitate a poetului este
atributul antumelor şi a postumelor.
Eminescu a fost şi va rămâne poetul nepereche al tuturor românilor. În
fiecare an, elevii și dascălii, organizează diferite manifestări comemorative în
cinstea celui care a fost numit Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu.
În vederea sărbătoririi naşterii marelui poet şi cunoaşterii literaturii
eminesciene elevii claselor I A și a II-a B au desfășurat în 15 ianuarie diverse
activități. Astfel în cadrul prezentării PPT, Eminescu - poetul nepereche” au
aflat informaţii importante cu privire la biografia şi activitatea literară a marelui
poet. Vizionând acest material elevii au umblat pe cărări de codru des, sau au
ascultat susurul lin al izvoarelor. Apoi școlarii au recitat versuri din poeziile
nemuritoare ale lui Eminescu, sau au audiat și cântat cântece scrise pe versurile
acestuia. În ora de arte vizuale, în desenele lor, elevii au surprins prin culoare și
armonie imagini inspirate din poezia eminesciană.
Activitățile au fost reușite, elevii participând cu mult entuziasm, mulți
dintre ei manifestându-și dorința de a deveni scriitori.
Material realizat de înv. Vere Sanda și Coste Daniela
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Reprezentări grafice Eminescu și opera sa.
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Înv. Hideg Ana
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Ghicitori cu legume
Verde, roşu! Cine-mi eşti?
Lung, subţire, gras ori dulce,
Iute,
Poţi să mi-l ghiceşti?
(Ardeiul)
Nu-i ca varza-nfoiată,
Dar e sora ei, gătită
C-o rochiţă încreţită.
(Conopida)

În pământ pui unul, doi,
Şi scoţi toamna muşuroi.
(Cartoful)
Dintr-unul ai facut nouă,
Şi din nouă nouăzeci şi nouă.
( cartoful )
Nu e carne, dar e grasă
Cocoţată pe arac.
Numai toamna intră-n sac.
(Fasolea)

Nas la omul de zăpadă,
Iepurele vrea să-l roadă!
(Morcovul)
Şade moşul în camaşă
Dar mustăţile-s afară.
( morcovul )
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Căţei are, dar nu latră
Şi nu-l ţii legat la poartă!
(Usturoiul)
Nouă fraţi într-un cojoc,
De-i mănânci, gura-ţi ia foc.
( usturoiul )

De-i desfaci cămăşile,
O să-ţi curgă lacrimile.
( ceapa )
Când o tai, e cu temei;
De ce plângi de mila ei?
Doar dă gust mâncării!
(Ceapa)

Fel şi fel de pălării
Ascunse prin balarii.
( ciupercile )
Mănăstire-ntr-un picior,
Ghici, ciupercă, ce e?
( ciuperca )
După ploaie, nu-i mirare,
Stau umbrele mici la soare.
(Ciupercile)
Patru fraţi stau într-o casă
Şi de ploaie nu le păsă.
( nuca )

Culese de eleva Apai Ema
Clasa a V-a B
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Oglinda cerului,
În adăpostul pământului.
(Apa din fântână)

Omul strânge cât trăieşte,
Şi la ea, el se gândeşte,
Pentru ea, el pătimeşte.
(Averea)
N-are culoare, n-are miros,
Dar la toţi e de folos.
(Aerul)
Ce apă este în lume fără nisip?
(Lacrima)

Am trup, dar n-am corp,
Am gât, dar n-am cap,
Am mâneci, dar n-am mâini.
(cămaşa)
Nu-l întrebi şi îţi răspunde,
Cauţi în jur şi nu ştii unde.
(Ecoul)
Culese de eleva Cozma Maria
Clasa a IV-a A
Înv. Moldovan Eugenia
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LA SĂNIUŞ
Este iarnă şi fulgii de zăpadă cad din înaltul
cerului că nişte fluturi albi, iar vântul a pornit peste
munţi şi văi ca să răspândească năvalnicul vuiet.
Zăpada s-a aşternut ca o mantie albă şi
strălucitoare. Andrei şi Emanuel privesc florile
sclipitoare de argint care se ţes pe geamuri.
Copiii au ieşit afară şi şi-au scos săniile, apoi au
plecat să-i cheme pe cei doi buni prieteni ai lor, Marius
şi Vlad. Împreună au urcat derdeluşul, iar când au ajuns în vârf, s-au gândit să
organizeze un concurs de săniuţe. A început concursul. Pe parcursul traseului, Vlad
vedea copacii ca pe nişte soldaţi muţi şi reci, îmbrăcaţi în zale de gheaţă. Crengile şi
trunchiurile lor păreau înveşmântate în mantii de nea.
La finalul cursei, câştigător a fost declarat Andrei. Pe chipul lui se putea citi
satisfacţia şi bucuria de a ieşi învingător. Glasurile cristaline ale copiilor se auzeau
până în sat. Gerul straşnic care s-a lăsat le-a făcut obrajii roşii că merele.
Se apropia seara, iar copiii au pornit plini de veselie spre casele lor.
Casele parcă aveau căciuli de blană albă, iar drumul parcă forma un ocean de
ninsoare.
A fost o zi de neuitat!

Elev Văsc David
Clasa a IV-a A
Înv. Moldovan Eugenia
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ANOTIMPURILE
Fiecare anotimp este special în felul lui.
O să încep cu fiica cea mai tânără a Bătrânului An, adică
Primăvara. Ea vine îmbrăcată în haină verde şi împodobită cu
flori multe şi colorate. În acest anotimp, păsările călătoare se
întorc din ţările calde, umplând pădurile cu cântecele lor
minunate. Întreaga natură prinde culoare, copacii înmuguresc,
iar ghioceii răsar de sub zăpada care se topeşte sub razele
călduţe ale soarelui. Zilele devin din ce în ce mai mari, iar
nopţile se fac din ce în ce mai
mici.
Oamenii încep munca la câmp.
Voi continua cu Vara, a II-a fiică a anului,
îmbrăcată în haine aurii, aducând pentru copii cel mai
iubit dar, vacanţa mare. De asemenea, ea ne aduce
soare arzător, care coace cireşele, caisele, perele şi
merele de vară.
O să vă spun acum câteva lucruri şi despre a
treia fiică a anului, adică Toamna, mândră, harnică
şi de bunuri darnică. Ea vine purtând o haină
lungă, ruginie şi scutură frunzele îngălbenite de pe
ramuri. Oamenii îşi adună recoltele, îşi umplu
cămările cu tot felul de fructe şi legume, iar copiii
îşi pregătesc ghiozdanele pentru începerea unui
nou an şcolar.
Dar iată că a sosit şi a IV-a fiică, mult iubită
de copii, Iarna, împodobită cu o coroană de
ţurţuri de gheaţă. A acoperit pământul cu o pătură
groasă de zăpadă. Copiii se dau cu săniile şi fac
oameni de zăpadă. Bradul împodobit este specific
Sărbătorilor Sfinte şi cadourile primite de la Moş
Crăciun aduc un plus de bucurie în sufletele
noastre.
Iubesc toate anotimpurile şi le aştept pe
fiecare în parte cu mult drag.
Popiţa Sorina
Cls. A IV-a A
Înv. Moldovan Eugenia
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Bucuriile iernii
Fiind weekend, tata ne-a dus pe mine şi pe sora mea la bunici. Când am ajuns, se
făcuse seară. Tot satul era îmbrăcat într-o haină albă şi pufoasă.
Dimineaţa ne-am trezit, uitându-ne curioşi să vedem peisajul Doamnei Iarna.
Bunicul făcea cărări în curte, iar Azorică zburda bucuros prin ninsoare. Am luat
micul dejun, ne-am pregătit şi am plecat la săniuş, anunţându-ne toţi prietenii, de la
mic la mare. În drum spre derdeluş, am văzut cum fumuri albe se ridicau în văzduhul
plumburiu. La orele amiezii, noi alunecam la vale cu săniile, iar glasurile noastre
cristaline şi vesele tulburau liniştea din jur. De sus, priveliştea era minunată!
Drumurile păreau nişte oglinzi poleite de soarele strălucitor.
La-ndemnul unui băiat, a început bătaia cu bulgări. Eram atât de fericiţi! În jur,
zăpada cristalină părea un lan de diamante.
Pe înserat, când în sfârşit ne-a cuprins frigul şi foamea ne dădea târcoale, am
pornit spre case, după o zi minunată.
Ne-am despărţit de prietenii noştri cu gândul la ce va fi weekend-ul viitor.

Elev Crecan Vlad
Clasa A IV-a A
Înv. Moldovan Eugenia
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IARNA
Era iarnă. Afară domnea straşnicul ger. Ningea cu steluţe argintii. Un strat
gros şi pufos de zăpadă s-a aşternut peste sat. Totul era alb ca spuma laptelui.
Cei doi fraţi, Mihai şi Alex s-au trezit. Când au văzut pe geam stratul gros de
zăpadă care se aşternuse peste noapte, au hotărât să meargă la săniuş.
Entuziasmaţi, au mers să-şi ceară voie de la părinţi să meargă la săniuş. După ce
au primit permisiunea părinţilor, au mâncat, s-au îmbrăcat şi au mers să-şi ia
săniile. În drum spre derdeluş, ei şi-au chemat şi prietenii la joacă. Plini de voie
bună şi cu obrajii îmbujoraţi au început să urce dealul. S-au dat de câteva ori cu
săniile, apoi la propunerea lui Alex au început să se bată cu bulgări de zăpadă.
Strigăte de bucurie se auzeau de peste tot. Bulgării zburau în toate direcţiile, iar
copiii sunt plini de zăpadă.
Pe nesimţite, seara s-a făcut stăpână peste natura înzăpezită. Copiii şi-au dat
seama că este timpul să se îndrepte spre casă.
Cu obrajii roşii ca focul şi cu mâinile îngheţate de frig au pornit spre case,
dar cu speranţa că în ziua următoare o vor lua de la capăt.

Teglaş Anda
Cls. A IV- a A
Înv. Moldovan Eugenia
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IARNA
Era încă dimineaţă, iar copiii deja mişunau prin covorul pufos aşternut de
steluţele albe ca spuma laptelui. Brazii argintii de pe marginea drumului îţi
încântau privirile.
Deja erau valuri de copii şi nu era ora douăsprezece. Ei s-au îmbrăcat
bine, iar hainele erau acoperite de nea. Marian şi Daniel au urcat culmea de omăt
a dealului şi au făcut un concurs de săniuţe. Daniel a câştigat, sania lui marian a
întâlnit obstacole. Obrajii lor au fost ca merele sângerii la final.
Cristalinele glasuri ale celorlalţi copii se auzeau chiuind la jocul cu
bulgări. Andrei l-a lovit pe Marius în faţă, din greşeală. Şi-a cerut scuze, iar
jocul a continuat. Se făcuse un ger cumplit spre seară. Copiii au trebuit să plece
acasă, obosiţi, dar fericiţi după o aşa zi minunată.
Cum se îndreptau spre case, au simţit miros de cozonac. Şi-au dat seama
că vor veni colindătorii. După puţin ţimp au sosit şi aceştia şi au colindat cu
Steaua. Când au auzit vocile copiilor, oamenii au crezut că îngerii au coborât la
ei. Colindătorii au primit cu dragoste în inima lor care bătea neîncetat cozonacii,
nucile, banii, mâncarea. În noapte se mai auzeau colindătorii pe la case.
Vraja iernii se vedea în ochişorii limpezi ai copiilor.
În pat, când somnul i-a cuprins, copiii visau la o altă zi minunată ca aceasta.

Ghiniţă Răzvan
Cls. A IV-a A
Înv. Moldovan Eugenia
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TOAMNA
Frunze galben-ruginii
Se aştern peste dealuri şi câmpii.
Au îmbătrânit copacii,
Câmpurile-au veştejit.
Păsărele călătoare îşi iau zborul
Printre norii cenuşii,
Stoluri mari de rândunele
Zboară peste păduri şi câmpii.
Numai salcia pletoasă
Cu crenguţele lăsate,
Aşteaptă cu drag să vină
Primăvara mult visată.
Toamnă, toamnă, rea mai eşti,
Toate tu le veştejeşti!...
Mureşan Nicoleta
Cls. A IV-a A
Înv. Moldovan Eugenia

Pictură „Toamna” autor prof. Daróczi Adela – Elena
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STELUŢA DE GHEAŢĂ
O steluţă îngheţată
S-a desprins din ceruri,
Şi pluteşte spre pământ,
În leagăn de vânturi.
Palma spre cer am întins,
Steluţa în ea să o prind.
Când în palmă a ajuns,
Steluţa de gheaţă s-a stins.
Multe steluţe plutesc spre pământ,
Covor de nea aşternând.
Prin zăpadă, mătănii făcând,
Bucurie copiilor aducând.
Eleva Radu Miriam
Clasa A II-a B
Înv. Coste Daniela

IARNA
Anotimp frumos și drag
Îmbrăcat în alb costum
Noi te-am așteptat cu drag
Și ai venit chiar de Crăciun.
Pe covorul fermecat
Din steluțe de argint,
Săniuțe au zburat
Cu copiii chiuind.
Ei cu toți te îndrăgesc
Căci la Moșul se gândesc,
Și la bradu-înpodobit
Urându-ți „Bine ai venit!”
Eleva Luca Abigail
Clasa a III-a A
Înv. Motișan Isidor
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VEVERIȚA
Sus în deal în poeniță
Are cas-o veveriță,
Toată ziua țopăie,
Nuci și alune ronțăie
Și în ochi îi văd scântei
Ce-aș vrea să fiu în locul ei!
Toată ziua să mă joc
Dar asta, ce să zic: nu pot
Probleme, lecții, vorba aceea,
Doar sunt elev în clasa a treia.

Elev Pavăl David
Clasa a III-a A
CĂȚELUȘUL MEU
Cățelușul meu iubit
Uite, acolo te-am găsit
Erai mic și necajit
Și de nimeni îngrijit
Cineva te-a părăsit
Pentru că nu te-a iubit
Însă eu te-am luat la mine
Și te-am îngrijit, vezi bine.
Acum, tu ești sănătos
Alintat și mai frumos.
Te voi îngrijii mereu
Acum ești prietenul meu.
Elev Dolha Rareș
Clasa a III-a A
Înv. Motișan Isidor
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ANOTIMPURILE
Să fii bun ca primăvara
Și ca vara cald la suflet,
Ca toamna rodind mereu,
Bucuroasă, cum sunt eu.

Iarna când te înconjoară
Te gândești la primăvara
Iar va fii frumos și bine
Căldura voios te-a ține
Elevă Mocodean Briana
Clasa a III-a A
Înv. Motișan Isidor
Iarna ilustrată în creațiile elevilor claselor V-VIII

Coordonator prof. Daróczi Adela - Elena
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CREDINŢE ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN
Ţăranul român personifică, în felul său propriu, sărbătoarea Crăciunului. Pentru el,
Crăciun era un om înstărit, dar hapsân la inimă şi neprimitor de străini. Căutând un loc în care
să-l nască pe Mântuitorul, Maica Domnului ajunge la casa lui. Îi deschide poarta Crăciuneasa,
soţia lui Crăciun. Maica Domnului o roagă să o primească în casă pentru că nu are unde în
altă parte să nască. Soţia lui Crăciun, la început, îi refuză ajutorul şi i se plânge că are un soţ
rău la inimă, căruia nu îi plac nicidecum străinii. O primeşte, în cele din urmă, să nască în
grajdul animalelor şi o ajută să îl aducă pe lume pe Iisus Hristos. Între timp, se întoarce acasă
Crăciun şi îşi vede soţia cu mâinile pătate de sânge. Pentru că a ajutat-o pe Maica Domnului
să nască - încălcând interdicţia de a nu lucra nimic de ziua lui - se mânie şi îi taie mâinile, cu
o bardă, de la coate. Crăciunea sa fuge în grajd şi îi arată Maicii Domnului ce a trebuit să
îndure din partea lui Crăciun. Maica Precistă îi spune să îşi bage mâinile tăiate în scalda
Pruncului nou-născut. Crăciuneasa o asculta şi ... minune!
Înlocul mâinilor din carne îi cresc altele din aur. Fuge
înapoi la Crăciun care, covârşit de minune, e cuprins de
părere de rău, îşi cere iertare şi devine - după credinţa
ţăranului roman - primul om care s-a boteza creştin. Maica
Domnului o recompensează pe Crăciuneasa, acordându-i
titlul de patroană a moaşelor de la sat. Legenda cunoaşte
multe variante zonale, care au fost consemnate într-o carte
publicată la începutul secolului XX - "Legendele Maicii
Domnului" - de Simion Florea Marian, unul dintre cei mai
mari folclorişti români, care era şi preot.
Prof. Andrecu Dinu

Sărbătoarea Crăciunului a fost întâmpinată cu colinde de grupul de copii din
clasele IV-VIII ai Școlii Gimnazială “”Lucian Blaga” Jibou, coordonat de
doamna profesor Viman Mirela
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UNIREA DE LA 24 IANUARIE 1859
ŞI
REFORMELE LUI ALEXANDRU IOAN CUZA
Prima reuşită importantă în aplicare a programului revoluţiei
de la 1848 l-a reprezentat unirea Principatelor. După ce intervenţia
străină a pus capăt revoluţiei, autonomia Ţării Româneşti şi a
Moldovei a fost din nou restrânsă potrivit Convenţiei de la Baltă
Liman, mulţi revoluţionari fiind obligaţi să-şi părăsească ţara.
Războiul Crimeii (1853-1856) şi Congresul de pace de la Paris ce i-a
pus capăt au creat însă o bună şansă pentru exprimarea aspiraţiei
românilor spre unitate naţională.
Congresul de la Paris din anul 1856 prevedea pin hotărârile
sale: protectoratul Rusiei asupra Principatelor române este înlocuit cu garanţia colectivă a
Marilor Puteri; Franţa susţinea ideea unirii Principatelor, dar Turcia, Austria şi Anglia se
opun, totodată se hotărăşte consultarea voinţei populare prin intermediul adunărilor ad-hoc.
Adunările ad-hoc convocate în 1857, atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească au
exprimat voinţa de realizare a unirii depline într-un singur stat, România. Convenţia de la
Paris din 1858 decide cu privire la unirea Principatelor următoarele: constituirea unui stat
numit Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti, având doi domni, două capitale,
două parlamente; desfiinţează rangurile şi privilegiile nobiliare şi va acţiona ca Constituţie
până în 1864.
Pe baza Convenţiei de la Paris, la 5 ianuarie la Iaşi şi 24 ianuarie la Bucureşti a fost
ales ca domn Alexandru Ioan Cuza, cunoscut revoluţionar paşoptist. Acest fapt simboliza
Unirea Principatelor şi a fost salutat cu entuziasm de populaţie.
Pentru consolidarea unirii sunt luate măsuri pentru realizarea efectivă a unirii
(unificarea administraţiei, a armatei, telegrafului, vămilor, sistemului de măsuri şi greutăţi,
circulaţia monetară, adunările obşteşti).La 24 ianuarie 1862, este instalat primul guvern al
României condus de Barbu Catargiu. Marile Puteri recunosc unirea pe timpul vieţii lui Cuza.
În anii 1862-1865 au fost adoptate o serie de reforme care au pus bazele organizării
instituţionale a statului român modern:1863-secularizarea averilor mănăstireşti; 1864-lovitura
de stat şi adoptarea Statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris prin care este întărită
puterea domnului; se instalează un guvern condus de Mihail Kogălniceanu, favorabil
reformelor; 1864, noua adunare votează Legea rurală prin care sunt împroprietăriţi cca 500
000 de ţărani şi sunt desfiinţate toate vechile obligaţii (claca; dijmă); 1864-1866-se adoptă alte
legi precum; Codul Civil şi Codul Penal, Legea instrucţiunii publice, se proclamă autocefalia
Bisericii ortodoxe, se creează Camerele de Comerţ.
Împotriva lui Cuza s-a format o "monstruoasă coaliţie" alcătuită din liberalii radicali şi
conservatori. La 11 februarie 1866, Al.I.Cuza este obligat să abdice. Prin reformele aplicate,
Cuza a pus bazele statului naţional român modern. Unirea a fost premisa necesară pentru
realizarea celorlalte deziderate ale programului revoluţiei paşoptiste.

Ziua de 24 ianuarie a devenit o sărbătoare naţională a românilor.

~ 29 ~

Rolul istoric a lui Alexandru Ioan I

S-a numărat printre marii luptători ai generaţiei paşoptiste. A militat
pentru constituirea statului naţional român modern. A realizat Unirea
Moldovei cu Ţara Românească, alături de Mihail Kogălniceanu, Costache
Negri, Vasile Alecsandri, Ion Ghica, C.A.Rosetti, fraţii Dumitru C.şi Ion
C.Brătianu; pe toţi i-a avut ca prieteni şi colaboratori până în momentul în
care, grăbit să-şi pună în aplicare, faptele lui cele mari ’’, cum numea
M.Kogălniceanu epoca marilor reforme, a fost nevoit să înlocuiască regimul
democratic, pentru care luptaseră cu toţii, cu unul bazat pe autoritate în care
Domnul deţinea puterea executivă, guverna prin decrete – legi,
subordonându-şi celelalte puteri în stat. A fost acela care, prin "Epoca
reformelor" a deschis calea unei rapide modernizări în toate domeniile vieţii
interne şi externe româneşti.
A rămas şi va rămâne de-a pururi în istorie ca un demn continuator al
visului de unitate în spaţiul românesc, împlinit în timpul domniei sale prin
Unirea celor două Principate într-un singur stat.

Prof. Daniela Achim
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ORFAN DE ŢARĂ
Acolo unde timpul renaște din tăcere
De ies scântei de genii surprinse în cădere,
Un fulger luminează pe-un zid pe care scrie:
„De azi în România vă-ntoarceți în robie.”
Un corigent de zece e legea pe șosele,
O păpușă barbie dă lecții pe podele,
Pe când un soi de oameni îndură umilință
De-a fi surprinși în off-side de cei fără știință.
Se poate, Melania, să fim restrânși la zero,
Să fim cotați în țară sub un pachet de dero?
Mă simt precum o harpă ce cântă unui vierme
Irosindu-mi darul nespus de rar prin ferme...
Ce-ar trebui, Adina, să fac pentru a-nvinge
Nedreapta suferință și focul a mi-l stinge?
Mă reșapez emoțional? Regurgitez intelectual
Tot ce-am știut sau ce am fost cândva în general?
Și voi pleca spre infinit. Oricum, tot ce am fost
E numai bun pentru wowbiz să zică țara: “Înc-un prost!”
La noi, de-ți faci un pat din cărți și când adormi sau când citești
Ești muza tuturor, și-n timp, te uită fiindcă-i plictisești!
SONET NECREDINCIOS
(DEDICAT ÎNSUȘI LUI D-ZEU)
Doamne, sunt supărat de azi pe Tine
Că îți vorbesc cu sufletul pe față,
Iar Tu-mi prefaci cărarea în ruine
Și râzi sublim, pe-ascuns de-ntreaga-mi viață.
Mă zbat să fiu corect în gând și faptă,
Mă lupt strigând că nu-mi urăsc vrăjmașul,
Dar văd că Tu-mi ignori purtarea dreaptă
Și-n schimb apari ca să iubești trufașul.
Cum să mai cred în sfânta Ta dreptate?
Cum să-mi păstrez substanța imortală?
Când mă izbesc de suflete mascate
Ce zilnic îmi aduc un fulg de boală!...
Te-am definit în cântece de murmurOmul- un vierme ce se dă drept vultur!
Prof. Cons. Daroczi Andrei
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TEHNOLOGIA INFORMATIEI
Tehnologia informaţiei sau şi Tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor, abreviat (cel mai adesea IT) ŢI respectiv TIC, este
tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea,
stocarea, convertirea şi transmiterea) informaţiei, în particular
prin folosirea computerelor.
Tehnologia informaţiei găseşte aplicare pe multiple domenii
legate de date şi informaţii, cum ar fi: procesoare, calculatoare,
hardware şi software, limbaje de programare, structuri de date şi
altele.
Sunt considerate ca făcând parte din largul domeniu IT toate elementele
care prelucrează, într-un fel sau altul, date, informaţii sau cunoştinţe. Ocupaţiile specialiştilor
din acest domeniu sunt foarte variate, de la instalarea de programe software şi până la
proiectarea unor reţele de calculatoare complexe şi a bazelor de date de informaţii. Câteva
sarcini tipice sunt: managementul datelor, construcţia de hardware pentru calculatoare,
proiectarea de software, administrarea unor întregi sisteme informaţionale. În ultimii ani sfera
de răspândire s-a lărgit mult, cuprinzând acum nu numai calculatoare şi reţelele lor, dar şi
telefoane mobile celulare, inteligente (smartphones), televizoare cuplabile la Internet,
automatizarea automobilelor, aplicaţii militare şi multe altele. Pentru aceasta, cererea de
specialişti de vârf pe piata mâinii de lucru a domeniului este constant mare.
De aceea şi instituţiile superioare de învăţământ au introdus noi catedre,
cursuri, profile şi examene corespunzătoare, pentru a ţine pasul cu aceste tendinţe din
cadrul IT, pe lângă domeniile Informatică şi Sisteme informatice.
Articol informativ oferit de
Silaghi Timea (clasa a-V-a B)

Teaching the Four Skills in the Primary EFL Classroom
Introduction
The teaching of English as a foreign language is now one of
the most important subjects in most European primary schools. The
implementation of English has brought along the need to establish
clear objectives that are different to the ones traditionally assigned
to secondary schools. While in secondary schools we still find, in
many cases, a teaching based in the formal aspects of the language,
i.e. grammar; primary school teachers have had to adopt a different
approach as the age of the children make the teaching of formal
aspects not advisable. As a result of this point of view, the different
Educational Departments have decided to establish, as the main
purpose of the EFL teaching, the development of the four skills: listening, speaking, reading and
writing. However, the implementation of this approach has not been trouble-free as many teachers
insist on asking their children to understand every single word they listen to or read, or expect their
pupils to write or speak without making the mistakes normally found in the process of acquiring any
language.
The main purpose of this paper is to provide some guidelines that we hope can be useful to teachers of
English as a foreign language in primary schools.
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Listening
Listening is the language skill which learners usually find the most difficult. This often is because they
feel under unnecessary pressure to understand every word. To achieve the aims related to this skill, the
teacher plays an important role that is defined in the following steps.
1. It is important to help pupils prepare for the listening task well before they hear the text itself.
First of all the teacher must ensure that the pupils understand the language they need to
complete the task and are fully aware of exactly what is expected of them. Reassure the pupils
that they do not need to understand every word they hear.
2. The next important step is to encourage pupils to anticipate what they are going to hear. In
everyday life, the situation, the speaker, and visual clues all help us to decode oral messages.
A way to make things a bit easier to the pupils is to present the listening activity within the
context of the topic of a teaching unit. This in itself will help pupils to predict what the
answers might be. The teacher can help them further by asking questions and using the
illustrations to encourage pupils to guess the answers even before they hear the text.
3. During the listening the pupils should be able to concentrate on understanding the message so
make sure they are not trying to read, draw, and write at the same time. Always give a second
chance to listen to the text to provide a new opportunity to those who were not able to do the
task.
4. Finally, when pupils have completed the activity, invite answers from the whole class. Try not
to put individual pupils under undue pressure. Rather than confirming whether an answer is
correct or not, play the cassette again and allow pupils to listen again for confirmation. You
may be given a variety of answers, in which case list them all on the board and play the text
again, so that the class can listen and choose the correct one. Even if the pupils all appear to
have completed the task successfully, always encourage them to listen to the text once more
and check their answers for themselves.

Speaking
First of all, we must take into account that the level of language input (listening) must be higher than
the level of language production expected of the pupils. So we have many speaking activities used in
the first levels that enable pupils to participate with a minimal verbal response. However in the last
levels, pupils are encouraged to begin to manipulate language and express themselves in a much more
personal way.
In primary schools, two main types of speaking activities are used. The first type, songs, chants, and
poems, encourages pupils to mimic the model they hear on the cassette. This helps pupils to master the
sounds, rhythms, and intonation of the English language through simple reproduction. The games and
pair work activities on the other hand, although always based on a given model, encourage the pupils
to begin to manipulate the language by presenting them with a certain amount of choice, albeit within
a controlled situation.
In order for any speaking activity to be successful children need to acknowledge that there is a real
reason for asking a question or giving a piece of information. Therefore, make sure the activities you
present to the pupils, provide a reason for speaking, whether this is to play a game or to find out real
information about friends in the class.
Once the activity begins, make sure that the children are speaking as much English as possible without
interfering to correct the mistakes that they will probably make. Try to treat errors casually by praising
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the utterance and simply repeating it correctly without necessarily highlighting the errors. Finally,
always offer praise for effort regardless of the accuracy of the English produced.

Reading
In order to make reading an interesting challenge as opposed to a tedious chore, it is important that
pupils do not labour over every word, whether they are skimming the text for general meaning or
scanning it to pick out specific information. Other things to keep in mind are:
1. When choosing texts consider not only their difficulty level, but also their interest or their
humour so that children will want to read for the same reasons they read in their own
language: to be entertained or to find out something they do not already know.
2. As with listening activities, it is important to spend time preparing for the task by using the
illustrations (a usual feature in reading activities for children), pupils' own knowledge about
the subject matter, and key vocabulary to help the pupils to predict the general content of the
text. Discuss the subject and ask questions to elicit language and to stimulate the pupils'
interest in the text before they begin reading. Also make sure that the pupils understand the
essential vocabulary they need to complete the task before they begin to read.
3. While the children are reading the text, move around the class providing support if pupils
need it. Where possible, encourage pupils to work out the meaning of vocabulary as they come
across it, using the context and the supporting illustrations.
4. Do not encourage pupils to read texts aloud unless this is to learn a play or recite a poem.
Reading aloud inhibits most pupils and forces them to concentrate on what they are saying as
opposed to what they are reading and the meaning is very often lost.

Writing
In primary schools, EFL pupils progress from writing isolated words and phrases, to short
paragraphs about themselves or about very familiar topics (family, home, hobbies, friends,
food, etc.).
Since many pupils at this level are not yet capable either linguistically or intellectually of creating a
piece of written text from scratch, it is important that time is spent building up the language they will
need and providing a model on which they can then base their own efforts. The writing activities
should therefore be based on a parallel text and guide the pupils, using simple cues. These writing
activities generally appear towards the end of a unit so that pupils have had plenty of exposure to the
language and practice of the main structures and vocabulary they need.
At this stage, the pupils' work will invariably contain mistakes. Again, the teacher should try to be
sensitive in his/her correction and not necessarily insist on every error being highlighted. A piece of
written work covered in red pen is demoralizing and generally counter-productive. Where possible,
encourage pupils to correct their own mistakes as they work. If there is time, encourage pupils to
decorate their written work and where feasible display their efforts in the classroom.
Teacher Ilieș Mirela – Claudia
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Şcoala “Lucian Blaga”
Parteneriat european cu douăsprezece instituții din şase țări
În numeroase regiuni ale Europei, personalul educativ îşi desfăşoară activitatea într-un
context profesional plurilingv şi intercultural care, de multe ori, ridică ziduri în loc să
deschidă orizonturi. În aceasta eră a globalizarii, cum poate învățămȃntul european să facă din
diversitatea lingvistică şi culturală un factor de coeziune ? Această întrebare stă la baza
proiectului de parteneriat strategic şcolar Inter+ ‒ Valorizarea plurilingvismului şi a
interculturalității în context educativ european, inițiat de către Academia din Créteil, prin
intermediul programului Erasmus+.
Proiectul reuneşte douăsprezece instituții şi organisme, din şase țări : Franța, Romȃnia,
Austria, Spania, Portugalia şi Grecia. Ţara noastră este reprezentată de Inspectoratul Şcolar
Județean Sălaj, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga“ Jibou şi Colegiul Național „Silvania“
Zalău. Printre partenerii noştri se numară Delegația Academică pentru Relații Europene
Internaționale şi Cooperare (DAREIC), Şcoala Superioară de Profesorat şi Educație din
Guyana Franceză, Ministerul Regional al Educației din landul austriac Stiria, Institutul
Francez din Castilia-La Mancha, Centrul de Lingvistică Aplicată al Universității din FrancheComté, dar şi alte instituții.
Cele trei mari obiective ale proiectului sunt:
 Cunoaşterea codurilor culturale ale diferitelor tipuri de public vizat şi ale partenerilor
educativi, în situații de predare-învățare, comunicare sau mobilitate;
 Valorizarea şi dezvoltarea competențelor lor lingvistice şi culturale, în vederea
facilitării incluziunii, învățării şi afirmării identitare, precum şi în vederea prevenirii
eşecului şcolar;
 Gestionarea situațiilor de plurilingvism în procesul instructiv-educativ, în instituțiile
de origine, dar şi în cadrul schimburilor şi mobilităților.
Programul se întinde pe trei ani şi prevede seminare de formare, mobilități de scurtă şi
de lungă durată, sesiuni de lucru on-line, concursuri şcolare şi redactare de materiale pe
diferite teme interculturale. Vor fi implicate două grupe distincte, în două perioade
consecutive : februarie 2015-iunie 2016, respectiv martie 2015-iunie 2017. Modulele de
formare se vor axa a priori pe sensibilisarea la limbi şi culturi străine, pe imersiunea şi
didactica plurilingve sau pe recunoaşterea diferitelor coduri şi specificități culturale. La nivel
european, o mie de persoane vor participa la formarea propusă. Este vorba despre profesori,
viitori profesori, directori, inspectori, dar şi alte categorii de personal educativ. Parcursul de
formare va fi evaluat şi certificat de către autoritățile educative implicate în program.
Prima reuniune transnațională, la care au fost invitați membrii comitetului de pilotaj, a
avut loc în perioada 12-14 ianuarie 2015 la Colegiul Internațional din Noisy-le-Grand, în
imediata apropiere a Parisului. Am participat în calitate de coordonator ştiințific, alături de
domnul profesor doctor Dorin Cosma, inspector de Limba franceză/Proiecte educaționale,
coordonator administrativ în cadrul proiectului. Ne-au fost prezentate toate aspectele
programului şi am stabilit împreună conținuturile modulelor de formare, precum şi calendarul
seminarelor internaționale din cele şase țări. Vom avea plăcerea să-i găzduim pe partenerii
noştri timp de cȃteva zile, în perioada martie 2016, în Zalău.
Sperăm într-o colaborare cȃt mai fructuoasă, care să aducă soluții reale la problemele
legate de interculturalitate şi plurilingvism în contextul educativ european. Valorizȃnd
patrimoniul cultural al fiecărei comunități locale cu care intrăm în contact, putem dezvolta un
învățămȃt incluziv şi atractiv, orientat spre principiul egalității de şanse.
Prof. Emanuel Turc
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Ştiaţi că...
 Messi a câştigat de patru ori consecutiv balonul de aur?
 Iuventus Fotball Club a ajuns la retrogradare din cauza mituirii arbitrilor şi a aranjarea
unor meciuri de către înalţii oficiali ai clubului fiind implicaţi în scandalul denumit de
presa italiană ,,calciopoli’’?
 un meci de hochei pe gheaţă durează trei reprize a câte 20 de minute?
 ,,Rapid’’ Bucureşti a fost înfiinţat în 1923?
Elev Horincar Andrei
Cls.a IV-a C

Scrisoarea unei mame adresată Lumii
Dragă Lume,
,, Copilaşul meu începe azi şcoala. O vreme, totul va fi nou şi ciudat
pentru el. Şi aş dori să-l tratezi, cumva, cu blândeţe.
Vezi tu, până acum, el a fost regele grădinii. A fost stăpânul curţii. Eu
am fost mereu alături de el, să-i bandajez rănile, să-l alin.
Acum, însă, lucrurile se vor schimba.
În dimineaţa aceasta, va coborî treptele în faţa casei, îmi va face semn
cu mâna şi va porni în marea aventură care va cuprinde, probabil, războaie,
drame şi tristeţe.
Ca să-şi ducă viaţa în lumea în care trebuie să trăiască, e nevoie de
încredere, dragoste şi curaj.
De aceea, Lume, aş dori să-l iei de mânuţă şi să-l înveţi tot ce trebuie
să ştie. Învaţă-l, dar cu blândeţe, dacă poţi. Învaţă-l că pentru fiecare
ticălos există un erou; că pentru fiecare politician corupt există un lider
plin de devotament; că pentru fiecare duşman există un prieten. Învaţă-l
minunile din cărţi.
Lasă-i timp, în linişte, să reflecteze la misterul etern al păsărilor care
zboară în înaltul cerului, al albinelor în lumina soarelui şi al florilor pe
dealurile înverzite. Învaţă-l că e mai onorabil să pierzi decât să înşeli.
Învaţă-l să aibă încredere în propriile-i idei, chiar dacă toţi îi spun că
nu sunt bune. Învaţă-l să-şi vândă cât mai bine forţa mâinilor şi a minţii,
dar să nu-şi negocieze niciodată sufletul şi inima .
Învaţă-l să-şi astupe urechile în faţa unei gloate care urlă... dar să
rămână pe poziţie şi să lupte dacă crede că are dreptate .
Învaţă-l, Lume, cu blândeţe, dar nu-l cocoloşi, căci numai în foc se
căleşte oţelul.
Ai o sarcină grea, Lume, dar vezi ce poţi să faci. E un băieţel aşa de
bun. ”
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