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Școala, după școala online 

 

Karina Crețu, redactor-șef 

 

 După nenumărate ore în care mă uitam la 

calculator încercând să descifrez scrisul 

doamnei de matematică pe tableta grafică, după 

atâtea pene de curent, după ce de atâtea ori am 

intrat la orele online, puteam însfârșit să arunc 

laptop-ul pe geam. Bine, nu am făcut-o. Dar 

intenționam să o fac, deoarece după tot acest 

timp în care nu am putut să vorbesc sau să mă 

văd cu colegii față în față, nu am putut să o 

îmbrățișez pe doamna dirigintă, nu am putut să 

merg la școală (ci doar până la birou), venise 

momentul să uit tot și să o iau de la capăt. Avea 

să înceapă din nou școala fizic (cu mască).  

 Anul acesta nu a fost așa cum mă 

așteptam, de aceea mă simțeam ca în prima zi de 

școală. Eram foarte entuziasmată. Puteam ÎN SFÂRȘIT să merg în sala de clasă, 

să mă așez în bancă și să aștept să înceapă orele. În pauze încercăm să îmi 

recunosc colegii si profesorii fară mască, deoarece m-am obișnuit să îi văd atât 

de mult timp cu ea încat îmi păreau ciudați. Era acea senzație că ești cu adevărat 

la școală, că ești înconjurat de oameni reali. 

 Și profesorii erau încântați să ne vadă. Nu mai trebuia să le explicăm noi 

lucruri când vine vorba de calculatoare. Aveau să revină la metoda clasică de 

predat (la tablă cu creta, nu în chat cu tastatura), metoda tradițională de 

verificare a temelor (din păcate pentru ei se întorcea și scuza copiilor că și-au 

uitat caietul cu tema acasă) și atunci când vine vorba de absențe, să nu mai fie 

vina internetului. 

 Da, în unele zile mă trezeam dimineața realizând că am visat probleme la 

matematică (vorbesc serios), îmi  verificam temele și îmi repetam lecțiile de vreo 

100 de ori, îmi verificam și ghiozdanul, să am totul la mine iar apoi puteam pleca. 

Uneori mă gândeam la cât de norocoasă sunt că stau aproape de școală, deoarece 

aproape de fiecare dată uitam să îmi iau masca cu mine. Uitam acea mască 

afurisită și trebuia să mă întorc acasă după ea. 
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 Unii copii spuneau că pentru ei au fost mai plăcute orele online. Din păcate 

pentru aceștia, în școala fizică nu îți poți închide camera sau microfonul, nu poți 

sta în pijamale la ore și nu poți pleca ori de câte ori ți se face poftă de ceva 

dulce .  

Pentru mine orele online au 

fost oribile. Mă bucur enorm că am 

scăpat în sfârșit de ele! . Una e să 

stai în fața unui calculator ascultând 

ce spune profesorul pe meet și cu 

totul alta e să stai într-o bancă cu 

profesorul în clasă. 

  Orele fizic au fost (aproape) 

ca cele de atunci când nu exista 

pandemia (ce dor îmi e de acele 

vremuri). ,,Camera” și „microfonul” 

erau mereu deschise, profesorii puteau să vadă exact dacă suntem atenți sau nu, 

singura problemă care a apărut era atunci când temperatura a devenit mai 

ridicată, când ne sufocam cu masca (la propriu). 

 Pauzele fizic erau total diferite de cele online. Puteam să ne întâlnim 

pentru a vorbi în pauze, sau ieșeam în curtea școlii pentru a ne răcori puțin, în 

timp ce atunci când luam pauză în școala online poate ne mai trimiteam un mesaj 

în timpul pauzei, închiși într-o cameră, la un birou.  

Chiar dacă în mare parte acest an școlar a fost online, cred că totuși, am 

putut învăța multe lucruri din el, și noi, și profesorii. Pe lângă materia predată, 

am realizat că nu îți lipsește un lucru până nu îl pierzi. Vă întreb, cine se trezea 

dimineața atât de încântat că merge la școală când știa că urmează o ascultare 

sau un test? Cred că știu răspunsul. În mare parte nimeni. Dar mai bine așa decât 

să mai stau șase ore în fiecare zi  uitându-mă la un ecran! Poate că ar trebui să 

apreciem mai mult timpul în care mergem la școală (am auzit de la adulți, dar am 

și învățat „pe viu” de la școala online), ar trebui să mai lăsăm tehnologia și să ne 

bucurăm de timpul pe care îl avem împreună și poate că de acum vom ști cum să 

ne adaptăm la diferite situații (cum ar fi pandemia). 

 Sper că în anul școlar viitor să nu mai fie 

nevoie să apelăm la școala online, să putem 

recupera amintirile pierdute din anul trecut și, 

pur și simplu, să ne bucurăm de copilărie! 
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ȘCOALA – ACASĂ SAU LA ȘCOALĂ? 

 

Cristina Stoleriu, profesor coordonator 

 

Pentru acest număr al 

revistei, Colectivul de 

redacție a decis să aplice un 

chestionar  care să reflecte 

părerile elevilor din clasele 

V-VIII despre avantajele și 

dezavantajele orelor on-line. 

Au răspuns 100 de colegi, 

cerința fiind ”Enumerați 

minim trei avantaje și trei 

dezavantaje ale activității școlare on-line”. Centralizarea răspunsurilor arată așa: 

 

AVANTAJE: 

1). „Nu trebuie să te trezești devreme” = 48 de răspunsuri 

2). „Nu trebuie să cărăm ghiozdanele în drumul spre școală” = 42 de răspunsuri 

     „Nu purtăm masca” =  42 de răspunsuri 

3). „Putem face ora în pat, în pijamale” = 36 de răspunsuri 

4). „Poți lua o gustare, bea apă, merge la toaletă când vrei” = 16 răspunsuri 

5). „Am mai mult timp liber” = 15 răspunsuri 

6). „Am totul la îndemână” = 11 răspunsuri 

6).  „Primim note mari mai ușor = 11 răspunsuri 
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7). „Mă păzesc de COVID” = 10 răspunsuri 

8). „Poți face ora și dacă nu ești acasă / ești bolnav” = 9 răspunsuri 

9). „Este mai multă liniște” = 6 răspunsuri 

10). „Mai puține teste, teme și ascultări” = 5 răspunsuri 

      „Nu pot uita nimic acasă” = 5 răspunsuri  

11). „Nu mai fac naveta” = 4 răspunsuri 

12). „Stai mai mult cu familia”, „Poți copia” =  3 răspunsuri 

13). „Scriu mai puțin”, „Învăț mai puțin” = 2 răspunsuri 

14). Câte un răspuns: 

 Nu am emoții când răspund 

 Orele sunt mai ușoare 

 Mă simt în largul meu 

 Materialele sunt postate și ai 

acces la ele când vrei 

 Nu trebuie să mă pregătesc 

pentru fiecare oră 

 Pot lua pauză de câte ori vreau 

 Nu  văd profesorii ce fac  

 Mă puteam juca în timpul orei 

 

DEZAVANTAJE: 

1). „Am avut probleme cu semnalul / curentul electric / telefonul, laptopul, 

calculatorul” = 71 de răspunsuri 

2). „Înțelegeam mai greu lecțiile” = 49 de răspunsuri 

3). „Nu puteam comunica între noi” = 41 de răspunsuri 

4). „Dureri de ochi și de cap” = 22 de răspunsuri 

5). „Îmi vedeam colegii sub forma unei litere” = 16 răspunsuri 

6). „Îmi pierdeam interesul și făceam altceva” = 6 răspunsuri 

7). „Nu mă pot concentra la fel de bine” , „Obosesc repede” = 5 răspunsuri 

8). „Puteam lenevi oricât” = 4 răspunsuri 

9). „Nu aveam parte de distracție”, „Mă supravegheau părinții”, „Nu mai puteam 

pretinde că am uitat acasă caietul cu tema”, „Profesorul nu știe ce face elevul” = 

3 răspunsuri 
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10). Câte un singur răspuns: 

 Nu ne înțelegeam cum trebuie 

 Mă plictiseam 

 Nu aveam loc în casă pentru ora de educație fizică 

 Nu am avut nicio motivație să învăț 

 Lucrez în aceeași cameră cu sora mea 

 Am uitat să scriu de mână 

 Pot apărea probleme psihice din cauza izolării 

 

În concluzie, colegii chestionați au găsit 29 de avantaje, dintre care doar 5 

sunt, după părerea noastră, obiective și 19 dezavantaje, dintre care, din nou 

părere noastră, doar 7 sunt obiective! 

 

CONCLUZIA UNUI CADRU DIDACTIC (profesorul-coordonator) 

Dacă ar fi să facem o analiză SWOT, punctele tari și punctele slabe, în 

viziunea elevilor, sunt foarte clare. Problema este că unele dintre ele s-au cam 

amestecat din punctul nostru de vedere (vezi răspunsurile subliniate)! Și atunci, 

care sunt adevăratele amenințări? Și cum le-am putea transforma în 

oportunități? Știu, printr-un efort susținut din partea noastră, a elevilor și a 

familiilor lor, prin muncă, prin implicare… Dar persoanele competente de la nivel 

înalt, care au în mână pârghiile îmbunătățirii sistemului, ne-ar putea ajuta? Măcar 

luând în considerare aceste rânduri… 
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PLANETA VERDE 
… cu V, de la VIITOR! 

 

Radu Jucan, redactor-șef adjunct 

 

Încălzirea globală și poluarea sunt factorii 

care pun în pericol viitorul Planetei. Ce e 

de făcut? Un singur om nu o poate salva, 

dar eforturile comune ale mai marilor 

lumii, da! „Mai marii lumii…”! Hai să vedem 

ce putem face noi, cei mici, pentru viitorul 

nostru! Iată câteva gesturi simple, care 

stau în puterea noastră: 

SĂ COLECTĂM DEȘEURILE MENAJERE SELECTIV – sticlele și alte obiecte 

de plastic, hârtia, bateriile sunt câteva dintre produsele care pot fi reciclate. Nu 

trebuie decât să le colectăm separat și să le depozităm în containerele amplasate 

special în acest scop! 

SĂ ECONOMISIM ENERGIA ELECTRICĂ – aparatele electrice, chiar și 

încărcătorul de la telefon, consumă energie atunci când sunt lăsate în priză, chiar 

dacă nu le folosim! Aparatele electronice și electrocasnice în stand-by pot 

consuma între 40 și 120 kW pe an dacă nu sunt oprite! 

SĂ NU RISIPIM APA – resursele de apă NU sunt nelimitate! O soluție la 

îndemâna noastră ar fi să nu lăsăm apa să curgă încontinuu atunci când ne spălăm 

pe dinți, de exemplu – așa se pot economisi 60 de litri de apă lunar. 

ATENȚIE LA PLASTIC – o simplă pungă de plastic se descompune în mediul 

înconjurător în peste 500 de ani, din cauza materialelor care o alcătuiesc. Să 

renunțăm la pungi, tacâmuri de unică folosință, paie din plastic. Potrivit ONU, 

peste un milion de păsări și în jur de 100.000 de animale marine mor în fiecare an 

din cauza ingerării particulelor de plastic și mai mult de 90% dintre păsări și 

pești au astfel de particule în stomac. V-ați gândit că vor trece și în stomacul 

nostru atunci când consumăm un delicios pește prăjit sau o saramură?   
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Gabriela Tivodariu, clasa a VIII-a A 

 

Mă numesc Gabriela Tivodariu, am 14 ani și sunt elevă în clasa a VIII-a.                                              

Vă voi vorbi despre pasiunea mea, canotajul. Canotajul este un sport complex, 

greu și, în majoritatea probelor, 

toată munca se face în echipă.  

Când aveam vreo 7 ani, sora 

mea s-a apucat de canotaj. De 

atunci am început și eu, la rândul 

meu, să îmi doresc să practic acest 

sport. La început, niciunul dintre 

membrii familiei mele nu prea ea 

fost de acord ca și eu să mă apuc 

de sport, principalele motive fiind 

faptul că nu eram destul de 

ambițioasă, nu îmi plăcea să depun 

prea mult efort și eram  chiar destul de bună la școală. Pentru că îmi doream așa 

de mult măcar să încerc, au acceptat și, în urmă cu aproape un an, m-am apucat 

de canotaj.  

După vreo două luni în care am experimentat canotajul, a trebuit sa iau cea 

mai importantă decizie de până atunci:  să rămân sau nu la canotaj. Mai hotărâtă 

ca niciodată,  am decis să fac toate sacrificiile necesare ca să practic acest 

sport.  

M-am mutat din Câmpulung Moldovenesc în Fălticeni, la internatul 

Colegiului Național „Nicu Gane” , am schimbat școala, am acceptat faptul că 

durerea constantă este ceva normal în acest sport, iar cel mai greu mi-a fost să 

mă obișnuiesc cu ideea ca nu mai pot să fiu cine eram înainte nu mai pot să fac 

ceea ce  făceam înainte, nu mai pot să stau cu cine stăteam înainte, trebuia să îmi 

las aproape toată viața de dinainte în urmă, să mă maturizez mai repede ca să pot 

să iau decizii de viitor. 

Antrenamentele variază de la un anotimp la altul:  de exemplu, vara avem 

cate trei antrenamente pe zi!  Iată care este programul nostru obișnuit: 

PPAASSIIUUNNII  ȘȘII  PPAASSIIOONNAAȚȚII 



 

 Nr. 17, serie nouă, semestrul  al II-lea, 2020-2021  9 

 

Ne trezim la ora 06.00 dimineața și 

coborâm la iaz, unde facem cam 12 -16 km cu 

barca, pe urmă, la 10.00 avem alergare între 4-

7 km  sau genuflexiuni între 500-1000 (primim 

mai multe dacă întârziem la antrenament sau 

facem vreo 

boacănă) 

sau avem 

din  nou 

antrenamen

t pe apă 

între 12-14 

km. După 

masă, la 

ora 16.00, 

avem 

alergare 

care 

variază sau 

ieșim pe 

apă și 

facem câte 12-16 km. Antrenamentele variază 

și în funcție de vreme, iar în diferite zile ale 

săptămânii antrenamentul se schimbă ca intensitate. Miercurea, sâmbăta și 

duminica după-masă avem liber. Iarna nu putem să ieșim pe apă și avem două 

antrenamente pe zi, iar in timpul școlii avem antrenament pe apă sau ergometru 

(un aparat care simulează mișcarea unei bărci pe apă) și alergare, forță sau 

genuflexiuni. 

Îmi este greu să fac și școala și sport, dar stau sera târziu, până aproape 

la miezul nopții ca să învăț. Mereu mă auto-motivez spunându-mi că, dacă o să 

muncesc acum mai mult și în sport și la școală, am sa fiu mai câștigată pe viitor.  

Până acum am participat la mai multe concursuri: 27.08.2020 - locul 8 în 

dublu; 29.09.2020 - locul 3 în simplu; 19.12.2020 - locul 6 în dublu; 06.02.2021 - 

locul 3 în simplu; 13.03.2021 - locul 4 în dublu.  La fiecare concurs în parte am 

avut din ce în ce mai multe emoții pentru că niciodată nu m-am simțit 100% 

pregătită. Mereu mi-a fost cumva frică de concursuri ,pentru că știu că trebuie 

să dau tot ce pot, iar asta implică o durere foarte mare, simt cum îmi arde tot 

corpul, simt o durere mai mare de cât am experimentat vreodată. 

Poate vă întrebați că, dacă este așa de greu, de ce nu mă las și nu  mă axez 

pe numai pe școală? Pe lângă bătături, dureri musculare, presiunea psihică și 
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altele, ca în orice sport, există și o parte bună, frumoasă, partea pe care o vede 

toată lumea și, pe lângă parte  pe care o vede toată lumea, mai există și o parte 

pe care doar un sportiv o poate experimenta:  satisfacția pe care o ai atunci când 

simți cum alunecă barca, cântecul păsărilor în liniștea profundă a răsăritului și 

controlul pe care îl am asupra mea  și a bărcii. Toate aceste lucruri mă fac să 

practic canotajul din plăcere. 

Eu mi-am găsit calea în viață de la o vârstă destul de fragedă mulțumită 

calităților pe care le am. Voi încercați să vă alegeți calea corectă, așa cum cred 

eu că am găsit-o pe a mea. Încercați să vă puneți calitățile fizice, morale și 

activitățile pe care le preferați la un loc si o să vedeți cât de departe veți aju 
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RAZA DIN CER 
Maria Grigorescu, clasa a VI-a A 

 

 

 

SEMNIFICAȚIA SĂPTĂMÂNII 

SFINTELOR PĂTIMIRI ALE DOMNULUI HRISTOS 

 

                       În perioada Postului Mare avem posibilitatea de a medita mai mult 

la viața noastră spirituală, la valoarea sufletului nostru. Prin această atenție 

acordată sufletului nostru ne pregătim pentru sărbătoarea Învierii Domnului 

Iisus Hristos. 

                    Fiind ,,sărbătoarea sărbătorilor” și cea mai mare minune din istoria 

lumii, Învierea Domnului Hristos are o perioadă îndelungată de pregătire: Postul 

Mare care ține 6 săptămâni și Postul Sfintelor Pătimiri care ține o săptămână, 

cea dinainte de Slăvita Sărbătoare a Învierii.  

                    Fiecare zi a săptămânii Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului Hristos 

este marcată de slujbe speciale, unice,  numite Denii ( termenul slavon ,,Vdenie” 

înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă). Aceste slujbe au la rădăcină texte din 

Biblie și reprezintă momente istorice din istoria poporului ales și din Pildele și 

trăirile Mântuitorului Hristos.  

                     Sfânta şi Marea Luni ne amintim fericitului Iosif cel prea frumos  

și de Pilda smochinului neroditor. Iosif, unul din cei 12 fii ai Patriarhului Iacob, îl 

preînchipuie pe Domnul Hristos și Pătimirile Sale. Frații lui Iosif, din invidie, L-au 

dezbrăcat de haina lungă și aleasă, l-au aruncat într-o fântână adâncă și apoi l-au 

vândut. Ajuns în Egipt Iosif a fugit de păcat. Tot așa și Mântuitorul Hristos a 

fost vândut de Iuda apostolul, a fost dezbrăcat de haina Sa, biciut, aruncat în 

temniță și a respins ispitele. Așa cum Iosif, grăit de rău, a fost închis în temniță, 

și Fiul Omului – Domnul Hristos, clevetit de oameni a fost dat morții coborât la 

iad. Iosif a ieșit biruitor din temniță iar Hristos Domnul a ieșit biruitor din iad, 

ca Împărat al poporului celui nou, neamul creștinesc. 
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                      În Sfânta şi Marea Marţi lecturăm și medităm la Pilda celor zece 

fecioare. 5 din cele 10 fecioare au untelemn în candelele lor și sunt pregătite de 

întâlnirea cu Mirele. Tot așa și noi, creștinii ne pregătim prin untdelemnul 

faptelor bune ca să menținem lumina credinței și iubirii noastre de Dumnezeu 

pentru a fi primiți de Mirele Hristos în Împărăția Sa. 

                      În Sfânta și Marea Miercuri ne amintim de Trădarea lui Iuda  și de 

Ungerea cu mir a  lui Iisus în Betania. Iuda era fiul lui Simion din orașul Karit. De 

aceea el se numea Iscarioteanul – adică om din Kariot. El 

spera că va dobândi putere multă din apropierea de 

Hristos. Acum are loc înțelegerea dintre farisei și Iuda 

Apostolul ca Hristos Domnul să fie predat lor.  

                         Sfânta și Marea Joi cuprinde 4 

evenimente: Spălarea picioarelor ucenicilor de către 

Hristos, Cina cea de Taină, Rugăciunea pentru Sine, 

pentru ucenici și pentru toată lumea, Vânzarea lui Iuda.  

                  Hristos Domnul, în foișorul Cinei celei de 

Taină, le ține Apostolilor Marea Cuvântare de 

despărțire, le spală picioarele ca să le arate cum să se smerească,. Apoi Hristos 

ia ultima masă de pe pământ și instituie totodată Sfânta Liturghie – în care 

Cinstitul Său Trup și Scumpul Său Sânge se dăruiesc nouă spre a fi mereu cu 

Dumnezeu.  

                Văzând că Iisus vorbește de o Împărăție a păcii, a jertfei, a dăruirii, 

Iuda nu este dispus spre jertfă și Îl trădează pe Hristos prin vânzarea către 

fariseii și cărturarii din Ierusalim pe 30 de arginți. Această sumă era derizorie: 

în Vechiul Testament era prețul de răscumpărare pentru un sclav pe care l-ar fi 

ucis boul cuiva. Așa s-a împlinit o profeție străveche, făcută de Zaharia că 

Hristos Domnul va fi vândut cu un preț mic: cel al unui sclav. 

 Sfânta şi Marea Vineri comemorează Judecarea lui Iisus și 

Răstignirea lui Iisus. Hristos acceptă să moară pe Cruce ,,pe de o parte ca să 

asculte de Tatăl până la capăt, păzind porunca iubirii, iar de pe altă parte ca să 

biruiască puterile întunericului, puse la lucru prin cărturari și farisei împotriva 

Lui”. Domnul Hristos moare pe Cruce pentru că acesta era unicul mod de a muri 

îmbrățișând omenirea pe care o iubea. 

                   Sfânta și Marea Sâmbătă ne amintește de Punerea Trupului 

Mântuitorului Hristos  în mormânt. Această Mare Zi reprezintă coborârea 

Domnului Hristos cu duhul Său în iad și eliberarea tututor Drepților din chinuri, 

vestind biruința Vieții asupra morții. Prin acesta oamenii care cred și trăiesc pe 
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placul lui Dumnezeu sunt așteptați să treacă prin moarte ca pe o punte spre viața 

veșnic luminoasă, fericită din Împărăția lui Dumnezeu. 

                     Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului Hristos este poarta care 

deschide măreața Zi a Învierii.  

 

 

 

SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ 

Ecaterina Grigorescu, clasa a VIII-a 

 

 În cursul anului, creștinătatea sărbătorește cu o explozie de bucurie Ziua 

cea Mare a Învierii, Duminica biruinței Vieții asupra morții, a Luminii asupra 

întunericului. Această Zi a Învierii – Duminica Paștilor – se prelungește cu o succesiune 

de zile luminate care consacră o Săptămână luminată – perioadă unică în cursul anului. 

Această săptămână începe în Noaptea Învierii și se finalizează la Duminica Tomii.  

                       Apelativul de ,, Săptămână luminată” are la bază două motive, ambele 

istorice și practice deopotrivă. Primul se datorează Luminii care a răsărit din mormântul 

Mântuitorului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, adică Învierii Sale plină de slavă, de strălucire, 

de putere. Iar cel de-al doilea motiv este dat de timpul de acum 2000 de ani, imediat 

după nașterea creștinismului, când oamenii care doreau să facă trecerea de la păgânism 

la creștinism erau catehizați – învățați de apostoli, episcopi sau preoți și după perioada 

de catehumenat ( pregătire prin învățare a preceptelor creștine) erau botezați și apoi 

purtau haine albe toată perioada următoare botezului personal al fiecăruia. Cele mai 

multe botezuri se făceau la Paști, după o 

riguroasă pregătire din timpul Postului Mare, 

iar săptămână imediat următoare Paștilor, 

respectiv botezului celor pregătiți, aceștia 

purtau cununi de flori și haine albe. Astfel 

cetățile și localitățile erau pline de oameni 

luminoși și luminați de puterea lui Dumnezeu 

lucrătoare prin ei.  

                 Marea taină a Învierii lui Hristos 

poartă cu ea descoperirea deplină a puterii 

Sale dumnezeiești.  Căci nimeni, nici până atunci, nici de atunci nu a reușit să se readucă 

la viață prin propriile puteri. Toate învierile din istoria lumii s-au făcut prin intervenția 

exterioară a lui Dumnezeu. În cazul Mântuitorului Hristos Învierea S-a făcut prin 
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propria Sa lucrare, de aceea această minune este faptul cel mai revoluționar din istoria 

vieții umane.  

                Atât de mare este bucuria Învierii încât ea nu poate fi cuprinsă doar într-o 

noapte, nici chiar în ziua următoare, ci întreaga 

săptămână este închinată Minunii celei mari a 

ridicării Domnului Hristos din mormânt. În 

săptămâna luminată nu se mai citesc psalmi, nu 

se mai lecturează nici public, nici particular 

Psaltirea, căci psalmii sunt rugăciuni de căință, 

iar după perioada de plâns a păcatelor proprii 

din Postul Mare, Învierea lui Hristos aduce 

bucuria și lumina  care inundă viața creștinului.  

                Săptămâna Luminată se mai numește Raiul anului bisericesc, datorită păcii, 

luminii și bucuriei – asemenea celei din Rai – care îi copleșesc pe oamenii care cred în 

Dumnezeu. Salutul ,,Hristos a Înviat!” înlocuiește orice salut în această perioadă de 40 

de zile, de la Învierea Domnului la Înălțarea Lui, când Hristos a rămas în lume, printre 

oameni și S-a arătat Înviat apostolilor, femeilor mironosițe și mai multor oameni din 

diferite categorii sociale și din diferite zone.  

                     Vinerea Luminată este închinată de Biserică Maicii Domnului, căci nu se 

putea ca în Săptămâna Luminată Maica luminii – cum o numim în canoanele de rugăciune – 

să nu fie cinstită printr-o zi specială. Originea acestei sărbători este un eveniment 

istoric, petrecut la data de 4 aprilie 470 la marginea cetății celei mari a Sfântului 

Împărat Constantin cel Mare – Constantinopol. Acest fapt istoric este legat de un spațiu 

sacru, special, ales de Maica Domnului ca semn al prezenței sale între creștinii ei dragi în 

această parte deosebită de lume.  

                  Locul sfințit al Izvorului Tămăduirii se păstrează până astăzi lângă poarta 

Silivri din străvechea cetate a Constantinopolului – Istanbulul de acum.  Creștinii și 

musulmanii beau și azi apă din acest izvor binecuvântat de Maica Domnului. O Icoană a 

Izvorului Tămăduirii, pictată pe marmură, din perioada de aur a Bizanțului se curate 

singură și nu acceptă vreo intervenție umană. 

                           Cu 7 ani înainte de a deveni Împărat, Machelie, ca simplu ostaș se 

plimba prin pădurea de conifere, de pini, din jurul cetății și a întâlnit un orb. Stă de 

vorbă cu acesta despre Fiul lui Dumnezeu, iar când orbul îi cere apă, însetat fiind, Leon 

vrea să-l ajute și purcede la a căuta o sursă de apă. După ce cu greu se strecoară printre 

pini, trudit, în pragul renunțării fiind, Maica Domnului îi glăsuiește zicându-i:,, Nu e 

nevoie să te ostenești, Leone, căci apa este aproape. Pătrunde mai adânc în pădurea 

aceasta și, luând cu mâinile apă tulbure, potolește setea orbului și apoi unge cu ea ochii 

lui întunecați; și vei cunoaște de îndată cine sunt eu, care sălășluiesc aici de multă 

vreme”. Ascultând, Machelie își află și numele și statutul său viitor – faptul că va deveni 

împărat și va purta numele Leon – și în același timp află Izvorul Maicii Domnului, îl adapă 

și l spală pe orb și acesta deodată își recapătă vederea, exclamând: Maica Domnului, ești 
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aici!” Vestea acestei minuni s-a răspândit până departe, cu repeziciune și mulțimi de 

oameni s-au tămăduit. 

              Duminica Tomii reprezintă confirmarea Învierii Mântuitorului Hristos prin 

invitația făcută de Stăpânul Cel Înviat ca Tomas să pună mâna în semnul rănilor Sale și 

să nu fie necredincios. Invitația de a vedea semnele rănilor Sale ne-o face Hristos și 

nouă tuturor, dar gândul unui Sfânt Părinte poate fi și al meu și al nostru deopotrivă: ,, 

De mine pot să mă îndoiesc, căci sunt adeseori neputincios, slab, dar de Dumnezeu nu mă 

pot îndoi nicicând, căci puterea Lui e vizibilă peste tot”.  

             Bucuria Învierii lui Hristos o sărbătorim și o resorbim  în fiecare duminică a 

anului, dar mai ales în această Săptămână Luminată.                                           

Desene realizate de Ariadna Samson, clasa a VI-a A 

 

 

(rubrică de folclor românesc) 

CALOIANUL 

Alexandra Lateș, clasa a VI-a A 

Caloianul este un obicei popular practicat în trecut pentru aducerea ploii. 

Caloianul era solul trimis de oameni la zeul ploii, pentru a-l îndupleca să dezlege 

ploile. Astfel, pe vreme de secetă, fetele și femeile de la 

țară făceau un omuleț din lut galben (numit „Caloian”) pe 

care-l puneau într-un sicriu și pe care-l boceau ca pe un 

mort, imitând astfel ritualul înmormântării. Femeile 

cântau o poezie anume și apoi îngropau omul din lut lângă 

o fântână. După trei zile îl dezgropau și-l aruncau pe apă, 

pentru a tulbura apele și norii, așa cum se întâmplă 

înainte de a ploua. De ziua Caloianului, bărbații arau doar 

până la amiază, iar restul zilei petreceau. 

Este posibil ca obiceiul Caloianului să fie o 

reminiscență din mitologia romană, ca și Paparudele. Romanii obișnuiau să-l invoce 

pe Jupiter Pluvius în sărbătorile Robigale. Obiceiul era foarte răspândit până pe 

la începutul secolului al XX-lea. 

 



 

 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   16 
  

LEGENDA DRAGOBETELUI 

 

Ștefania Pistinciuc, clasa a VIII-a A 

   Legenda Dragobetelui spune că 

Dragomir, zeul iubirii, fiul babei Dochia, un 

tânăr chipeș, voinic, un fecior frumos și 

iubăreț, le face pe fete să își piardă 

mințile. El a fost denumit ulterior 

Dragobete. Se zvonea că tatăl lui este 

chiar Duhul Muntelui, care s-a transformat 

în ceață în timpul întâlnirii cu baba Dochia. 

La naștere, Dragobete a avut patru 

ursitoare. Prima - Primăvara, i-a oferit 

iubirea. A doua, Vara, i-a oferit dulceața 

fructelor și căldura dragostei. A treia, 

Toamna,  i-a dăruit un fluier pentru a înveseli lumea cu cântecele lui. Ultima, 

Iarna, i-a dat o îmbrăcăminte albă, imaculată, cu sclipiri de diamante. Ca 

cingătoare, i-a oferit un brâu roșu cusut cu perle. Straiul creștea odată cu 

flăcăul și rămânea alb ca neaua oricât l-ar fi purtat. Cu aceste daruri, Dragobete 

reușea să seducă orice tânără, devenind simbol al dragostei și al iubirii. Mai apoi, 

când a devenit fecior, a mers în munți, unde a învățat despre animale și plante, 

motiv pentru care a devenit, în credința populară, Stăpânul pasărilor și al 

plantelor. Se spune că, după ce și-a îndeplinit sorocul, Dragobete a fost 

transformat chiar de către mama sa, baba Dochia, într-o plantă numită năvalnic. 

Este o planta care renaște primăvara în toate poienile și este folosită pentru 

descântece de dragoste și pentru vindecarea rănilor.  

 

LEGENDA GHIOCELULUI 

Maria Cârnăreasa, clasa a VII-a A 

O legendă care circulă în Republica Moldova spune 

că, în prima zi a lunii martie, frumoasa Primăvara a ieșit la 

marginea unei păduri și a observat cum, într-o poieniță, 

într-o tufă de porumbari, de sub zăpadă răsărea o floare 

micuță – un ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute și a început să 

dea la o parte zăpada, rupând ramurile spinoase. Iarna, 

văzând aceasta, s-a înfuriat și a chemat vântul și gerul să 
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distrugă floarea. Ghiocelul a înghețat imediat. Primăvara s-a grăbit să acopere 

floricica cu mâinile ei, dar s-a rănit la deget în spini. O picătură de sânge 

fierbinte s-a prelins peste floare și a făcut-o să reînvie. În acest fel, Primăvara 

a învins Iarna, iar culorile mărțișorului care îi amintesc acest triumf simbolizează 

sângele ei roșu pe zăpada albă. 

 

 

 

 

 

 

 

MORILE DE APĂ DE LA RUDĂRIA 

  
                                                Samson Ariadna, clasa a VI-a A 

 

           În vestul României se află tărâmul morilor de 

apă, mai exact în județul Caraș-Severin. Acolo găsim 

cel mai mare complex mulinologic din România (unic în 

Europa) sau morile de apă de la Rudăria (in prezent 

Eftimie Murgu), așa cum le cunosc bănățenii. Dacă în 

1874 existau 51 de mori, după inundațiile din 1910 au 

mai rămas doar 22, așezate asemenea unei salbe de 

mărgele pe o lungime de trei kilometri. 

          Aici, la fel ca în urmă cu sute de ani, localnicii 

folosesc 

morile de apă să facă făină de mălai, care are 

un gust unic. Și asta datorită procedurii de 

măcinare, care este foarte lentă. Grăunțele 

de porumb sunt zdrobite de pietre care se 

rotesc cu o turație mică. Zilnic se macină 100 

kilograme de făină. Morile de apă de la 

Rudăria se folosesc în comun, în devălmășie și 

nu există localnic, care să nu aibă rând la 

moară. Acesta se moștenește din generație în 

generație. La fiecare moară sunt 15-25 de rândași, care contribuie cu bani sau muncă la 

întreținerea morilor. Un rând mare înseamnă o zi și o noapte, iar un rând mic, doar o zi 

sau o noapte.  
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         Morile, la fel ca și oamenii, au un nume. Ele sunt botezate fie după constructor, fie 

după locul unde sunt amplasate: Roșoanea, Viloanea, Trăiloanea, Mora de la tunel sau 

Îndărătnica dintre râuri. Pe vremuri, nu erau folosite doar pentru măcinatul făinii, ci 

erau considerate ca ieșitul în oraș. Aici, se discutau problemele comunității și se puneau 

la cale căsătorii. Ele se mai numesc și “morile iubirilor împlinite”, deoarece în trecut erau 

locul de întâlnire între fete și flăcăi. 

         Construcțiile de adăpostire ale morilor sunt din lemn, acoperite cu șiță, iar 

instalațiile au același principiu tehnic, constructiv și funcțional: turbina cu apă. Întreaga 

muncă s-a făcut numai cu dalta și ciocanul.  

        Morile sunt ale oamenilor, însă au fost 

introduse în patrimoniul mondial UNESCO și se află 

sub atenta supraveghere a Muzeului Astra din 

Sibiu. Sunt vizitate anual de mii de turiști români, 

dar și străini, deoarece acestea se află destul de 

aproape de cascada Bigăr. Cascada se află la câțiva 

metri distanță de șosea. Acolo există și un loc de 

popas pentru turiști. 

      Cele 22 de monumente istorice, morile care fac 

faina cu cel mai bun gust, de la 

poalele Munților Almăjului sunt 

considerate unele dintre cele mai 

importante atracții turistice din 

Banatul Montan, și nu numai. 

Astfel, drumeții care ajung în 

acest loc ca-n povești din comuna 

Eftimie Murgu au impresia că 

timpul ar sta în loc 
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Denisa Negel, clasa a VIII-a B 
 

 

La despărțire, pentru o vară frumoasă și pregătirea punctului „I.A.9” de la 

viitorul Examen de Evaluare Națională! 

 

Iată propunerile editurii Booklet pentru vara 2021: 

 

PENTRU 10 – 12 ANI: 

La vânătoare de fantome, Frauke 

Scheunemann:  tocmai când Winston se plictisea, 

în apartament apare o scrisoare plină de amenințări, 

semnată „Fantoma”! Este 

timpul ca celebrul cuplu de 

detectivi Kira și Winston să 

se apuce de treabă… 

 

Pilotând în ploaie, Garth 

Stein: Enzo este un cățel pasionat 

de cursele de Formula 1 și, alături 

de stăpânul său, Denny, are de parcurs cel mai periculos 

circuit: viața însăși. 

 

CATEGORIA DE VÂRSTĂ  12+ : 

Ursoaica din vis, Mimi Thebo (ediție bilingvă, română-

engleză): Darcy este adolescenta tipică: mall, modă, rețele de socializare și 

gadgeturi. Viața i se schimbă în momentul când familia ei se mută în parcul 

Yellowstone și dă nas în nas cu o ursoaică grizzly. 
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Exploratorul, Katherine Rundell: Fred, Con, Lila 

și Max se trezesc singuri în sălbăticie, după ce avionul 

cu care zburau se prăbușește în jungla amazoniană. 

Trebuie să supraviețuiască: își încropesc un adăpost 

își dau seama ce pot să mănânce și de ce animale să se 

ferească, dar… se pare că nu sunt chiar singuri în 

junglă… 

 

Auslander, Paul Dowswell (roman istoric): Piotr rămâne 

orfan după uciderea părinților lui odată cu invazia nemților în 

Polonia, în timpul celui de-al Diolea Război Mondial și este 

internat într-un orfelinat. Deoarece este blond, nemții îl 

socotesc un arian pur, și-l revendică și Piotr ajunge într-o 

familie germană și începe o viață privilegiată. Când află 

adevăruri dureroase, decide să fugă din Berlin și…  

 

 

 

Citiți, citiți, citiți ! 
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Ștefania Pistinciuc, clasa a VIII-a A 

EROII NOȘTRI * 

 

Cum am putea să răsplătim 

Tot ce ați făcut pentru noi? 

Poate cu zâmbete sau flori, 

Dar tot n-ar fi de-ajuns…Sunteți eroi! 

Fără pelerine, ce-i drept, 

Îmbrăcați mult mai cochet, 

Serioși, afișând un zâmbet discret, 

Așa v-am cunoscut pe voi, dragii noștri eroi. 

Cu mult talent, răbdare, dăruire, 

Ați început a noastră făurire, 

Ne-ați învățat, ne-ați încurajat, 

Pașii ni i-ați îndrumat… 

Ne-ați învățat să credem că putem 

Prin muncă și răbdare, 

Să ajungem oameni mari, oameni de valoare 

Și cu mândrie-n suflet să spunem: 

Am fost elevul Eroului Cutare…! 

Dar până acolo drumu-i lung și greu… 

Vă vom purta în inimă mereu, 

Cu stimă și respect, vă aplaudăm, 

*Poezie dedicată profesorilor care ne-au îndrumat. 

 

 

CCOOMMOOAARRAA  DDIINN  SSUUFFLLEETT 
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Sara Vieru, clasa a VI-a A 

 

De 8 Martie, despre femei care ar fi meritat Premiul Nobel, dar…. 

 

LISE MEITNER (1878-1968) – de origine evreiască, a fost o 

cercetătoare specializată în radioactivitate și fizică nucleară. 

Studentă a Universității din Viena, a obținut, în 1905, doctoratul în 

fizică. A lucrat cu savantul Otto Hahn, realizând descoperiri 

importante în domeniul radiației și atomilor, dar, fiind femeie, nu 

s-a bucurat de statutul pe care îl merita, deși a publicat 

numeroase lucrări științifice. Lise Meitner este cea care a 

descoperit elementul chimic protactinium, de recunoașterea căruia 

s-a bucurat însă Otto Hahn. Tot el a beneficiat de rezultatele 

muncii acestei cercetătoare, primind în 1944 Premiul Nobel pentru 

chimie. 

NETTIE MARIA STEVENS (1861-1912) – de origine americană, a 

fost biolog și genetician. Ea a descoperit cromozomii X și Y, 

răspunzători pentru determinarea sexului unui individ. Premiul 

Nobel pentru această descoperire l-a primit însă Thomas Hunt 

Morgan, director la Bryn Mawr College, unde cercetătoarea și-a 

desfășurat activitatea. 

 

JOCELYN BELL  BURNELL- născută în 1943 în Irlanda de Nord, a 

fost pasionată de astronomie din copilărie. În 1965 obține licența 

în fizică la Universitatea din Glasgow, iar doctoratul îl obține la 

Universitatea Cambridge. Jocelyn are meritul de a fi descoperit 

pulsarul (steaua neutronică), dar Premiul Nobel pentru această 

descoperire i-a fost atribuit profesorului sau îndrumător de 

doctorat, Anthony Hewish, acest caz provocând vii dezbateri, 

deoarece profesorul își însușise, pur și simplu, descoperirea și 

publicase în 1968 un articol în revista Nature. Deoarece unii 

oameni de știință au protestat împotriva acestei nedreptăți, 

Jocelyn Bell a primit mai târziu Premiul Breakthrough pentru 

fizica fundamentală, în valoare de trei milioane de dolari.   
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PAȘTELE ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST 

 

Elena Irimia, clasa a VI-a A 
 

ROMÂNIA 

În satele din Bucovina, în noaptea de Paște, se aprind focuri care ard toată 

noaptea, iar în jurul lor, oamenii se adună și povestesc întâmplări legate de Iisus. 

Ouăle încondeiate (închistrite) în această zonă sunt unice în toată lumea. 

În Moldova se prepară „babe”, prăjituri cu nucă și stafide, care sunt duse la 

slujba de Înviere alături de bucatele 

tradiționale. 

În Transilvania, fetele sunt stropite 

cu parfum a doua zi de Paște, pentru 

a avea noroc tot anul. 

În Banat și Muntenia, lumânările din 

noaptea de Înviere sunt păstrate 

pentru a fi aprinse cu ocazia unor 

evenimente fericite 

 

POLONIA 

Cu o săptămână înainte de Paște, se 

serbează Duminica Palmierului, care 

amintește de intrarea lui Iisus în 

Ierusalim – echivalentul Floriilor la 

români. Și polonezii aduc bucatele le 

biserică pentru a fi sfințite. Un preparat 

specific este o supă specială, zurek, 
pregătită din secară, cartofi și cârnați 

albi. De asemenea, oamenii obișnuiesc să se ude cu apă, pentru a fi sănătoși tot 

anul. 

 

UNGARIA 

În Duminica Paștelui, copiii găsesc sub pat cadouri și 

toată familia se adună în jurul mesei încărcate cu 

bucate festive, dintre acre nu lipsește un dulce 

preparat din ouă, nuci și ciocolată, numit kalacs. În a 

doua zi de Paște, fetele sunt stropite cu apă sau 

parfum de către flăcăi, care sunt recompensați cu ouă 

vopsite. 
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RUSIA 

O particularitate a tradițiilor pascale în 

această țară o reprezintă spargerea ouălor 

cu ajutorul unor cuie, amintind răstignirea 

lui Iisus.  La masa tradițională se servește 

un desert special, numit kulich . Nu lipsesc 

plăcintele cu brânză în formă de piramidă. 

 

 

CEHIA ȘI SLOVACIA 

Un obicei unic: femeile tinere sunt „lovite” cu o 

nuia de salcie! Preparatele tradiționale sunt și 

ele „altfel” – umplutura de urzici, carnea 

afumată și o prăjitură în formă de miel, care a 

înlocuit tradiționala friptură de miel, care 

lipsește de pe masă. 

 

BULGARIA 

Membrii familiei obișnuiesc, în ziua de Paște, să arunce cu 

ouă unul în altul. La cei la care oul rămâne întreg, anul va fi 

prosper. Ouăle se vopsesc în Joia Mare și sunt duse la 

biserică, unde sunt sfințite. De asemenea, se obișnuiește 

ca, după liturghia de Înviere, un ou sfințit să fie spart de 

zidurile bisericii și să fie mâncat. Și în această țară, fetele 

și femeile tinere sunt udate cu apă pentru a le merge bine 

tot anul. 

 

CROAȚIA  

La sfârșitul postului Paștelui, se mănâncă un 

cozonac (pinca) cu semnul crucii la mijloc. Pe 

insula Hvar este ales un bărbat vrednic care să 

poarte în spate o cruce de 20 de kilograme, 

pentru a reface supliciul lui Iisus. 

 

SLOVENIA 

Familiile se strâng în jurul mesei și consumă ouă, 

hrean, șuncă și cozonaci. Copiii ciocnesc ouăle, apoi 

merg în grădină să caute cadourile ascunse de 

părinți. 
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SCUZE GĂSITE DE COPII PENTRU A NU-ȘI FACE TEMELE 

 

 Un elev a motivat că nu și-a făcut tema deoarece mixerul mamei sale făcea prea 

mult zgomot și nu s-a putut concentra! 

 „Nu mi-am făcut tema pentru azi deoarece mi-am petrecut toată noaptea 

scriindu-mi temele restante!” 

 „I-am dat mamei tema să mi-o corecteze și a uitat să mi-o dea înapoi!” 

 „M-am spălat pe față și am avut săpun în ochi toată seara, de aceea nu am reușit 

să-mi fac tema!” 

 „Am fost răcit tot weekendul și nu am vrut să vă îmbolnăviți și dumneavoastră 

când mi-o corectați!” 

 „Mama nu a înțeles cum se face!” 

 „Știam cum se rezolvă și nu mi-am mai bătut capul să scriu!” 

 „Mi-am făcut tema în minte și am lăsat-o acasă!” 

 „Tema nu este un lucru real în lumea reală, așa că nu este utilă!” 

 „Nu mi-am făcut tema la istorie deoarece nu cred că putem locui în trecut!” 

 „I-am împrumutat caietul cu tema unui prieten, dar acesta s-a mutat și nu mai pot 

s-o recuperez!” 

 „Mi-am lăsat caietul de teme pe birou, câinele meu l-a adulmecat și nu am vrut să 

mai aduc la școală caietul din cauza germenilor de pe el!” 

 „Nu mi-am făcut tema deoarece am fost la o demonstrație pentru a cere salarii 

mai mari pentru profesori!” 
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VARA – TOAMNA 2021 

Bianca Ifrim, Alexandra Stafie, clasa a VI-a A 

În acest an  se poartă printurile florale, 

printurile inspirate din artă, printurile cu pătrate și 

dungi. Era o vreme în care se spunea că imprimeurile cu 

flori nu sunt pentru toată lumea. Ei bine, acesta pare 

momentul potrivit să le încerci. Rochii, fuste, bluze, 

chiar pantaloni, orice îți 

face cu ochiul și are flori 

se va potrivi perfect cu 

starea lui 2021, când toți visăm la vremuri mai bune 

și mai vesele. Iar avantajul este că poți folosi astfel 

de piese pentru combinații îndrăznețe și moderne, 

cu sneakerși sau bocanci, geacă de piele sau una din 

blugi. 

Alb și negru este o combinație care cred că n-ar 

trebui să dispară vreodată din tendințe, atât de 

faină îmi pare asocierea celor 2 non-culori. Fie că 

alegi să combini obiectele vestimentare uni, fie că 

iei piese care se joacă deja cu albul și negrul, 

primăvara asta sigur nu dai greș cu ele. Sunt 

potrivite pentru școală, dar și pentru o plimbare în 

parc sau un suc la terasă. 

Pantaloni largi 

Anul acesta putem spune adio pantalonilor mulați. 

Pantalonii largi, fie că vorbim de blugi sau de pantaloni 

obișnuiți, sunt preferații stiliștilor pentru primăvara lui 

2021. Merg cu tricouri, cu cămăși și chiar cu o bustieră 

acoperită cu un sacou, dar și cu pantofi cu toc, teniși sau 

sandale. Și sunt atât de comozi! 
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 Pasteluri: După atâta stres se simțea nevoia de liniște, 

calm, relaxare. Iar pastelurile au acest avantaj, de a aduce 

starea de bine atât în rândul celor ce aleg să le poate, cât 

și în rândul celor care le admiră. Și nu e nevoie să te rezumi 

doar la bluze de acest fel. Rochiile, sacourile și chiar 

pantalonii în nuanțe blânde sunt pe lista cu trenduri preferate pentru primăvara 

lui 2021. 

Mâneci bufante 

După un an de pijamale se simte nevoia de ținute care 

să atragă atenția. Iar asta nu înseamnă nici că 

trebuie să strălucești, nici să alegi decolteuri 

exagerate sau haine transparente. Mânecile bufante 

sunt de super efect și le poți combina în fel și chip, 

fie cu blugi tociți, fie cu fuste creion. 

 Dacă ai visat mereu să porți astfel de haine, acum este momentul tău. 

Combinațiile de culori și modele sunt extrem de apreciate în 2021 și cu siguranță 

te vor pune pe harta celor care sunt atenți la trenduri. 

Bijuterii statement 

Dintr-o primăvară în care se pune mult accent pe ieșit în 

evidență nu aveau cum să lipsească bijuteriile statement. Iar 

aici poți alege în funcție de ținute și de preferințe, de la cercei 

supradimensionați la brățări late sau coliere bogate. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xn--diabetul_poate_fi_inversat_ntr_o-r8c/
http://xn--diabetul_poate_fi_inversat_ntr_o-r8c/
http://xn--dac_bei_un_pahar_nainte_de_somn_vei_2-6od81f/
http://xn--dac_bei_un_pahar_nainte_de_somn_vei_2-6od81f/
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PPRRIIEETTEENNII  FFĂĂRRĂĂ  GGRRAAII 

 

Elisa Nechifor, clasa a VI-a A 

 

    Vine vara și prietenii noștri fără grai 

vor suporta și ei căldura. Și în cazul lor 

este foarte importantă hidratarea. Câtă 

apă trebuie să consume animalul de 

companie  zilnic? 

 Un câine sănătos  bea zilnic, la modul ideal, între 30 și 60 ml de apă, per 

kilogram de greutate, ceea ce înseamnă că un câine de 10 kg trebuie să bea între 

300 ml și 600 ml de apă în fiecare zi. Respectând proporțiile, un câine de 30 kg 

ar trebui să bea între 900 ml și 1,8 l de apă pe zi. Puii trebuie să bea în jur de 

120 ml o dată la 2ore și trebuie să fie monitorizați. 

În comparație cu câinii, pisicile au 

pur și simplu nevoie de relativ mai 

puțină apă pe kilogram de greutate 

corporală. 

 

 

 

FLUTURELE DE MĂTASE 

 
Ariana Șchiopu, clasa a VI-a A 

 

Fluturii aparțin arborelui evoluționist al moliilor. Originea lor a fost stabilită în 

perioada cretacică, care s-a încheiat acum 65 de milioane de ani. Din păcate, 

există o arhivă foarte limitată de fosile, cea mai veche fiind considerată cea a 

unui posibil fluture skipper, nedenumit, din perioada paleocenului superior (cu 

circa 57 de milioane de ani în urmă), din Fur, Danemarca.  Unul dintre cele mai 

frumos conservate exemplare este un Riodininae (Voltinia dramba) din urmă cu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Paleocen
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Riodininae&action=edit&redlink=1


 

 Nr. 17, serie nouă, semestrul  al II-lea, 2020-2021  29 

 

25 de milioane de ani, găsit într-un chihlimbar din Republica Dominicană. Fluturii  

sunt distribuiți în prezent în toată lumea, cu excepția regiunilor foarte calde și 

aride. Se estimează că, în prezent, ar exista 17.500 de specii de fluturi. Unul 

dintre aceștia este și fluturele de mătase. 

 

       Bombyx mori, cunoscut ca fluturele de 

mătase, este o specie domestică 

de fluture din familia Bombycidae, 

ordinul Lepidoptera. Are multe varietăți și 

rase. Este strâns înrudit cu specia Bombyx 

mandarina, o specie sălbatică cu care poate 

genera hibrizi  și care trăiește încă în 

sălbăticie în țări precum China și Japonia, 

precum și pe peninsula Coreea. 

Specia are importanță economică, larva, cunoscută sub denumirea de vierme de 

mătase, fiind producătoare de mătase naturală. 

Ramura economică care se ocupă cu creșterea 

viermilor de mătase se numește sericicultură. 

Hrana preferată a larvelor sunt frunzele de dud 

alb, însă ele pot să mănânce și cu alte specii de 

dud. 

CURIOZITĂȚI DESPRE FLUTURI: 

 Fluturii au nevoie de căldura emisă de soare pentru a putea zbura. Fluturii 

au sânge rece, iar pentru a-și lua zborul au nevoie de căldură. 

 Majoritatea fluturilor nu trăiesc mai mult de câteva săptămâni, însă există 

specii care pot trăi până la câteva luni. 

 Unii fluturi pot zbura cu o viteză de 50km/oră sau chiar mai rapid 

 Se spune că fluturii pot distinge doar 3 culori: roșu, verde și galben. Cu 

toate acestea, unele specii de fluturi pot vedea lumina ultravioletă (UV). 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Chihlimbar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Dominican%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fluture
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bombycidae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
https://ro.wikipedia.org/wiki/China
https://ro.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Peninsula_Coreea
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83tase
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sericultur%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dud_alb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dud_alb
https://bunadimineata.ro/?s=fluturi
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Sabina Mitache, clasa a VI-a A 

 

 

       Am decis ca de această dată să vă ofer câteva sfaturi pentru a ne menține 

sănătatea pe timpul anotimpului călduros. Uneori, activitățile pe care le 

desfășurăm vara duc la riscuri suplimentare pentru sănătatea noastră. Deși noi 

considerăm că în anotimpul rece ne îmbolnăvim cel mai ușor, și temperaturile 

ridicate sau obiceiurile specifice verii pot duce la diferite probleme de sănătate 

chiar și in lunile călduroase. 

Este foarte important să ne dăm seama de riscurile la care ne expunem și 

să ne protejăm sănătatea luând măsurile necesare pentru a evita astfel apariția 

unor situații nedorite în lunile de vară. O schimbare de sezon necesită o 

schimbare în rutină, o dietă restructurată, și, desigur, un nou regim de exerciții 

care se potrivesc mai bine cu  vremea de afară. Încălzirea vremii ne poate face  

mai vulnerabili la diferite tipuri de boli și, din acest motiv, este necesar să 

urmăm o serie de sfaturi pentru a ne asigura o vară liniștită, fără probleme de 

sănătate. 

 

ATENȚIE LA DESHIDRATARE! 

 Apa este un element esențial pentru sănătatea noastră, din acest motiv 

lipsa acesteia poate avea efecte negative asupra organismului, determinând 

deshidratarea. Aceasta se manifestă ca urmare a aportului  insuficient de lichide 

și se poate întâmpla repede în căldura verii. Lipsa apei poate agrava boli 

preexistente, precum bolile renale sau diabetul. Pentru a vă feri de deshidratare 

este bine să aveți mereu cu voi apă atunci când petreceți mai mult timp în 

exterior, să luați pauze când desfășurați 

activități sportive sau plimbări mai lungi 
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ATENȚIE LA ACCIDENTĂRILE PE PARCURSUL ACTIVITĂȚILOR DE VARĂ 

  In timpul verii, atât copiii cât și 

adulții sunt mai activi, de aceea de multe 

ori sporturile de vară și activitățile în 

natură vin și cu riscul de a fi rănit. 

Activitățile precum parcurgerea traseelor 

montane, înotul în mare sau piscină, 

sporturile de echipă, mersul cu bicicleta 

sau cu rolele și multe altele, cresc riscul 

unor accidentări care pot duce la nevoie de îngrijire medicală Cele mai des 

întâlnite accidental sunt: entorsele de glezne sau membre, rupturile musculare, 

fracturi minore sau grave. 

 

ATENȚE LA INSOLATII ȘI CANCER DE PIELE 

 Pentru a ne feri de soare este necesar să purtăm o șapcă sau o pălărie și să 

folosim creme solare chiar și la umbră, deoarece radiațiile ultraviolete pot trece 

chiar și prin haine. Cancerul de piele este 

tot mai des întâlnit, dar se poate trata cu 

ușurință. Principalele cauze ale cancerului 

de piele sunt: expunerea la radiații 

ultraviolete fără protecție solară, arsurile 

solare și chiar folosirea solarului. 

 

 

VACANȚĂ FRUMOASĂ ȘI SĂNĂTOASĂ! 
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TRADIȚII DE PRIMĂVARĂ NEMURITOARE 

 DRAGOBETE, 26 februarie 2021 

 

 

      Clasa I B 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Clasa I A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a II-a SBS 
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Clasa a III-a B 

 

Clasa I SBS 

 

 

Clasa a IV-a A 

 

 

 

 

 
 

Clasa a V-a B 
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Clasa a V-a C 

 
 

Clasa a VI-a A 

 

 
 

 

Clasa a VIII-a A 
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 MĂRȚISOARE, MĂRȚIȘOARE… (1–8 martie 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le-am creat… 

 
 

 

Le-am dăruit cu drag! 

 

 

 

 

 



 

 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   36 
  

 SFINTELE PAȘTI ÎN FAMILIE  

 

 

Clasa pregătitoare B 

HRISTOS A ÎNVIAT !           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și mânuțele copilașilor din I A! 
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 CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAȚIE 

 

Salvați educația! – clasa pregătitoare A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa pregătitoare SBS 
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

 
„PREMIUL ȘCOLII”: 

 
1). Maria Apetrei, clasa a VIII-a B, media 9,98 

2). Ecaterina Grigorescu, clasa a VIII-a A, media 9,98 

3). Ștefania Adriana Pistinciuc, clasa a VIII-a A, media 9,98 

 

„DIPLOMA DE EXCELENȚĂ”: 

 
1). Denisa Elena Negel, clasa a VIII-a B, media 9,96 

2). Ionuț Iacob, clasa a VIII-a A, media 9,83 

3). Gabriela Tivodariu, clasa a VIII-a A, media 9,80 

4). Radu Alexandru Maxim, clasa a VIII-a A, media 9,73 

5). Marc Aian Popa, clasa a VIII-a B, media 9,72 

6). Maria Tcaciuc, clasa a VIII-a B, media 9,72 

7). Andrei Dan Chiperi, clasa a VIII-a A, media 9,70 

8). Andrei Rusu, clasa a VIII-a B, media 9,69 

9). Elisa Maria Calistru, clasa a VIII-a B, media 9,67 

10). Denisa Ștefania Pavaloaia, clasa a VIII-a A, media 9,67 

11). Maria Adelina Moroșanu, clasa a VIII-a B, media 9,66 

12). Daria Secrieriu, clasa a VIII-a B, media 9,64 

13). Ștefan Alexandru Răuțu, clasa a VIII-a B, media 9,62 

14). Andrei Codrin Floria, clasa a VIII-a B, media 9,59 

15). Sebastian Iulian Oprișanu, clasa a VIII-a B, media 9,54 

16). Mariana Cătălina Popa, clasa a VIII-a A, media 9,50 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nr. 17, serie nouă, semestrul  al II-lea, 2020-2021  39 

 

AU OBȚINUT  MEDIA SEMESTRIALĂ 10: 

 
1). Maria Andrada Popa, clasa a V-a B 

2). David Theodor Ungureanu, clasa a V-a B 

3). Iustinian Acatrinei, clasa a V-a C 

4). Aliya Ioana Mihai, clasa a V-a C 

5). Șerban Paul Lencu, clasa a V-a C 

6). Sonya Elena Stoilă, clasa a V-a C 

7). Alecsia Maria Tenciu, clasa a V-a C 

8). Elena Irimia, clasa a VI-a A 

9). Ștefan Lavric, clasa a VI-a A 

10). Ariadna Samson, clasa a VI-a A 

11). Ioana Maxim, clasa a VI-a B 

12). George Matei Pavăl, clasa a VI-a B 

13). Teofana Mădălina Pavăl, clasa a VI-a B 

14). Abdullah Tapeș, clasa a VI-a B 

15). Briana Manolache, clasa a VI-a C 

16). Radu Mario Jucan, clasa a VII-a A 

17). Raluca Mărian, clasa a VII-a A 

18). Bianca Maria Aioanei, clasa a VII-a B 

19). Daria Ștefana Trofin, clasa a VII-a B 

20). Ecaterina Grigorescu, clasa a VIII-a A 

21). Ștefania Adriana Pistinciuc, clasa a VIII-a A 

22). Maria Apetrei, clasa a VIII-a B 

23). Denisa Elena Negel, clasa a VIII-a B 

24). Maria Tcaciuc, clasa a VIII-a B 

 

AU OBȚINUT MEDIA ANUALĂ 10: 

 
1). Andrada Maria Popa, clasa a V-a B 

2). David Theodor Ungureanu, clasa a V-a B 

3). Iustinian Acatrinei, clasa a V-a C 

3). Șerban Paul Lencu, clasa a V-a C 

4). Aliya Ioana Mihai, clasa a V-a C 

5). Alecsia Maria Tenciu, clasa a V-a C 

6). Elena Irimia, clasa a VI-a A 

7). Ștefan Lavric, clasa a VI-a A 

8). Ariadna Samson, clasa a VI-a A 

9). Teofana Mădălina Pavăl, clasa a VI-a B 

10). Briana Manolache, clasa a VI-a C 
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11). Radu Mario Jucan, clasa a VII-a A 

12). Raluca Mărian, clasa a VII-a A 

13). Daria Ștefana Trofin, clasa a VII-a B 

14). Ecaterina Grigorescu, clasa a VIII-a A 

15). Ștefania Adriana Pistinciuc, clasa a VIII-a A 

16). Maria Apetrei, clasa a VIII-a B 

17). Denisa Elena Negel, clasa a VIII-a B 

18). Maria Tcaciuc, clasa a VIII-a B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPERĂM SĂ FIE . . . MOLIPSITORI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nr. 17, serie nouă, semestrul  al II-lea, 2020-2021  41 

 

CUPRINS: 

 
Școala, după școala on-line, Karina Crețu, clasa a VI-a A pag.  2 

Vocea elevului, profesor Cristina Stoleriu pag.  4 

Planeta verde, Radu Jucan, clasa a VII-a A pag.  7 

Pasiuni și pasionați, Gabriela Tivodariu, clasa a VIII-a A pag.  8 

Raza din cer, Maria Grigorescu, VI A, Ecaterina Grigorescu, VIII A pag. 10  

Izvorul de apă vie, A. Lateș, VI A, M. Cărnăreasa, VIII A, Ș. Pistinciuc, VIII A pag. 10 

Paradisul nostru, Ariadna Samson, clasa a VI-a A pag. 15 

Fișa de lectură, Denisa Negel, clasa a VIII-a B pag. 19 

Comoara din suflet, Ștefania Pistinciuc, clasa a VIII-a A pag. 21 

Știați că…?, Sara Vieru, clasa a VI-a A pag. 22 

Paștele pe meridiane, Elena Irimia, clasa a VI-a A pag. 23 

Distrează-te! pag. 25 

Moda și noi, Bianca Ifrim, Alexandra Stafie, clasa a VI-a A pag. 26 

Prieteni fără grai, Elisa Nechifor, Ariana Șchiopu, clasa a VI-a A pag. 28 

Doctor SMS, Sabina Mitache, clasa a VI-a A pag. 30 

Jurnal școlar pag. 32 

La închiderea ediției pag. 38 
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