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            Copiii 

sunt foarte 

încântați de 

venirea 

primăverii. 

Zburdă bucuroși 

pe câmpiile verzi 

și pline cu flori colorate și parfumate.  

Primăvara este cel mai frumos 

anotimp din an! 

 

Petrescu Ana , cls. a II-a B 

Profesor  Ion Valeria 

 

 

PAȘTELE 

 

„De Paști noi sărbătorim  

Învierea lui Hristos  

La biserică ne adunăm 

Ca pe El să-L lăudăm! 

 

Cu sufletele curate, 

Mergem la noapte, 

Să luăm lumină, 

Cu credință și în tihnă!” 

 

Călina Daria – clasa a III-a B 

Prof. Vlăsceanu Adelina Elena 

 

 

 

 

 

ÎNCEPUT DE  PRIMĂVARĂ 

 

               Cip-cirip! A venit Zâna 

Primăvară cu alaiul ei de ghiocei! 

               Razele călduțe ale soarelui 

încălzesc pământul amorțit de la frigul 

iernii. 

               Copiii sunt fericiți pentru că 

păsările călătoare au venit din țările calde. 

               Ghicelul și-a scos capul la iveală 

și pe crengile copacilor au apărut muguri 

firavi. 

               Albinele ies din stup și caută 

polenul în florile primăverii. 

               Zilele sunt tot mai lungi și mai 

calde pe zi ce trece, iar mieii zburdă pe 

câmpii. 

               Ce frumoasă este Primăvara! 
 

Grigore David Gabriel cls. a II-a B 

Profesor Ion Valeria 

 

 

SFINTELE PAȘTI 

 Primăvara înseamnă trezirea la 

viață a întregii naturi. Cea mai importantă 

sărbătoare care marchează acest anotimp 

este Învierea Domnului sau Sfintele Paști. 

 În duminica Paștelui, cu noaptea în 

cap, oamenii vin primeniți la biserică, 

aprind lumânăro și se salută unii pe alții 

bucuroși, cu minunata urare: „Hristos a 

înviat!”. Bucuria generală se explică prin 

faptul că oamenii au trecut cu bine o 
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perioadă relativ îndelungată de pregătire 

sufletească prin post și fapte bune în care 

au așteptat Învierea Domnului. 

 Aceasta simbolizează transfigurarea 

creației și este garanția indubitabilă a 

învierii tuturor pământenilor. Noi ne 

întoarcem de la sfântul lăcaș învăluiți de o 

lumină lină, nerăbdători să împărtășim și 

altora veselia noastră, să gustăm din 

bucatele tradiționale și să ciocnim 

încondeiatele ouă roșii.  

Paștele reprezintă o măreață 

sărbătoare! 

 

 Cucu Nectarie – clasa a III-a B 

Prof. Vlăsceanu Adelina Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMUSEȚEA PAȘTELUI 

 

 Odată cu sosirea primăverii, când 

natura renaște, creștinii sărbătoresc 

Învierea Domnului Iisus Hristos. 

 Ca în fiecare an, eu și fratele meu 

Edi,plecăm la bunici pentru a-i ajuta la 

pregătirile de Paște. Împreună cu bunica 

colorăm ouăle cu vopsea roșie care 

semnifică sângele mântuitorului. Fratele 

meu Edi, pregătește coșul cu iarbă pentru 

ouă, iar bunelul pregătește focul în vatră 

pentru cozonaci. Toți participăm și 

muncim de zor. Când se lasă noaptea, 

îmbrăcăm haine curate și cu credință în 

suflet, pornim împreună spre biserică.  

De cum ajungem, clopotele se aud 

bătând, iar preotul cântă și vestește 

învierea Domnului. 

O emoție puternică mă apasă. Se 

aprind lumânări și lumea începe să-și 

spună unul-altuia „Hristos a Înviat!” și 

„Adevărat a Înviat!”. 

La sfârșitul slujbei, plecăm cătte 

casă, aducând lumina sfântă cu noi. Acasă 

ne așteaptă masa încărcată cu ouă roșii, 

drob și cozonac. 

 

Bota David – clasa a III-a B 

Prof. Vlăsceanu Adelina Elena 
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FRUMUSEȚEA PAȘTELUI 

 

Mamă dragă, vreau să-ți spun,  

Că  ești tot ce am mai bun! 

Și în dar de ziua ta,  

îți ofer inima mea. 

 

Bucurie, sănătate 

Mult noroc și spor în toate, 

Pace și zile senine, 

Să mă poți crește pe mine. 

 

Tu ești ceea ce iubesc, 

Eu cu tine mă mândresc. 

Tu ești zâna din povești, 

Niciodată nu greșești. 

 Duță Roberta 

 Ana Gabriel Costin 

Iachimenco Alina -clasa a III-a C 

Prof. Moloci Livia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTITORII PRIMĂVERII 

 

                Zăpada s-a topit. Soarele cald și 

vesel mângâie mugurii copacilor și firele 

plăpânde de ghiocei.  

                Păsările sosesc 

în stoluri din tărâmurile 

îndepărtate. Rândunelele 

zboară grăbite pentru aș 

face cuib la streașina casei. 

Primăvara, cea mai 

frumoasă fiică a bătrânului 

an trezește la viață întreaga natură. Moș 

Martin iese din bârlog, mieii zburdă pe 

câmpiile înverzite, peste tot flori, zumzet 

de albine și ciripit de păsărele. Natura e în 

sărbătoare! 

 Așteptată în prag de Ziua Mărțișorului, 

primăvara este însoțită în călătoria sa de 

Ziua Mamei și Sărbătoare Învierii 

Domnului. 

                Câtă viață, câtă frunusețe și 

veselie peste întreaga suflare! 

 

Turcu Luca George , cls. a II-a B 

Profesor Ion Valeria 
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ZÂMBET  DE  PRIMĂVARĂ 

 

1 MARTIE  coboară, 

Cu aripi de primăvară 

Și pe unde a pășit, 

Un ghiocel a răsărit. 

 

 Păsărele se îngână 

 Mii de fluturi vezi zburând 

 Și mai vezi și o albină,  

Numai polen adunând. 

 

Și copiii pe la școală, 

Mărțișoare își dau în dar 

Toată lumea-i fericită 

Cântă și dansează iar. 

 

 Vicol Beatrice – clasa a V-a B 

      Prof. Trană Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĂRȚIȘOR 

 

1 Martie a venit 

Iarna iar ne-a părăsit, 

Ghiocelul face loc 

Pentru un micuț boboc. 

 

 Mărțișorul cel cochet  

 Se așază acum în piept 

 Cu un șnur mic, colorat 

 Alb și roșu desenat. 

 

Vine după Dragobete, 

Ca să stea în piept la fete, 

Tuturor le place tare 

Primăvara ca atare! 

 

 Ioniță Miruna – clasa a V-a B 

         Prof. Trană Mirela 

 

DOR  DE  PRIMĂVARĂ 

 

Dragi copii, la voi în zbor, 

Am trimis un mărțișor, 

Mic și roșiatic este, 

Să vă dea vouă de veste,  

Că a venit neașteptată, 

Luna martie deodată, 

Și ne-a adus încântare, 

Veste mare, alinare. 

Sper ca să vă bucurați, 

Și deloc să vă întristați, 

Să petrecem în voie mare 

Cât mai mulți cu sănătate! 

 

Comănici Alexia Gabriela – clasa a V-a B 

Prof. Trană Mirela 
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MAMA 

 

 E ziua ta, mămică, 

 Acum și-n orice zi 

 Cât pe acest pământ 

Mămică vei trăi. 
 

Ești raza mea de soare,  

Ești cel mai frumos dar 

Ești cartea mea deschisă 

Ești un abecedar. 
 

E ziua ta, mămică, 

Și tare te  iubesc, 

Căci tu vrei să cresc mare, 

Cuminte și-ndrăzneț. 

 

    Ene Sonia Ștefania  

clasa a IV-a Valea Ursului 

    Prof. Vișan Rodica 

 

MAMA, FEMEIA CEA MAI DRAGĂ! 
 

     Eu am știut cum arăta mama încă 

dinainte să mă nască. Sufletul meu era în 

ceruri și se plimba printr-o galerie cu 

portrete de mame. Când am ajuns în 

dreptul portretului mamei mele, am știut 

clar că acela este deoarece pot fi doar 

copilul ei și al nimănui altcuiva, acea 

senzație de siguranță pe care mi-o 

transmitea acel portret era asemănătoare cu 

siguranța pe care ne-o oferă mama și 

tocmai de aceea m-am simțit legată de el. 

     Femeia care este cea mai importantă în 

viața mea este mama pe care aș vrea să o 

descriu așa cum este și cum o percep eu, 

dar mi-e puțin greu să îi realizez potretul 

pentru că îl am în suflet. Acesta e ca o 

pânză aurie învăluită în jurul inimii mele, 

care îmi dă putere și înțelepciune și mă 

înveselește când sunt tristă. Haideți să 

încercăm, totuși... 

      Mama are ochii verzi ce îmi aduc 

aminte de felul cum mă privea când eram 

bolnavă; este de înălțime medie, părul său 

este blond, iar legat de acesta am o 

amintire dragă pentru că obișnuiam să mă 

joc prin părul ei și ii spuneam că așa o să îl 

am și eu când voi crește; mâinile sunt mici 

cu degete scurte, subțiri ce îmi aduc acum 

în față imaginea momentului când mă 

învăța să scriu primele litere, cifre și atunci 

când îmi împletea părul. Forma feței este 

rotundă cu buze subțiri, nas mic și ochii 

mari ce îmi dau un sentiment de liniște și 

fericire pe care îl trezea în mine atunci 

când mă săruta cald și îmi spunea ,,Noapte 

bună!,,. Stilul său vestimentar este unul 

simplu și confortabil, iar atunci când eram 

mică îi îmbrăcam hainele și mă încălțam cu 

pantofii ei. Când mă privea, îmi zâmbea 

spunându-mi că îi semăn. Mișcările ei  

delicate îmi amintesc de perioada când mă 

ducea la școală, ținându-mă de mână 

pentru a nu mă lua nimeni de lângă ea. 

      Este o fire descurcăreață, iar atunci 

când este pusă în situații dificile face față 
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cu brio, având un caracter perseverent. 

Când este mințită de cineva are 

întotdeauna puterea de a ierta lucrul pentru 

care o admir. Ea este plină de energie pe 

care o consumă făcând treburile 

gospodărești, cumpărături și de aceea îmi 

doresc să fiu și eu o mamă ca ea. Atunci 

când este obosită se odihnește, se relaxează 

citind o carte sau ascultând muzică 

împreună cu mine și când o văd tristă mă 

întristez, dorindu-mi să îi pot lua supărarea  

și să fac o vrajă cu o baghetă magică. 

  Cu familia și cu cei din jur se poartă 

frumos, este comunicativă și are foarte 

multi prieteni, adoră să stea de vorbă și să 

înțeleagă problemele fiecărui om. Pasiunea 

mamei mele este cititul și gătitul. În timp 

ce citește,  eu îmi fac liniștită temele și  îmi 

place să îi cer părerea pentru a-mi explica 

diferitele lucruri neînțelese. Când îi cere 

ajutorul altcineva, răspunde la apelul acelei 

persoane, chiar dacă mai are ceva de făcut 

nu se lasă pâna nu duce la bun sfârșit acest 

lucru. 

      Ea mi-a dăruit viață, m-a alintat la 

sânul ei si m-a învățat a vorbi. Întotdeauna 

are câte un cuvânt și câte un sfat de 

încurajare pentru mine, chiar și atunci când 

este dezamăgită de către ceilalți. După o 

vorbă bună și o mângâiere din partea ei, 

toată supărarea și durerea mea dispar de 

parcă nici nu le-aș fi simțit. 

      Iubirea ei este neprețuită, este un tablou 

ce merită pus în ramă și expus publicului, 

toată lumea fiind fermecată de frumusețea 

acestuia. Dacă aș putea să o desenez pe 

mama în floarea gingașă a trandafirilor să-i 

pot mirosi, să simt mereu căldura ei aparte! 

Alături de mama, bolta vieții mele e mereu 

liniștită și senină, fără urmă de nori.  

     Mama este o floare sfântă care mai 

presus de toate îmi este prietenă. Este o 

carte de povești ce îmi dezvăluie ce este 

bine și ce este rău, ce este drept și nedrept, 

frumos sau urât, ce lucruri sunt cinstite și 

care nu sunt, modul cum să treci prin 

această lume ’’cu capul sus”. Chipul ei cel 

blând și surâzător îmi este cusut cu fir de 

aur în inimă și îl port în suflet mereu, iar 

ori de câte ori îmi este greu, face ca totul să 

devină mult mai ușor și mai plăcut. Este 

lumina vieții mele ce nu se stinge niciodată 

și care  strălucește în mine ca steaua de pe 

cer, ea este leagănul de povești ce mi-a 

mângâiat copilăria și a făcut ca orice zi 

petrecută lângă ea să fie o zi de basm. Este 

luceafărul ce apare în noaptea misterioasă 

reușind să dezvăluie totul cu lumina lui. 
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   Când mama îmi este alături, mă simt 

mult mai bine, mă strânge la pieptul ei și 

ascult cum îi bate inima așa de tare de 

parcă stă să iasă din piept. Mă iubește asa 

de mult, încât dragostea ce mi-o poartă mă 

ajută să trec peste orice. Aș vrea să rămână 

lângă mine, sa îmi zâmbească cu ochii 

mari și limpezi, să mă alinte, să mă ajute 

când am nevoie de ea. 

    Numai mama face ca totul să mi se pară 

usor, ea are întotdeauna cea mai bună 

soluție la problemele mele, numai ea știe 

să îmi aline suferința sau să mă încurajeze 

pentru a căpăta încredere în mine, este 

singura care mă poate face să mă simt cea 

mai importantă persoană din viața ei. 

    Eu, la rândul meu, o iubesc și o 

prețuiesc, dragostea pentru ea o pot 

asemăna cu un trandafir roșu, proaspăt 

aflat în zorii dimineții cu bobițe de rouă. 

Această relație este puternică precum o 

stâncă ce nu poate fi mișcată de nimeni 

niciodată. 

   Îmi doresc ca fiecare copil mai mare sau 

mai mic să nu uite niciodată că mama este 

cea mai de preț comoară pe care o avem. 
 

Stan Alexia – clasa a VII-a B 

Prof. Grigore Nicoleta 

 

 

 

 

 

LA  PAȘTI 

Peste tot e gălăgie, 

Lumea toată s-a trezit,                                   

Și cu sufletu-mplinit 

Ouă roșii au vopsit! 

 

Hai la biserică, creștine! 

Vino împreună cu mine! 

Ouă roșii vom ciocni 

Și IUBIRE vom împărtăși!  
Ghilencia  Maria - Clasa a III-a  

Prof. Cadă Andreea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluturașul 
 

Fluturaș mic și drăgălaș, 

Zbori toată ziua pe imaș. 

Aripile scăldate-n curcubeu 

Inima mi-o-ncântă mereu! 
 

Corpul ți-l miști ușor, 

Ca o balerină-n nori! 

Când pe  lalea te-așezi, 

Liniștit începi să visezi. 
 

Ghilencia  Maria - Clasa a III-a A 

       Prof. Cadă Andreea 
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DE VORBĂ CU  GHIOCEII 

 

 Într-o dimineață din luna martie, 

mă duc în grădină și observ că au răsărit 

ghioceii. Îi întreb pe ghiocei: 

- Vă place la mine în grădină? 

- Da, ne place mult în grădina ta! 

Aici avem mulți prieteni, fluturii se joacă 

cu noi în fiecare zi, albinele ne culeg 

polenul, iar buburuzele ne spun glume 

haioase. Suntem foarte fericiți în grădina 

ta! Dar, păcat că nu vom sta mult. Cu 

trecerea zilelor, florile noastre se vor ofili 

și nu vor rămâne decât un mănunchi de 

frunze verzi. 

- Ce rău îmi pare! Ce o să mă fac fără 

voi?  

- Nu te întrista, draga noastră! Vor 

veni pe rând zambilele, lalelele, narcisele, 

bujorii și mii de alte flori care mai de care 

mai colorate și mai parfumate! Fiecare 

dintre ele îți va spune o poveste dacă le vei 

asculta. 

- Și voi? Voi ce-o să faceți? 

- Noi ne vom feri de soarele arzător 

al verii în culcușul nostru de sub pământ. 

Nouă nu ne place căldura cea mare pentru 

că noi suntem copiii Zânei Iarnă. Iar 

sufletul nostru mic de zăpadă ar muri sub 

soarele arzător al verii. 

- Atunci ne vom revedea primăvara 

viitoare? 

- Sigur că da, draga noastră! În 

fiecare primăvară! 

Am mângâiat cu drag fiecare ghiocel 

bucurându-mă de drăgălășenia și de 

parfumul lor ce-mi aminteau de iarnă... 

Bengulescu Teodora – clasa a II-a B 

Prof. Ion Valeria 

 

 

PRIMĂVARA 

 

 Primăvara este un anotimp frumos 

și minunat! 

 Odată cu trecerea iernii, natura 

renaște și se trezește la viață: codrul 

înverzește, câmpiile se vor umple de flori, 

albinuțele zumzăie și umblă din floare în 

floare. Păsările călătoare se întorc din țările 

îndepărtate și sunt ocupate cu construirea 

cuiburilor și scoaterea puișorilor. Întreaga 

câmpie răsună de cântecele lor frumoase. 

 

Drăguț Elian - clasa a III-a A 

prof.  Cadă Andreea 
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 Primăvara, oamenii  își pregătesc 

grădinile pentru plantarea răsadurilor și 

semințelor. 

 În prima zi de primăvară se 

sărbătorește mărțișorul, iar pe 8 martie este 

și ziua mamei.  Acum, de ziua mamei, pot 

să-i dau cel mai frumos buchet de ghiocei 

care sunt vestitorii primăverii. 

 Primăvara mai sărbătorim și 

Sfintele Paști. 

 Ce frumoasă este primăvara! 

 

Motolea Mihaela Karina – clasa a II-a B 

Prof. Ion Valeria 

 

DARUL DE PAȘTI 

 

Nici n-apuca cireșul să se îmbujoreze 

sub mângâierea dimineții, spărgându-și 

mugurii în floare, nici iarba nu-și scutura 

bine roua, c-odată se spărgea visul în care 

mă cufundam, crezându-l, sub glasurile 

tari, hotărâte, aruncate peste grădină. 

- Rupe ciuboțica de jos! Vezi să aibă 

firul lung! Ia și lumânările din odaie! Sunt 

pe dulap, nu în el! Scoală fata, că-i târziu, 

începe slujba! 

Fata eram eu, nici școala n-o 

începusem. Cuprindeam vestea sărbătorii 

învierii Domnului încă din seară și-o 

strângeam la piept cum strânge un miner 

lămpașul. Tremuram de bucurie și emoție 

știind că-l vom întoarce pe Hristos, care nu 

va mai plânge pe cruce, nevinovat!- ci va fi 

spart porțile iadului, ridicându-i la lumină 

pe toți dintr-un Dumnezeu.   

- Sări, brândușă, sări de te spală, că-i 

gata coșul! 

Brândușa tot eu eram, așa-mi era 

alintul, și săream în răcoarea dimineții, 

grabnic, socotind că vitejia mea avea să-mi 

aducă un cuvânt de laudă din partea 

preotului, plus schimbul de Paști pe care-l 

doream.  

Nu era 

Paști în 

care să nu 

îmbrac 

haine noi, 

căci în haină nouă trebuia să se îmbrace 

omenirea, odată cu jertfa lui Hristos. Îmi 

cumpăra mama rochie roșie, ștrampi albi și 

pantofi de lac, strălucitori. Când eram gata, 

strigam din dreptul părului bătrân, vrednic 

săracul!- că-s gata pentru drum, țopâind în 

loc de dragul cloșului dantelat, pe care le 

învârteam crezându-mă un clopot de 

floare. 

- Ține! Ține punga și vezi cu cine 

faci schimb!mă sfătuia bunica. 

În zona aceea, de sute de ani, prima 

împărțeală, rânduită sufletelor plecate în 

cer, se făcea de către un copil. Noi îi 

spuneam schimb de cadouri, niște copii!- 

dar sensul era altul. Așa că, Paștele meu 

încăpea într-o pungă mică, transparentă. 

Un ou roșu, vopsit în frunze de ceapă, o 

felie de cozonoc, una de pâine, o lumânare, 
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un chibrit și orice mai credea bunica că le 

va aduce bucurie răposaților din neam. În 

plus, un mic buchet de flori, primule 

sângerii, rupte cu fir lung și strânse în 

fundă arămie. Tot pentru amintirea celor 

plecați.  

 În mijlocul uliței sau pe drumul 

către biserică, ne adunam, ciorchine, noi, 

toți pruncii satului, căutând cu privirea 

„cadoul” , un alt Paști dintr-o pungă, apoi, 

timid, ne apropiam unii de alții, întrebând 

cu voce scăzută: facem schimb? 

 Florile albe, întotdeauna albe, 

ajungeau în mâinile mele odată cu pachetul 

nou în care felia de dulce era întotdeauna 

mai bună, oul mai frumos, iar florile, oh, 

florile!- mai zâne ca zânele pădurii, mai 

împarfumate decât întreaga grădiniță cu 

flori a bunicii.... Ce bucurie! 

- Ce ți-ai ales? o auzeam din dreapta mea. 

- Astea, albe! îi răspundeam, încântată de 

alegerea mea, și-mi părea că nici nu calc 

pământul, iar drumul până la biserică se 

scurta sub fericirea mea. O fericire mai 

limpede ca oricare alt izvor, mai pură ca 

oricare alt adevăr, ruptă din cer, căci, de 

atunci, prin lumea aceasta, mare, n-am mai 

întâlnit-o.  

- A cui ești, copilă?auzeam din 

dreptul sfinților. 

Răspundeam clar, fără teamă, a cui 

sunt și din ce neam mă trag. 

- Și știi să rostești vreo rugăciune? 

- Știu, știu, părinte!- și curgeau către 

el, prinse în cuvinte, încrederea și prețuirea 

pentru Dumnezeu. Apăsam pe litere, 

intenționat, strângând palmele cu putere, 

rupând, voit, un zâmbet larg de pe figura 

preoțească peste care timpul uitase anii. 

- Bravo! Bravo, copilă! Să nu te 

desprinzi, niciodată, de rugă!  

Și-odată îmi înflorea sufletul, cum 

înflorea prin șanțuri, liliacul, pocnind, 

zgomotos, în buchete albe, iar inima-mi, 

încă o dată în plus, îmi bubuia de bucurie.  

- Hristos a Înviat! hotăra părintele, 

tunând din dreptul altarului. 

- Adevărat a Înviat!răspundea satul. 

Și zările. Venise Paștile în veșnicia satului. 

Scriitoare, 

Adriana Soare ZapaStrit 

 

 

DE  PAȘTE 

 

Parcă-i ziua mai frumoasă  

Și strada e mai voioasă 

Am plecat acum cu toții 

Și bunicii și părinții 

La biserică, la slujbă! 

 

Ne-am întors apoi acasă  

Și ne-am așezat la masă 

Apoi mult ne-am veselit, 

Și cu toții am ciocnit 

Ouă roșii! 

Neblea Nicoleta Raluca, a IV-a 

         Prof. Vișan Rodica  
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12. ARTA, O POVESTE A SUFLETULUI 

 

,,Exprimarea prin artă devine din ce în ce mai complexă și începe să fie privită, în același 

timp, ca un mijloc catharic indispensabil, de cunoaștere și autocunoaștere, element ce contribuie 

la îmbogățirea relațiilor interumane și la îmbogățirea emoțională.” (Marinela Rusu) 
 

Arta nu modelează doar conduitele, dar oferă o diversificare a trăirilor personale, 

stimulează dezvoltarea inteligenței emoționale, a empatiei și abilităților de comunicare cu 

celălalt. 

Prin artă se poate exprima orice, de la o simplă viziune sacadată ce izvorăște din 

inconștientul psihicului nostru, transformându-se în materie de reflecție sau de autoreflecție, 

până la cele mai abstracte ipoteze. 

Integrarea firească a educației plastice în ansamblul procesului de învățământ, încă de la 

vârstă preșcolară, urmărește formarea treptată a deprinderii copiilor de a se exprima cu ajutorul 

elementelor de limbaj plastic, de a pricepe, a judeca și a crea frumosul în artă prin artă.” 

            Educția plastică, alături de celelalte componente ale educației, contribuie la formarea unei 

personalități armonioase, creative, capabilă să recepteze și să transmită un mesaj. 

 Prin disciplina Educație tehnologică, procesul de învățămînt pune accent pe individ, ca 

personalitate distinctă, ca al unei vocații proprii. Este vizată apropierea în cel mai înalt grad a 

individului de aptitudinile sale naturale, necondiționate pe care caută cu răbdare să i le cizeleze 

progresiv, să i le conștientizeze, punând accentul pe amplificarea capacităților creatoare și a 

disponibilităților pentru invenție și inovație. 

 Disciplina Educație tehnologică, prin diversitatea modulelor tratate atât teoretic cât și 

practic, îl ajută pe tânăr să-și găsească înclinația, chemarea, aspirația, atracția către un anumit 

domeniu, într-un cuvânt să-și descopere ,,vocația,,pentru o anumită activitate. 

 

Prof. Manole  Maria 

Prof. Olteanu Nicoleta 
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Andreianu Maria 

Clasa I A 

Prof. Țelinoiu Alina 
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13. POSTUL – O SCHIMBARE A VIEȚII,  

NU SCHIMBARE DE BUCATE 

 

Care-i rostul postului de bucate dacă nu ținem post de păcate? În ultimul timp constat, 

cu părere de rău, că foarte multă lume obișnuiește să țină post de bucate dar mai putin de 
păcate. A devenit o modă să spui că postești. Ideea postului este să renunţi la ceva ce îţi place. 

La ceva ce ai voie să faci, dar renunţi din dragoste de Dumnezeu şi din căutarea stării 

îngereşti.Postul înseamnă începerea de a fi om ceresc, duhovnicesc, care începe să supună 

trupul duhului, iar sufletul să-l supună Harului. Mântuitorul Însuși a postit patruzeci de 

zile şi patruzeci de nopti în pustie, înainte de a începe propovăduirea Evangheliei. El ne-a 

învățat cum să postim și le-a spus ucenicilor că diavolul nu poate fi izgonit decât cu post și 

rugăciune. Când te hotărăști să începi a posti, să-ți pui întrebarea de ce faci aceasta? Postul 

nu este pentru a-i impresiona pe oameni, ci este ca să te arăți Tatălui din ceruri. Tocmai de 

asta se cere în creștinism smerenie iar postul trebuie să fie personal, fără să strigi în gura 

mare.  Postul nu trebuie trăit în durere ci în restricții autoimpuse. Bucuria unui creștin este 

atunci când trece de aceste restricții. Este sacrificiul pe care îl face un sportiv care se 

antrenează și se restricționează din greu pentru ca la final să ajungă campion .           

Când postești nu te gândești la siluetă, pentru că postul are caracter de penitență, el 

fiind, în esență, o pocăință, având deci rol în mântuire. Prin post îți înfrângi poftele întărindu-ți 

credința.Prin respectarea rânduielilor bisericești, atunci cand ai înțeles semnificația lor, totul se 

transformă într-un mod de viață, dar postul se poate face și cu un scop anume. Când avem un 

necaz, o dorință, dacă ținem post și ne rugăm cu inima curată, sigur vom primi ajutor. Postul se 

folosește pentru potențarea rugăciunilor și din această cauză trebuie acompaniat de rugăciune. 

„Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel 

din Ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre” (Marcu 11:25). 

Cere iertare de la cei pe care i-ai ofensat. Roagă-te la Dumnezeu și cere să îți trimită 

Duhul Sfânt asupra ta, în timp ce postești.Fii sincer, cere cu sinceritate! Trebuie să continui să 

cauți, să ceri dacă nu primești când dorești. Ai siguranță în tine că se va împlini ceea ce ceri. 

Asta înseamnă credința. 

      Prof. Duran Cristina, Prof.  Duțu Marius 
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14. INTERVIUL LUNII 

-secretele unei cariere didactice- 

UN  PROFESOR  IMPLICAT ESTE  CEL  CARE  ÎNVAȚĂ! 
 

Nicoleta Monica Olteanu este profesoară în cadrul învățământului bascovean din anul 2013.  

 Cu o pasiune dusă la nivel de profesie, aduce educația tehnologică mai aproape de modul în care 

copiii privesc lumea și se raportează la ea. Mai jos ne-a povestit ce o motivează să nu renunțe la această 

carieră și cum vede influențarea în bine a sistemului public de educație. 

 

Reporter: Care a fost motivul pentru care ați dorit să urmați această carieră? 

Profesor intervievat: Motivul pentru care am îmbrățișat 

meseria de dascăl este, firește, dragostea pentru copii, însă, în 

egală măsură și dorința de a împărtăși cunoștințele mele 

altora, cu scopul de a crea viitori adulți responsabili și 

pregătiți. 

Reporter: Sunteți mulțumită de decizia dumneavoastră? Ați 

avut vreodată ideea să schimbați profesia de dascăl? 

Profesor intervievat: Da, sunt mulțumită, căci meseria aleasă 

îmi aduce suficiente satisfacții sufletești. Bucuria din ochii 

elevilor mei atunci când înțeleg ce le transmit este cel mai 

puternic motiv pentru a crede că am făcut alegerea corectă. 

Reporter: Care a fost cea mai plăcută experiență pe care ați trăit-o ca profesor? 

Profesor intervievat: Cea mai plăcută experiență a fost când într-una din zilele primilor ani de 

învățământ, o clasă m-a așteptat cu tabla plină de mulțumiri și cu ochii sclipind de fericire că sunt 

diriginta lor. Plini de candoare și inocență, elevii mei au ales să îmi transmită în mod inedit dragostea, 

respectul și mulțumirea lor pentru grija și interesul meu față de ei. 

Reporter: Care sunt factorii cheie (trăsături) care v-au ajutat să deveniți un bun profesor? 

Profesor intervievat: Consider că sunt un profesor empatic, ce dovedește răbdare, tact pedagogic, capabil 

să rezoneze cu problemele specifice vârstei elevilor miei. 

Reporter: Cum găsiți idei noi pentru lecții? 

Profesor intervievat: Deoarece mi-am ales meseria din pasiune, sunt un cadru didactoc care se 

perfecționează permanent, un dascăl interesat și deschis spre nou și în egală măsură preocupat de a face 
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lecțiile atractive prin utilizarea unor metode activ-participative, centrate pe elev, dar și a unor materiale și 

mijloace didactice diversificate. 

Reporter: Dacă ar fi să schimbați ceva la dumneavoastră, ce ați schimba? 

Profesor intervievat: În prezent, consider că am făcut alegerile bune pentru orele mele, lucru demonstrat 

de rezultatele elevilor mei, însă dacă voi observa că metodele pe care le folosesc nu mai dau randament, 

voi căuta soluții, mă voi adapta cerințelor unui act didactic modern la standarde înalte care să vină în 

sprijinul interesului superior al elevilor. 

Reporter: Numiți trei cuvinte-cheie care să caracterizeze un profesor de succes în școala viitorului. 

Profesor intervievat: Trei cuvinte cheie care definesc în viziunea mea un profesor de succes ar fi: 

deschidere – creativitate-toleranță. 

Reporter: Profesorul învață de la elevii săi? Ce ați învățat? 

Profesor intervievat: Cu siguranță profesorul învață de la elevii săi! 

Eu am învățat să zâmbesc, să mă bucur de lucrurile simple, să am așteptări de la cei pe care îi 

iubesc, să mă joc și să rezonez cu toată ființa mea la problemele semenilor mei. 

Le mulțumesc elevilor mei pentru toate câte ni le oferă, pentru că îmi dau prilejul să le 

împărtășesc cunoștințele, dar și emoii, pentru că îmi fac zilele mai frumoase, pentru că, grației lor, mă 

descopăr în fiecare zi alta, mă reinventez, mă bucur sau mă întristez pentru o notă bună sau mai puțin 

bună și privesc viața optimism și încredere. 

Reporter: Care credeți că este rolul unui profesor în dezvoltarea unui copil? 

Profesor intervievat: Profesorul are un rol esențial în formarea copiilor, în desăvârșirea personalității lor. 

Profesorul este necesar să fie un mediator, coordonator, formator în relațiile cu copiii cât și în procesul 

instructiv-educativ. Profesorul este în prim plan în opera de formare a personalității copiilor. 

Reporter: Ce mesaj ați transmite părinților și copiilor pentru a avea încredere în școală? 

Profesor intervievat: Școala oriunde s-ar afla este rampa de lansare către o viață mai bună. Aveți 

încredere în școală și în dascăli! și profesorii au fost elevi, deci cunosc nevoile copiilor dumneavoastră. 

Închei cu un citat aparținând lui Elbert Hubbard:  

  

„SCOPUL ÎNVĂȚĂRII UNUI COPIL ESTE 

CA ACESTA SĂ MEARGĂ MAI DEPARTE FĂRĂ PROFESOR.” 

 

Reporter: SANDU ALIDA MARIA – clasa a VIII-a A 

Profesor intervievat: OLTEANU NICOLETA MONICA 
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