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ARTICOL INTRODUCTIV 

 

Dragi elevi, numărul 8 al revistei 
“Universul creştin al copiilor”, este dedicat tu-
turor elevilor Şcolii nr.1 ce au rezultate deosebi-
te la învăţătură şi la concursurile şcolare şi în 
special domnilor profesori şi învăţători, ce îşi 
încheie activitatea la catedră, urmând o altă 
etapă în viaţa lor. 

Le mulţumim pentru munca depusă la cate-
dră, pentru faptul că au format de-a lungul ani-
lor generaţii întregi de elevi, fiind mentorii lor, 
că i-au învăţat cum să accepte cu eleganţă desti-
nul şi le dăruim din partea noastră sănătate, 
linişte sufletească, pace şi bucurie şi nu în ulti-
mul rând, ani frumoşi alături de copiii şi nepoţii 
dumnealor. 

 
Prof. Bodea Jenica  

Şc. Nr.1 Bârlad 
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

Iubirea creştină 

Domnul a spus: „Că unde sunt doi sau trei 
adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi 
Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20). Se gă-
sesc oare doi sau trei adunaţi întru numele 
Lui? Se găsesc, dar rareori. De altfel nu 
vorbeşte de o simplă adunare şi unire loca-
lă a oamenilor. Nu cere numai asta. Vrea 
ca, împreună cu unirea, să existe la cei 
adunaţi acolo şi alte virtuţi. Prin aceste 
cuvinte, aşadar, vrea să spună: „Dacă 

cineva Mă va avea pe Mine ca temelie a iubirii lui faţă de aproapele şi împreună cu această iubi-
re are şi celelalte virtuţi, atunci voi fi împreună cu el”. Acum însă, cei mai mulţi oameni au alte 
scopuri. Nu întemeiază pe Hristos iubirea lor. Cineva iubeşte pe altcineva, pentru că şi acela îi 
arată iubire; altul îl iubeşte pe cel care l-a cinstit; iar altul îl iubeşte pentru că i-a fost de folos la 
vreo treabă de-a lui. E greu să găseşti pe cineva care-l iubeşte pe aproapele doar din dragoste pen-
tru Hristos, căci ceea ce-i leagă pe oameni sunt de obicei interesele materiale. Însă o iubire cu atâ-
tea lipsuri este batjocoritoare şi trecătoare. La cea mai mică problemă – vreun cuvânt jignitor, 
daune băneşti, invidie, ambiţie sau ceva asemănător – iubirea aceasta, care nu are temelie duhov-
nicească, se destramă.  

Dacă iubirea ar fi stăpânit pretutindeni, lumea noastră ar fi fost atât de diferită! N-ar fi 
fost nevoie nici de legi, nici de tribunale, nici de pedepse. Nimeni nu  şi-ar fi nedreptăţit aproape-
le. Crimele, certurile, războaiele, răscoalele, răpirile, părtinirile şi toate nedreptăţile ar fi dispărut. 
Răutatea ar fi fost cu totul necunoscută. Căci dragostea are marele avantaj că nu are legătură, 
precum alte virtuţi, cu anumite răutăţi. Lepădarea de cele materiale, de pildă, se leagă deseori de 
slava deşartă, uşurinţa de a învăţa cu ambiţia, facerea de minuni cu mândria, milostenia cu des-
frâul, smerita cugetare cu înălţarea lăuntrică etc. Acestea nu există în iubire, în iubirea adevăra-
tă. Nimic nu-l mânie pe Dumnezeu cât nepăsarea noastră faţă de aproapele. De aceea a poruncit 
să fie pedepsit sever robul care a arătat neîndurare faţă de semenii lui. De aceea a spus că uceni-
cii Săi trebuie să aibă ca însuşire iubirea. Pentru că iubirea, în mod normal, duce la interesul pen-
tru aproapele.  Aşadar, iubirea este calea mântuirii. Pe această cale să umblăm, ca să moştenim 
viaţa veşnică. 

Sf. Ioan Gură de Aur, Problemele vieţii, Editura Egumenita. 

Prof. Bodea Jenica, Şc. Nr. 1 Bârlad 

Bodea Iustina,Cls a II-a A, Şc. Nr.1 Bârlad 
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CEI ŞAPTE MATEMATICIENI 
    Matematica – un obiect important, dar uneori greu de înţeles. De la începutul clasei a II-a, 
am încercat să ne pregătim pentru acest concurs, prin ore suplimentare de matematică şi încet, 

încet, un grup de şapte elevi s-au remarcat în mod deosebit şi au participat cu mare succes la toa-
te cele trei faze (locală, judeţeană şi naţională a Concursului “Micul matematician”). 
Cei şapte elevi sunt: 
-Tiron Claudia:          100p; 100p; 100p; 
-Miron Miriam:         95p; 100p; 100p; 
-Şolcă Andreea:        90p; 100p; 100p; 
-Secrieru Theea:       95p; 95p; 100p; 
-Tufaru Alex:           100p; 100p; 90p 
-Grădinaru Rareş:    85p; 100p; 100p; 
-Morun Alexandru:  90p; 91,5p; 100p;  
Minţi iscoditoare completate de o muncă asi-

duă, voinţă, dorinţa de a performa sunt doar câteva 
din “ingredientele” care au stat la baza succeselor re-
marcabile ale celor şapte elevi, în toate fazele concur-
sului.  

În afară de succesul maxim, cei şapte 
“magnifici”au mai câştigat ce- va: au simţit gustul plăcut al 
succesului, iar perspectivele sunt mai mult decât promiţă-
toare. 

Pe această cale vă feli- cit din toata inima, atât pe 
voi, cât şi pe familiile voastre.  

Emoţiile au fost mari, dar acum a-ţi ajuns în vârful 
piramidei.  Felicitări!!!  

Mult succes vă  doresc la ur-
mătoarele concursuri, la care 

veţi participa în viitor. 
Înv. Coman Jana 
Şc. Nr.1 Bârlad 
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                                   IAŞUL – VECHE  CAPITALĂ  MOLDAVĂ 

            În acest an şcolar elevii de la clasele a patra participă 
la proiectul educaţional ,,Istorie şi geografie locală’’ care se 
îmbină foarte bine cu ceea ce ei şi-au însuşit la Istorie. Dacă 
o activitate s-a desfăşurat în judeţ acum pentru vacanţa de 
primăvară ne-am propus să mergem în excursie la Iaşi, oraş al 
iluminării  intelectuale, o adevărată cetate a culturii: biserici,  
mănăstiri,  catedrale, muzee, case memoriale,  monumente 
istorice, biblioteci,  galerii de artă. 

             Îi invit pe copii în oraşul studenţiei mele. Trebuie să avem un plan de vizite cât mai bun 
ca să putem cuprinde mai multe obiective.  În dealul Copoului bustul lui N. Iorga de la Biserica 
Sfântului Ierarh Nicolae priveşte în tăcere prezentul.  Mai jos Liceul de Informatică ,,Grigore 
Moisil’’ de unde marele matematician duce numele oraşului în întreaga lume. Ce poate fi pe Co-
pou mai frumos decât Parcul Copou, unde pe aleea scriitorilor revedem busturile lui I. Creangă şi 
M. Eminescu odihnindu-se sub teiul poetului fără pereche. Tot în parc ,,Muzeul M. Eminescu’’, 
spre oraş Universitatea Al. I. Cuza, ,,Casa Memorială Vasile Pogor’’ apoi pe strada Sărăriei ne 
îndreptăm spre ,,Bojdeucă’’ unde ,, Homer al nostru’’ a scris nemuritoarele poveşti şi amintiri ca-
re au fermecat şi farmecă încă copilăria tuturor. 

             Coborâm spre ,,Filarmonica George Enescu’’ şi spre Teatrul Naţional ,,Vasile Alec-
sandri’’.  Din parcul teatrului  se aude ,,Hora Unirii’’ din orologiul de la Palatul Culturii, e cân-
tecul ce aminteşte de evenimentul de la 1859 când Iaşul se afla în febra Unirii şi propunea ca 
Domn al Unirii pe acela care va pune bazele României moderne, colonelul Al. I. Cuza.  În imedi-
ata apropiere  se află Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a cărei construcţie se încheie în 1887 şi 
din 1889 este adusă racla cu moaştele Cuvioasei Paraschiva –ocrotitoarea Moldovei.  Adevărate  
oaze de regăsire a credinţei în Dumnezeu sunt bisericile şi mănăstirile Iaşului: Mănăstirea Golia 
ctitorie a logofătului Ioan Golia (sec. XVI), refăcută de Vasile Lupu şi terminată de fiul său Şte-
făniţă Vodă (1660),  iar Turnul Goliei este cea mai veche construcţie arhitecturală din Iaşi şi are 
o înălţime de 30m. Un alt obiectiv este Biserica ,,Sfântul Nicolae Domnesc’’, construită de Voie-
vodul Ştefan cel Mare şi Sfânt (1492) ,,cel mai vechi edificiu religios din Iaşi ce s-a păstrat până 
astăzi’’. ,, Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi’’, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu (1637- 1639) 
este o adevărată  capodoperă arhitectonică, ornamentele exterioare combină elementele turceşti, 
arabe, georgiene, armene şi persiene cu motivele arhitecturale româneşti. Acolo se află mormântul 
lui Dimitrie Cantemir, primul mare om de ştiinţă român, membru al Academiei din Berlin. Tot 
aici se odihneşte Măria Sa Al. I. Cuza, iar pentru a ne întregi cunoştinţele despre Unire vom vi-
zita ,,Muzeul Unirii’’. 
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 Vom vizita  Complexul Naţional Muzeal ,,Moldova’’, creaţie a arhitectului I.D. Berindei 
(1906- 1925) aşezat pe ruinele curţii domneşti medievală, menţionată documentar 1431. Aici la 
Palatul Culturii elevii au ce să vadă: Muzeul de istorie a României,  Muzeul de Etnografie şi 

Folclor’’,  Muzeul de Artă Universală’’ şi ,,Muzeul Şti-
inţei şi Tehnicii.  Multe obiective sunt de vizitat şi cred 
că o zi este foarte, foarte puţin pentru oferta spirituală 
a Iaşului. 

Înv. Butuc Aneta, Şc. Nr. 1 Bârlad 

 

 

LA REVEDERE  CLASA  a VIII-a  B  

Cum am putea uita emoţia  clasei a V-a  B, cu profesori, dar şi colegi noi, cum  
am putea uita năzbâtiile şi clipele frumoase trăite alături unii de alţii? Totul a rămas o amintire 
purtată doar de timpul ce trece peste noi. Deşi mereu am fost criticaţi, am ştiut  să trecem peste 

sau poate chiar ne
-a afectat pe noi 
sau pe diriginta 
noastră. Acum 
din ochii noştri 
curge câte un şir 
de lacrimi, despăr-
ţirea va fi grea şi 
crudă pentru fie-
care. Gândul 
că  nu ne vom mai 
vedea, că nu vom 
mai avea cu cine 

să glumim ne bântuie minţile noastre. Aceste cuvinte pline de farmec nu pot descrie toţi anii în 
care clasa a VIII-a B a presărat pe paginile timpului amintiri fermecătoare. La sfârşitul acestui 
an, când aripile ni se vor frânge şi vom realiza că vom pleca, atunci poate că vom fi trişti, dar 
vom avea puterea să spunem''AM CRESCUT'' să  spunem ''ADIO''  la tot ce ne-a unit. 

Mulţumim  doamnei dirigite Bodea Jenica, care ne-a îndrumat paşii timp de 4 ani.   
 

Codreanu Anişoara, Cls a VIII - a B,  Şc. Nr. 1 Bârlad 

 

Petrea Andreea  Cls  a II-a B  Şc. Nr. 1 Bârlad 
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LUCEAFĂRUL ÎNVĂŢĂTURII  îşi ia la revedere de la noi… 

     Acest an va fi unul memorabil, pe care şi-l vor aminti 
toţi. În acest an, respectabila doamnă profesoară Coşeru 
Ecaterina, îşi va încheia anii de învăţământ la Şcoala nr. 1 
Iorgu Radu. Dânsa, fiind printre cele mai iubite profesoare 
ale acestei şcoli, a reuşit să facă orele de limba şi literatura 
româna plăcute şi foarte interesante pentru elevi. 
     Greutăţile vieţii ajungând-o şi pe doamna Coşeru, ca pe 
toata lumea, ea a reuşit să zâmbească mereu şi să le înfrân-
gă. A scris, a simţit şi a trăit literatura românească, împăr-
tăşind-o tuturor elevilor şi oamenilor ce au vrut să cunoască 
lumea literară. 
      Având în spate anii grei de experienţă, a răzbătut mereu 
în toate privinţele. 
     Doamna profesoara este printre cele mai de preţ 
“bijuterii” ale şcolii noastre, demonstrând  mereu că “orice 
este posibil, dacă există voinţă puternică cu adevărat”. Nu 

cred că există cineva care a zis vreodată sau va zice ceva cu tentă negativă despre doamna 
Coşeru. Dânsa este o profesoară extraordinară de limba şi literatura română, fiind specializată şi 
în limbi străine. Este o doamnă în adevăratul sens al cuvântului. Rafinamentul, eleganţa şi în 
acelaşi timp modesta sa personalitate ne-a impresionat totdeauna pe toţi. 
     S-a implicat peste tot unde era nevoie de dânsa, reuşind să facă totul foarte bine, cu graţie şi 
talentul de a vorbi cu o fineţe minunată.  
     Ne-a îndemnat mereu să alegem cartea ca cea mai bună prietenă a noastră, făcându-ne un ma-
re bine, deoarece, mare dreptate are, când ne zice despre carte, că este un univers magic pentru noi 
toţi.  Cu siguranţă la dânsa vom merge pentru sfaturi şi învăţături atât de viaţă, cât şi literare, 
deoarece ne-a dovedit mereu că are un suflet cât zece ale altora şi ne primeşte mereu cu braţele 
deschise la dânsa. 
     Merită tot respectul din lume pentru realizările dumneaei şi cu siguranţă îl şi are, deoarece 
este iubită  atât de toţi elevii din şcoală, cât şi de toţi ceilalţi profesori. 
La sfârşit de carieră eu îi doresc sănătate şi linişte sufletească şi îi promitem  că va rămâne mereu 
în inimile noastre  şi ne vom gândi mereu cu apreciere la dânsa şi cu un deosebit respect. 

Brebu Alexandra, Cls. a  VI-a A, Şc. Nr.1 Bârlad, Prof. Bodea Jenica      

Darie Ştefan, Cls.a IV-a B, Prof. Tănasă 
Cornelia, Şc. 6 Vaslui 
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DE PAŞTE 
 
Astăzi este o zi mare 
Ne pregătim pentru sărbătoare 
Ouă roşii noi vopsim 
Şi frumos le-mpodobim. 
Cu vopsea şi multe cele 
Nu ne săturăm de ele 
Ziua-ntreagă tot muncim 
Până-n târziu când obosim. 
Iepuraşul când că veni 
Nu ştiu ce va pregăti, 
Pentru noi toţi copilaşi 
Care suntem drăgălaşi. 
 
Stoica Andreea Ramona, Cls. a IV-a D 
Prof. Tănasă Daniela Gabriela, Şc. 5 Vaslui 

 

 

 

  DE  PAŞTE 

 
Este primăvară. Paştele o să vină. Noi de Paşte facem cozonac, ouă roşii şi pască. Înainte 

de Paști, este cel mai important post din an. 

În acest post trebuie să fim mai buni cu cei din jur, milostivi, să ne rugăm mai mult, să mergem la 
biserică, să ne mărturisim şi să ne împărtăşim. 

Cu toţii aşteptăm cu drag Învierea Domnului. 
Moldovanu Beatrice 

Cls. a  II - a B, Şc. Nr.1 Bârlad 
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LA PAŞTI 
 
La Paşti tot creştinul ştie, că sărbătorim frumos 
Învierea lui Hristos, ce ne-a mântuit pe toţi. 
Pască frumos împletită, cozonacul rumenit 
Ouăle frumos vopsite, pe toate le-am pregătit. 
Mama ne-a-mbrăcat frumos, pentru seara Învierii 
La biserică să mergem, să luăm lumina iubirii. 
Iubirii lui Dumnezeu pentru noi, copiii Lui 
Care-L ascultăm cuminţi şi ştim că suntem iubiţi! 
S-aducem lumina-n casă, să ne aşezam la  masă 
Să cinstim cum se cuvine o sărbătoare creştină! 
 
 
Pînzaru Roxana 
Cl. IV-a E, Şc. Nr. 5 Vaslui 
Prof. Tănasă Daniela  

 

 

PAŞTELE 

 

 Paştele este o sărbătoare minunată alături de cea 
de Crăciun. De Paşte toată lumea vopseşte ouă şi în dimi-
neaţa de 25 aprilie fiecare ciocneşte câte un ou. 
 Această sărbătoare înseamnă Învierea lui Iisus 
Hristos. Ouăle roşii de Paşte sunt renumite peste tot de-
oarece, când Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce cu cu-
iele bătute în mâini şi în picioare, sângele Domnului s-a scurs pe nişte ouă albe. De aceea, de 
atunci şi până acum, de Paşte ouăle sunt roşii. Paşte fericit! 

Caloianu Adina , Cls. a IV –a D   
                           Înstit. Zaharia Elena- Mioara, Şc. Nr. 1 Bârlad 

Caravelea Robert, Cls a II-a C, Şc. Nr.1 
Bârlad 

Munteanu Teodora, Cls. a II-a A, Şc. Nr.1 
Bârlad 
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INTERVIUL  REVISTEI  cu Prof. Alexa Mihaela 
Redactor: BONCOI DIANA, Cls.a-VII-a C, Şc. Nr. 1 Bârlad 

 
1. Cum vă simţiţi la întoarcerea la cursuri, dupa o pauză de 

câteva luni? 
Întoarcerea la serviciu a însemnat mai întâi o perioadă de aco-

modare, de schimbare a programului, dar pe de altă parte şi o bucurie 
că mi-am regăsit elevii şi că am din nou ocazia să schimb impresii şi 
să fim împreună. M-a ajutat mult faptul că voi, elevii, m-aţi aştep-
tat şi m-aţi făcut să mă simt dorită. Ce este mai greu e că trebuie să 
îmi împart timpul cu mai multă exigenţă şi că mereu îmi este teamă 
să nu se simtă elevii neglijaţi. 

 
2. Aţi sesizat schimbări în atitudinea elevilor faţă de şcoală în 

general şi faţă de limba şi literatura română în special? 
De când am plecat şi până am revenit, nu sunt mari schimbări, dar privind generaţiile, se 

observă o stare de suficienţă, de superficialitate, majoritatea elevilor având impresia că ştiu to-
tul, că nu îi interesează nimic. Nu trebuie să considerăm că elevii sunt o masă omogenă. Există 
printre ei şi personalităţi aparte, dornice de a învăţa, de a descoperi, de a-şi evalua competenţele 
prin participarea la concursuri şi de a împărtăşi celor şi jur din cunoştinţele acumulate 

 
3. Nu cu mult timp în urmă ati devenit mamă. În ce mod v-a schimbat acest lucru persona-

litatea sau conceptiile? 
Este cu adevărat o schimbare : mă simt mai fericită, mai împlinită şi noua realitate mă face 

să fiu mai atentă la cei din jur, la capacitatea fiecăruia de a aduce fericirea, la durerea pe care o 
putem provoca fără voie. În acelaşi timp, am descoperit că nu merită să ne întristăm pentru toate 
nimicurile. 

 
4. Ce înclinatii v-aţi dori sa aibă fiica dumneavoastră pe viitor? O veti influenţa în vreun 

fel? 
În primul rând, îmi dorec să fie sănătoasă şi normală. Mă gândesc că înclinaţiile vor fi în 

funcţie de bagajul genetic, aşa că ar trebui să fie atrasă de ştiinţele umane. Sper să îi placă să ci-
tească, să comunice, să aibă capacităţi de lider, mi-ar plăcea să scrie  asemenea ţie, să danseze 
asemenea Denisei, o, multe mi-aş dori, dar numai timpul va decide cum va fi. Aş minţi să spun că 
nu voi încerca să o influenţez, dar îi voi lăsa dreptul de a alege, căci dacă nu îi va plăcea ce va 
face, nu va putea fi fericită. Eu spre exemplu, fac ceea ce îmi place, munca mea nu este o cor-
voadă, ci tot ce mi-am dorit. Aşa că îi voi oferi condiţiile, îi voi sugera anumite lucruri, dar o voi 
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susţine în ceea ce va opta. 
 
5. Literatura este într-o strânsă legătură cu religia din multe puncte de vedere. Credeţi că 

ele  s-ar putea îmbina cu scopul de a forma un domeniu nou? 

Mulţi scriitori au realizat opere ce au ca temă religia. Dacă ne gândim numai la Tudor  
Arghezi, Vasile Voiculescu , Lucian Blaga, poeţi ce au scris psalmi, la scrierile educative ale lui 
Slavici, în care regăsim simboluri religioase, precum în Pădureanca sau în Moara cu noroc, la Ion 
Creangă, în a cărui operă legătura cu religia este strânsă şi la mulţi alţi scritori, putem înţelege că 
literatura  nu se dezice de religie. În unele şcoli din ţară se încearcă déjà predarea pe module şi 
este posibil ca religia să se afle în acelaşi modul cu religia.   

6. Consideraţi că sistemul de învătământ din ziua de azi este într-o continuă decădere?  
Sper să îşi revină. Ar fi păcat să nu existe frâne la o maşinărie care începe să coboare. 

Oricum, majoriatea celor angrenaţi vom lupta pentru renumele şcolii româneşti. 
 
7. Ştim că a fi profesor nu este nici pe departe uşor. Care ar fi cea mai mare satisfacţie pe 

care o poate avea un profesor? 
Pentru mine a fost încântător când am auzit că elevii din primele generaţii au terminat fa-

cultatea şi lucrează în domeniul pentru care s-au pregătit. Mi s-a părut a fi cea mai mare satis-
facţie. Mai apoi am auzit că sunt la masterat sau la doctorat şi iarăşi am considerat că este cea 
mai mare satifacţie. De curând tu ai obţinut un frumos loc între primii şase la Olimpiada de lim-
ba română, faza naţională  şi este cea mai mare satisfacţie. Fiecare nou rezultat deosebit al elevi-
lor reprezintă cea mai mare satisfacţie. Privind în urmă, cred că locul de la olimpiadă este cea mai 
mare satisfacţie. După ce vor mai trece ani, nu ştiu ce mă va emoţiona mai mult, dar ochii care 
arată că au înţeles, că vor să ştie mai mult, că îşi doresc să se autodepăşească vor fi cea mai mare 
satisfacţie. Recunoaşterea şi aprecierea muncii depuse ar constitui cea mai mare satisfacţie. 

 
8. Câţiva profesori nu vor mai fi la anul cu noi. Ce mesaj aveţi pentru ei? 
Dacă te referi la la colegii mai tineri, sper ca noile locuri de muncă unde vor merge, să le 

ofere satisfacţii cel puţin la fel de mari ca cele pe care le-au avut la noi în şcoală. Fiecare plecare 
de tipul acesta reprezintă o durere ca şi o operaţie pe viu. Cât despre colegele care sunt la capătul 
carierei, ţin să le mulţumesc pentru că ne-au dat ocazia să învăţăm din experienţele dumnealor, 
că ne-au ajutat să ne formăm ca profesori şi că ne-au fost fost alături în perioada de început. 
Noua etapă din viaţa dumnealor sper să fie  frumoasă, lungă şi împlinită. După o viaţă dedicată 
formării oamenilor merită stima tuturor şi le doresc să trăiască bucurându-se de toate cel puţin 
câte un an pentru fiacare floare primită de la elevi.  
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9. Având în vedere că suntem la sfârşitul anului şcolar, consideraţi că a fost unul reuşit? 
Ai dreptate. Locul al şaselea pe care l-ai ocupat la Olimpiada de română, faza naţională 

este o mare bucurie ca şi locul întâi ocupat atât la faza judeţeană şi la cea locală, premiile 
obţinute de Beatrice Sava, Codreanu Anişoara şi Bordeianu Mălina la concursuri de creaţie liter-
ară, promovabilitatea de 100% sunt argumente pentru a considera că am avut un an frumos din 
punct de vedere professional. 

 
10. Toţi ne-am maturizat pe parcursul acestui an şcolar. Ce aşteptări aveţi de la cel ce va 

urma? 
Elevi cuminţi, dar inteligenţi şi silitori, cu talent literar şi rezultate cât mai bune la 

concursuri, olimpiade şi examene. 
 
 
 
 
 

 De PAŞTE 
 
De Paşte toţi simţim iubirea  
Gândurile bune, fericirea.  
De Paşte ghiocei sunt pe câmpii  
Iată un motiv că fericit să fii.  
De Paște  Hristos a Înviat  

El Raiul a binecuvântat  
Pe toţi de Sus El ne veghează   
Iar când nu ştim ne luminează.  
 
Mocanu Diana-Paula, Cls. a IV-a E  
Şc. Nr. 5 Vaslui  
Prof. Tănasă Daniela 

Rotaru Silvia, Cls.a IV-a B, Prof. Tănasă Cornelia, 
Şc. 6 Vaslui 
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DIN LUMEA PLANTELOR 
 Apropierea sărbătorilor pascale, ne determină  să fim atenţi la toate schimbările petrecute 

în natură, fiind o renaştere a întregii lumi, o trezire  la o noua via-
ţă. Mlădiţe  verzi de salcie însoţesc Duminica  Floriilor, iar clopo-
ţeii Florii Paştelui dau semn că se apropie Sărbătoarea de Înviere. 
 Salcia, originară din Europa  de sud şi Asia creşte la noi pe 
dealuri şi câmpii, în soluri mai umede, în zăvoaie, sau pe marginea 
apelor. Are o tulpină noduroasă, frunzele lanceolate, florile mici 

grupate în inflorescenţe, iar mugurii pufoşi sunt numiţi ,,mâţişori’’. Este o plantă tinctorială, 
meliferă, oleaginoasă. Conţine o substanţă salicină  asemănătoare acidului acetilsalicilic din aspi-
rină. Dintre cele 350 de specii ale Genului Salix o specie des întâlnită este Salix babylonica, aşa 
numita "salcie plângătoare" ale cărei ramuri atârnă de trunchi, fiind folosită ca plantă ornamen-
tală în grădini şi parcuri. 
 În tradiţia populară ramuri de salcie, binecuvântate la biserică, se pun la icoane în Mun-
tenia sau la uşile  caselor în Moldova, fiind un simbol al vieţii celei noi şi asigurând astfel sănă-
tatea casei şi a oamenilor din ea.  
 Într-una din legendele populare româneşti se spune că salcia plângătoare a fost odată un 
copac mândru, care îşi înălţa cu trufie ramurile spre cer. Atunci când Pilat hotărî să-l judece pe 
Iisus, negăsindu-i nici o vină îl dădu pe mâna ostaşilor să-l chinuiască.  Aceştia se duseră într-o 
grădină, rupseră o mulţime de nuiele zvelte  de salcie şi-l bătu pe Domnul Isus până îi ţâşni sân-
gele. Iisus îndură toate chinurile  fără să scoată un suspin. Dar salcia fu cuprinsă de o durere 
adâncă şi îi era ruşine că ramurile ei au fost  folosite  pentru un lucru atât  de rău. Şi de ruşine ea 
îşi plecă, jelind, ramurile şi frunzele la pământ de unde fu numită ,,Copacul plângerii’’  Şi astfel 
deveni o salcie chircită şi plângătoare. 

Primăvara timpuriu, în martie-aprilie, înainte de Sfintele 
Paşti prin păduri apare din loc în loc o plantă mică, perenă cu  o 
floare albă, delicată  Anemona nemorosa sau Floarea Paştelui. 

Uneori este şi cultivată, fiind o  plantă decorativă, toxică, 
sedativă şi meliferă. În Vinerea Mare copiii culegeau bucheţele pe 
care le aduceau la Biserică  şi treceau pe sub masa încărcată de flori pentru a fi sănătoşi şi rezis-
tenţi precum această floare mică, dar viguroasă. O legendă populară spune că din lacrimile lui 
Iisus au apărut aceste flori albe, pe care Maica Domnului le-a cules şi le-a azvârlit în cele patru 
părţi ale lumii. Vântul le-a purtat prin păduri şi văi, pe marginea apelor, prin iarbă, şi de cum se 
topeşte zăpada florile albe şi delicate sunt culese de oameni pentru a fi duse în Vinerea Paştelui 
la Biserică, de unde numele de Floarea Paştelui. 

Bibliografie: 1.,,Botanică sistematică’’, Nicolae Ştefan, Adrian Oprea, Editura     Universi-
tăţii ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Iaşi, 2007. 
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  2. ,,Legendele Florei’’, Editura ,,Grai şi suflet - Cultura naţională’’, Bucureşti, 1994 
   Prof. Gîndu Nicoleta, Şc. Nr.1 Bârlad 

 
EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  ŞI GIMNAZIAL 

Educaţia este un proces evolutiv şi complex desfăşurat pe parcursul mai multor etape şi 
vizând o anume finalitate, finalitate care are în vedere formarea şi dezvoltarea însuşirilor inte-
lectuale, morale şi fizice ale copiilor şi ale tineretului, ale oamenilor şi ale societăţii. Prin educaţia 
religioasă trebuie să realizăm de fapt o reală cultivare a spiritului. Ea ne ajută să construim un 
sistem de valori spirituale, etice, estetice etc. racordate la personalitatea fiecăruia dintre noi şi 
materializarea în comportamente integratoare în viaţa comunităţii din care facem parte şi a soci-
etăţii în ansamblu. 

 Educaţia religioasă cuprinde practica vieţii în rugăciune, iubire de 
Dumnezeu şi de aproape. Cu îndrumări sănătoase, creşterea în ,,cei 
şapte ani de acasă’’ lasă în inima şi în mintea copiilor urme şi amintiri 
neşterse. O bună educaţie acasă dezvoltă sentimente religioase pe care 
nici cea mai atee şcoală nu le mai poate nimici. În aspiraţia noastră  
către perfecţiune, ne raportăm la fiinţa divină, la Dumnezeu, pentru 
că El este singurul model formativ existenţial. În cultivarea sufletu-
lui educaţia religioasă nu este unilaterală; ea apelează şi chiar mai 
mult, îşi găseşte unele premise care o fortifică în educaţia civică, este-
tică, morală. Cercetările în domeniul psihologiei copilului ne arată că 

educaţia moral-religioasă este posibilă de la cea mai fragedă 
vârstă, iar preşcolarii cu trăsăturile de voinţă şi caracter în 
formare sunt receptivi la influentele exercitate asupra lor. 

Educaţia moral-religioasă  trebuie să înceapă încă din primii ani de viaţă în familie.  Apoi se con-
tinuă potrivit nivelului de înţelegere  a copilului pentru  a se forma în sufletul acestuia impresii, 
deprinderi de conduită şi sentimente cu ajutorul cărora să devină o adevărată persoană deschisă 
comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenul sau. 
Nu poţi constrânge sufletul să înveţe ceea ce este etic, religios; el trebuie să aibă această afinitate 
spre ceea ce este pur. Omul reprezintă cea mai frumoasă realizare din creaţie, de care însuşi Dum-
nezeu este mândru. Sufletul este esenţa personalităţii, îl reprezintă pe om. 

Educaţia este posibilă în toate perioadele vieţii omeneşti, de asemenea educaţia religioasă 
este posibilă în vârsta copilăriei deoarece însuşi sufletul copilului are în interiorul său cele necesa-
re pentru aceasta. Sufletul copilului poate fi întărit ca o cetate; simţurile sunt porţile acestei ce-
tăţi sau întăriturile lui. Se poate spune că sufletul cel mai propice pentru educaţie este sufletul 
curat al copilului. Educaţia religioasă creştină este posibilă numai dacă Hristos însuşi este primit 

Iordache Renata, Cls. a  V-a A, Şc. 
Nr. 1 Bârlad 
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în sufletul omului şi dacă acest suflet lucrează împreună cu Hristos la 
desăvârşirea sa. 
,,Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculpto-
rul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; 
uitându-se la el, se bucură şi oamenii,  Se bucura şi Dumnezeu’’, spunea 
Sfântul Ioan Gură de Aur. 

                                           Prof. Tăbuşcă Zânica, Şc. Nr.10 Vaslui 
BUNELE MANIERE ÎN ŞCOALĂ 

“Respectă rânduielile şi regulile clasei, învaţă cu plăcere şi foloseşte bu-
nele maniere” 

     Şcoala este primul loc în care bunele maniere îl ajută pe copil să 
se integreze, să-şi facă noi prieteni şi să se descurce în situaţii dificile. 

La şcoală, el petrece cea mai mare parte a zilei în clasă. O modalitate de 
a-i face pe ceilalţi să îl respecte este de a-i respecta el însuşi. 

     Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze. 
El trebuie să înveţe şi cum să se comporte cu ceilalţi, iar aceasta este răspunderea părinţilor, care 
trebuie să îl obişnuiască de mic cu bunele maniere. 
    Un cod al bunelor maniere în şcoală îl învaţă pe copil să se adapteze la cerinţele unui me-
diu nou, favorizează formarea unor relaţii amicale între colegii de clasă. Ajută la învăţarea res-
pectului de sine, dar şi a celorlalţi, creează control şi predictibilitate atât pentru cadru didactic, 
cât şi pentru copii, ajută la formarea unui sentiment de omogenitate şi apartenenţă la clasă, re-
duce tensiunea dintre colegi, iar tentativele unor dispute fizice sau verbale sunt mai mici.   
      Bunele maniere îi modelează copilului dumneavoastră comportamentul în societate şi îl 
învaţă ce înseamnă respectul faţă de semeni. Iar copiii respectuoşi vor fi trataţi cu respect. 

Secretar şef, Marin Mihaela, Şc. Nr. 1 Bârlad  
ULTIMUL AN 

Ultimii ani de şcoală pentru profesori sunt cei mai emoţionanţi deoarece îşi dau seama ce 
au realizat şi câte caractere le-au trecut prin mână, unele viitoare genii, altele mai impulsive, în 
funcţie de puterea fiecăruia. Emoţia ultimilor ani nu se compară cu nimic în lume.  

Cum mama ne-a învăţat să mergem aşa şi învăţătorii ne-au învăţat să scriem şi să citim. 
Chiar dacă aceşti învăţători şi profesori îndrumători nu vor mai fi alături de noi, ei vor avea în 
sufletul nostru un loc special. Învăţătorul şi dirigintele care pleacă trebuie păstrat ca un neste-
mat în memoria noastră. Anii din şcoală şi profesorii sunt ca un nor trecător care aduc numai lu-
cruri bune; chiar dacă nu toţi sunt de acord acum, peste  mulţi ani, vor înţelege de ce au fost cer-
taţi  şi vor fi chiar bucuroşi de sfaturile primite. Pentru lucrurile care ne-au învăţat, le mulţumim 
domnilor profesori şi învăţători şi le promitem că nu-i vom uita niciodată. 

Mocanu Alexandru, Cls.a VII-a B, Şc. Nr. 1 Bârlad  

Tufaru Alex, Cls. a  II-a B, 
Şc. Nr. 1 Bârlad 
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MODELUL MEU 

“Frumuseţea păleşte, iubirea se stinge, frunzele prieteniei cad. Secretul mamei este să le 
supravieţuiască tuturor”. 

Aşa sunt toate mamele: nişte supravieţuitoare care se luptă pentru 
copiii lor….dar mama mea este cu totul deosebită… pentru că este 
mama mea. O iubesc şi-o voi iubi mereu. Este cea care mi-a vegheat 
primele zile de viaţă şi primele nopţi de nesomn, cea care s-a bucurat 
văzându-mi primul zâmbet, primii paşi, auzindu-mi primele silabe, 
dar şi c-ea care a suferit alături de mine atunci când mi-a apărut un 
dinţişor sau când pentru prima dată mi-am julit genunchii. Înaltă şi 
zveltă, şatenă şi cu ochi căprui, mama este ca zâna cea bună care fa-
ce numai lucruri bune, care trăieşte prin şi pentru mine, care este mai 
tot timpul pe fugă. Bunătatea şi glasul ei domol, blândeţea ei divină 

m-au ajutat să trec peste micile necazuri pe care viaţa mi le-a pus în faţă. 

“Mamă bună, mamă dragă 

 Te-oi iubi o viaţă-ntreagă.” 
Iordan Dragoş, Cls. a III-a C, Înv. Petrea Nicoleta, Şc. Nr.1 Bârlad 

 

DE ZIUA TA! 

Mama, acest cuvânt şi frumos, cu putere fermecată, reprezintă fiinţa cea mai iubită şi 
îndrăgită de mine, de pe pământ. Dacă trebuie să-mi descriu mama, aş spune că mama mea este o 

fiinţă gingaşă şi frumoasă. Părul său este lung şi ondulat ca valurile 
mării, iar ochii ei mai mari ca două diamante pline de căldură, blândeţe 
şi înţelepciune. Nici un trandafir nu o poate întrece în frumuseţe şi nici 
un ghiocel în delicateţe. Mâinile sale sunt agere şi delicate, glasul său 
îmi străbate inima şi mi-o umple de bucurie şi fericire, iar privirea   sa 
blândă şi luminoasă, iar sufletul său plin de bunătate şi înţelegere. Aş 
putea spune că mama este un înger trimis din cer pentru a mă ajuta să 
trec mai uşor peste greutăţile vieţii, fiindu-mi alături atunci când am 

nevoie de sprijin. Îi promit că atunci când voi deveni o persoa-
nă adulta, iar ea va îmbătrâni, o voi răsplăti mereu pentru tot 

ce a făcut şi ce face pentru mine. 

Călin Cosmina,Cls a II-a B, 
Şc. Nr.1 Bârlad 

Corbeanu Andreea,Cls a II-a B, Şc. 
Nr.1 Bârlad 
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O voi iubi, o voi asculta, o voi respecta mereu şi îi doresc multă sănătate, fericire, pace sufleteas-
că, linişte, viaţă lungă şi tot ce există mai bun pe lume. 

Tibuleac Andreea , Cls. a III-a C, Şc. Nr.1 Bârlad , Înv. Petrea Nicoleta  
 

PAŞTELE 
 Paştele este o sărbătoare care uneşte familia, dar mai ales este şi un bun prilej de bucurie 
şi veselie deoarece Iisus Hristos a înviat iar păcatele noastre au fost iertate. 
 În ziua Învierii obiceiul este ca oamenii să se îmbrace cu haine noi şi de a merge la slujba 
bisericii. Înainte de a se îmbrăca în dimineaţa acestei zile sfinte se pune într-un pahar sau ibric 
apă rece, un ou şi un ban de argint şi se spală cu această apă pe faţă. Tot acum vine şi iepuraşul 

mult aşteptat de copii care aduce multe cadouri şi voie bună. 
 După ce oamenii vin de la biserică cu bucatele sfinţite, se 
aşează masă şi toată familia se strânge pentru a lua Sfintele Paşte, 
pentru a ciocni ouă roşii şi pentru a mânca drob de miel, pască şi 
cozonac. Între timp, cei mici îl vor aştepta cuminţi pe iepuraş să le 
aducă cele dorite: jucării, hăinuţe şi dulciuri. 
 Paştele este prilej nemaipomenit pentru români de a sărbă-
tori această sărbătoare în familie alături de cei dragi şi de prieteni, 
de a-şi vizita rudele şi poate, după luarea mesei, să iasă la iarbă 
verde. 

   Gheorghe Alexandra, Cls. a IV-a D 
  Instit. Zaharia Elena, Şc. Nr. 1 Bârlad 

Lovin Andrei,Cls a II-a A, Şc. 
Nr.1 Bârlad 

Rusu Florina,Cls a II-a B, Şc. Nr.1 
Bârlad 

Rusu Ana,Cls a V-a A, Şc. Nr.1  

Bârlad 
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DRAGOBETELE 
 Românii sărbătoresc pe 24 februarie Dragobetele, străvechea zi a îndrăgostiţilor, care îşi 
are rădăcinile în tradiţiile dace, când băieţii şi fetele se întâlneau să sărbătorească pentru a rămâ-

ne împreună până la primăvara următoare. Dragobetele, fiul 
Dochiei, era zeul dragostei şi a bunei dispoziţii. I se mai spu-
nea Cap de primăvară sau Cap de vară şi era identificat cu 
Cupidon, zeul iubirii în mitologia romană şi cu Eros, cores-
pondentul acestuia în mitologia greacă ce oficia în cer, la înce-
putul fiecărei primăveri, nunta tuturor animalelor, tradiţie ce 
s-a extins treptat până în rândul oamenilor şi a dat naştere 
unor obiceiuri specifice românilor din sudul şi nordul Dunării. 
Un alt nume al său era Năvalnicul, fiind perceput ca un fe-
cior frumos şi iubăreţ nevoie mare, care le face pe tinerele fete 
să-şi piardă minţile. 
 Credinţa populară  românească spune că cei care parti-
cipă la Dragobete vor fi feriţi de boli tot anul. Aşadar, dimi-
neaţa, îmbrăcaţi în cele mai bune haine, tinerii se întâlneau în 

centrul satului sau în faţa bisericii. Dacă timpul era favorabil, porneau cântând în grupuri către 
pădure sau în lunci în căutarea ghioceilor şi a unor plante miraculoase. Dacă vremea era urâtă se 
adunau la unii dintre ei acasă şi se ţineau de jocuri şi de poveşti. 
 În pădure, în jurul focurilor aprinse, tinerii băieţi şi fete stăteau de vorbă. La prânz, fete-
le începeau să coboare spre sat în fugă; fiecare băiat urmărea fata care îi plăcea. După-amiază 
avea loc petrecerea unde toată lumea dansa, cânta, se simţea bine fiindcă se spunea că tinerii care 
nu au petrecut de Dragobete sau cei care nu au văzut cel puţin o persoană de sex opus nu-şi vor 
mai găsi pereche tot restul anului. 
 Femeile obişnuiau să atingă un bărbat din alt sat în ziua de Dragobete ca să fie drăgăs-
toase tot anul şi mai aveau grijă să dea mâncare bună orătăniilor din curte, păsărilor cerului, nici
-o vietate nefiind sacrificată de Dragobete. 
 Pentru toţi, sărbătoarea dragostei era socotită una de bun augur pentru treburile mărun-
te, nu şi pentru cele mari. Deoarece se credea că Dragobetele îi va ajuta pe gospodari să aibă un 
an mai îmbelşugat decât ceilalţi, în ziua de Dragobete oamenii nu munceau, doar îşi făceau cură-
ţenie prin case. 
 Dragobetele marchează simbolic şi începutul primăverii. În preajma acestei zile se simte 
un început în toate! Pământul se trezeşte la viaţă, natura renaşte. Soarele revarsă de pe acum o 
căldură mângâietoare, vântul suflă aer mai cald, chipul blând al primăverii ne zâmbeşte, dragos-
tea începe să domine pământul. 

Astăzi sărbătoarea de Dragobete este considerată echivalentul românesc al sărbătorii 

Trifu Maria,Cls a V-a A, Şc. Nr.1 
Bârlad 
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Valentine’s Day, sau ziua Sfântului Valentin, sărbătoare a iubirii. Treptat, locul Dragobetelui a 
fost luat de Sfântul Valentin care a fost importat din lumea occidentală şi care este sărbătorit pe 
14 februarie. 
 Prilej de bucurie şi bunăstare, Dragobetele reprezintă unul dintre cele mai frumoase obice-
iuri străvechi ale poporului român.  

     Prof. Ilie Georgeta, Şc. Nr. 1 Bârlad 
 

ROLUL LECTURII ÎN  DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR DE COMUNICARE 
“Mi-a plăcut să caut frumuseţile limbii şi puterea vie a 
imaginilor.  Le-am găsit în multe cărţi ale trecutului şi 
în creaţia anonimă a folclorului spre care m-am aplecat 

totdeauna cu interes şi preţuire,... le-am învăţat de la 
înaintaşi şi de la dascălul meu de limbă... “( Mihail Sa-

doveanu).                    
Lectura, vorbirea şi scrierea au un rol deosebit în desă-
vârşirea omului. Devenită deprindere, activitate obiş-

nuită, lectura îl face pe om complet, vorbirea îl ajută 
să se exprime cu uşurinţă, iar scrierea să se exprime 
precis, clar, coerent. Lectura ajută la observarea me-

diului înconjurător, îi învaţă pe elevi să gândească, îmbogăţeşte cunoştinţele despre natură, lume 
şi viaţă, cultivă sensibilitatea şi imaginaţia, modelează caracterele, 
contribuie la educarea moral-cetăţenească, ajută omul în aspiraţiile 
sale spre autodepăşire. 
     Vorbirea cultivă atenţia, dezvoltă spiritul de observaţie şi 
atitudinea polemică, stimulează spontaneitatea replicilor.  Scrierea 
cultivă răbdarea, solicită un mai mare efort de clarificare a gându-
rilor, impune mai multă atenţie în formularea ideilor, disciplinează 
gândirea. Lectura înseamnă, în această privinţă, o etapă hotărâ-
toare în care, odată cu vastele cunoştinţele de cultură generală, 
elevul urmează să-i însuşească şi un instrument de comunicare al-
cătuit dintr-un bogat registru gramatical şi lexical.  Elemente prin-
cipale ale comunicării, lectura, vorbirea şi scrierea, sunt totodată şi 
componente fundamentale şi indispensabile ale actului compoziţio-
nal, ale dezvoltării multilaterale a copilului, ca finalitate a educaţiei. 
    Timpul a dovedit că bucuria de a citi, plăcerea şi gustul rafinat, satisfacţia pe care ţi-o poate 
da lectura este „darul“ celor „aleşi”. 

                                                              Bibliotecar, Robitu Geta Larisa, Şc. Nr. Bârladl 

Bejenariu Iulia,Cls a I-a A, Şc. Nr.1 Bârlad 

Tufă Anca, Cls a V-a A, Şc. 
Nr.1 Bârlad 
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INTERVIU cu Prof. URSU LUCIA 
Redactor: BONCOI DIANA, Cls.a-VII-a C, Şc. Nr. 1 Bârlad 

 
1. După atâţea ani de carieră aţi dobândit o experienţă deosebită. Care a fost momentul 

îndeajuns de impresionant, de-a lungul acestei cariere, încât să spuneţi “Clipă, opreşte-te!”? 
 Au fost multe momente de-a lungul anilor care mi-au plăcut, de 

care am fost mândră, de care m-am bucurat, dar de fiecare dată am 
spus că se poate şi mai mult, deci nu mi-am dorit  să rămân pe loc. 

2. Orice profesor intra în acest domeniu cu un anumit scop. 
Dumneavoastră credeţi că v-aţi atins ţelurile? 

       În viaţă există aşa numitele “3 cutii ale vieţii”, prima este 
şcoala care durează între 12 şi 17 ani, a doua este munca ce durează 
până la retragere, iar a treia, ultima parte a vieţii în care trebuie să te 
bucuri de ce ai realizat şi voi spune că am realizat ceva doar atunci 
când mă voi întâlni pe stradă cu foştii  mei elevi zâmbitori, fericiţi şi care vor spune că şi-au în-
deplinit visurile şi că la ceea ce sunt am contribuit şi eu cât de puţin. 

3. Ignorând timpul, elevii întotdeauna îşi vor aminti profesorii deosebiţi. Credeţi că ar tre-
bui să-şi amintească profesorul-om sau omul-profesor? 

De omul-profesor. Nu poţi să construieşti ceva durabil şi de calitate fără să pui suflet în 
ceea ce faci. Nu poţi  să fii dascăl dacă nu iubeşti ceea ce faci, dacă nu esti în măsură să accepţi 
sacrificial de a încerca să-i înveţi pe alţii ceea ce din punctul tău de vedere pare a fi bine (asta 
doar daca ai un punct de vedere vis-à-vis de ceea ce predai). A fi dascăl nu este o meserie ci o vo-
caţie, este ceva dincolo de 8 ore de munca, este ceva pentru care ai fost născut a face. 

4. Matematica, în pofida faptului că este o ştiinţă exactă, se află într-o strânsă legătură cu 
viaţă. De-a lungul carierei de profesor aţi încercat să le inculcaţi elevilor acest aspect, pentru a-i 
determina să vadă această ştiinţă într-un mod diferit? 

Scopul meu a fost nu să-mi transform elevii în nişte roboţi, ci să-i fac să gândească, să ştie  
să rezolve probleme practice, să cerceteze, să aibă încredere în ei. 

5. Noi, elevii, cu siguranţă ne vom aminti de dumneavoastră într-un mod plăcut, pentru că 
ne-aţi influenţat întotdeauna pozitiv şi ştiu că nu vom mai găsi o dirigintă la fel de deosebită. 
Lăsând la o parte momentele grele, cum vă veţi aminti de noi? 

    Ca o generaţie de elevi inspiraţi şi originali.   
6. De ce anume vă este cel mai greu să vă despărţiţi? 

De programul pe care l-am avut toata viaţa şi de prima zi de şcoală. 
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7. Ce speranţe aveţi pentru învăţământ în viitor? 
       Referitor la elevi, mi-as dori o şcoală care  să-i faca pe elevi să meargă acasă cu 

sentimentul că le plac studiile urmate şi că doresc să vină la şcoală astăzi, mâine, săptămâna 
următoare…  

8. Ati reuşit să formaţi generaţii de generaţii. Ne aflăm într-o perioadă a evoluţiei sau a 
involuţiei din punct de vedere al mentalităţii elevilor, al capacităţii de memorare şi concentrare? 

   Eu cred că ne aflăm într-o perioadă a evoluţiei din punct de vedere al mentalităţii elevi-
lor, al capacităţii de memorare şi concentrare, însă nu trebuie pus accentul pe memorare. 

 9. “De învăţat înveţi multe şi de la toţi, însa profesor nu e decât acela care te învaţă să 
înveţi.”-C. Noica. Dumneavoastră cu siguranţă ne-aţi învăţat să învăţăm. Care este lucrul cel 
mai important pe care i-aţi învăţat pe elevi şi aţi vrea să şi-l 
amintească mereu? 

 În activitatea mea nu am pus accent pe notare, nu notarea 
contează, ci formarea elevilor ca viitori cetăţeni, am dorit să -i 
învăţ să fie oameni, să fie corecţi, cinstiţi şi să se respecte pentru 
ceea ce sunt, nu pentru ceea ce par  a fi. 

10. Veţi mai continua să ne vizitaţi la şcoală  
  Daca voi simţi că sunt bine venită, voi veni cu cea  mai 

mare  plăcere. 
 

  
PUIUL DE VRĂBIUŢĂ                     URSULEŢUL 
      
Un puiuţ de vrăbiuţă                 Primăvara a sosit 
     A căzut de pe crenguţă             Ursuleţul s-a trezit 
     Drept la mine în grădină           Din bârlogul lui călduţ 
     Şi tot plânge şi suspină.            Unde iarna a dormit 
     Căci e slab în aripioare            Iar acum că-i cald afară 
     Şi nu poate ca să zboare          A ieşit să-şi cate hrană 
     Vine noaptea şi-i e frică           Pe poteca din pădure 
     De pisică că-l mănâncă.           Unde sunt fragi şi mure. 
  Secuian Alin, Cls. a II-a               Cristea Elena, Cls. a II-a 
 

                   Inst. Gabriela Ferlovici, SAM  Iveşti 

Cornea Beatrice, Cls. a III-a B,Şc. 
Nr. 1 Bârlad 

Rusu Ana, Cls. a V-a A,Şc. Nr. 1 
Bârlad 
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PRIMĂVARA 
A sosit anotimpul cu cer de cristal. Ţara toată este împodobită cu o haină verde. 

 Razele sclipitoare topesc zăpada de pe flori. Iar-
ba fragedă iese din pământ. 
 La uşile noastre bat vestitorii primăverii, cum 
sunt: păsările călătoare, florile gingaşe, iarba fragedă. 
Albinele sorb nectar din florile gingaşe. Albinelor le plac 
razele sclipitoare ale soarelui. Albinele parcă sunt nişte 
zâne care aruncă praf magic pe flori. Copiilor le plac al-
binele harnice. 

Toţi copiii de 8 Martie dau ghiocei mamelor lor. 
E frumos să împarţi dragostea şi cu cei din jur. Copiii 
fac felicitări şi dau  flori de 8 Martie fiecărei femei din familie şi chiar şi celor care nu fac parte 
din familie. 
 Oaspeţii anotimpului de primăvară sunt: florile 
gingaşe, ghiocelul care-şi sună clopoţeii, păsările călătoare. 
Ghiocelul de abia aşteaptă să scoată căpuşorul din pă-
mânt. Razele sclipitoare ale soarelui îl trezesc la o nouă 
viaţă. 
 Toţi pomii se îmbracă în straie de flori albe. În 
pomi este ciripit şi cânt. Soarele străluceşte peste iarba cea 
fragedă. În curând oamenii vor arunca brazda peste pă-
mânt şi iar vor fi holde de grâu. 
 Copiii se bucură că a sosit anotimpul de primăvară şi că au ieşit ghioceii din pământ. 

Fluturilor frumos coloraţi le plac florile primăverii: zambilele, lalelele, narcisele şi topora-
şii. Mulţi copii se bucură atunci când fac felicitări pentru mamele lor. Copiii se mai bucură şi 
pentru că pot ieşi la plimbare cu părinţii, fraţii, rudele, dar şi cu bicicletele şi cu rolele. 

Ce bine că ai venit primăvară! 
Ana-Maria Sava, Cls. a II-a A, Înv. Turcu Angela, Şc. Nr. 1 Bârlad 

 
DOAMNA MEA ÎNVĂŢĂTOARE 

Un model demn de urmat este pentru mine doamna învăţătoare. 
Chipul său gingaş şi blând mă face să o percep ca pe a doua mamă. Eficienţa mea la învăţătură,   

Jacotă Andreea, Cls. a III-a B, Şc. Nr. 1 
Bârlad 

Huţanu , Alexandra, Cls. a III-a C, Şc. 
Nr. 1 Bârlad 
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chiar şi motivaţia depinde de maniera în care doamna învăţătoare îmbină seriozitatea cu 

blândeţea. În munca cu noi, elevii, doamna învăţătoare este foarte pricepută, fiecare oră fiind o 
nouă şi adevărată experienţă de învăţare. 
 Înainte de a transmite valori cognitive, dumneaei transmite valori morale şi îi asistă pe 
elevi în însuşirea acestora prin sublinierea importanţei semnificaţiei unor sentimente precum cel 
de satisfacţie a reuşitei, cooperării, respectului pentru realizări, etc. 

Doamna învăţătoare iubeşte foarte mult copiii şi are credinţa că poate influenţa perfor-
manţele noastre, ale elevilor. Clasicul pedagogiei germane, Herbert, a precizat: “Valoarea omului 
nu rezidă în cunoştinţe, ci voinţă.” Rolul de educator al profesorului, crede Herbert este acela de 
a trezi “virtuţi”, de a forma caractere. 

       Radu Elena Viviana, Cls. a II-a A,  
 Înv. Turcu Angela, Şc. Nr. 1 Bârlad 

CANDELA 
 
O văd pe mama seară de seară 
Sub candeluţa aprinsă, ovală, 
Cum pune sub icoane buchete de lacrimi 
Cu grijă, ca să se spele de patimi. 
Dar astăzi, cumva, este altfel. 
E pace în suflet şi-n casă, 
Hristos din icoană veghează 
Şi mama-i aşa bucuroasă! 
-  Hristos a-nviat! puiul mamei. 
Mă înfioară necuprinsul tainei, 
Dar zic tare şi fără de teamă: 
Adevărat a-nviat ! mamă. 
Vieru Maria-Magdalena Cls. a IV-a A, 
 Prof. Ungureanu Elena, Şc. Nr. 3, Vaslui 

Muşat Andra, Cls a II-a A, Şc. Nr.1 Bârlad 

Chipirliu Ana- Maria Cls I A, Şc. Nr.1 Bârlad 
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CERCUL DE PICTURĂ RELIGIOASĂ 
Ca dascăl al acestor mici pictori de icoane, am fost bucuroasă, că prin minunatele calităţi 

ale elevilor mei, a sensibilităţii lor pentru frumos, a inteligenţei artistice şi a măiestriei lor, fiind 
conştientă de harul artistic cu care Dumnezeu i-a dăruit, în Postul Paştelui, am realizat o expo-
ziţie în holul Şcolii Nr.1 cu tematica specifică acestei sărbători. Elevii care au participat cu icoa-
ne la aceasta expoziţie sunt: Bodea Iustina(cls.2A), Caloianu Adina(cls.4D), Chiriac Daniela
(cls.4D), Iordache Renata(cls.5A) , Albu Mihaela(cls.6A), Mocănaş Ana Maria(cls.8B), Carp 
Andrada(cls.4D), Drenţa Elena(cls.4D), Zmeu Mădălina(cls.4D) si Vlasie Cristina(cls.6B). 

Mulţumesc tuturor elevilor pentru participarea activă la acest cerc şi vă invit să vedeţi 
imagini din timpul activităţilor, ştiind că lucrările lor, ne-au bucurat atât ochii, cât şi sufletul. 

Prof. Bodea Jenica  
Şc. Nr.1 Bârlad 
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               MAMA 
 
Au fost clipe când am privit icoana 
Şi-am simţit candoarea din fiinţa ei 
M-am gândit ades şi cu drag, la mama 
Fără să cunosc sufleţelul ei. 
 
Mă pierd printre vremuri, mă pierd printre gânduri 
Mama astăzi este încă printre noi  
Încă mai aud paşii ei în urma-mi  
Încă-i simt aroma neputinţei ei. 
 
Astăzi este ziua când ascult tăcerea 
Astăzi este ceasul când privesc în timp 
Să lăsăm în urmă lacrima, durerea 
Să privim apoi doar ce-a fost mai bun. 
 
Poate că vreodată e târziu să plângem 
Poate că vreodată vom fi pleavă-n vânt 
S-aducem prinos astăzi printr-un înger 
Să îl coborâm chiar şi pe pământ. 
 
Căci e ziua mamei, ziua cea mai sfântă 
Nobila fiinţă ce viaţa ne-a dat 
E din lutul vieţii, firavă, plăpândă 
S-o iubim, dar sincer, cu suflet curat! 
Prof. Ciolacu Mirela 
Şc. cu cls. I-VIII, Puşcaşi, Vaslui 
 

 TAINA SFÂNTULUI BOTEZ 
 Botezul este Sfânta Taina prin care oamenii se unesc cu Hristos şi devin membri ai Biseri-
cii Sale prin întreita afundare în apă, În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 
 El se mai numeşte şi baia naşterii din nou sau renaştere,  pentru că spală păcatul strămo-
şesc şi toate celelalte păcate ale celui ce se botează, îl uneşte cu Hristos şi îi dăruieşte o viaţă no-
uă cu Dumnezeu în Biserică. 

 Taina Sfântului Botez a fost instituită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El a  

Şolcă Andreea, Cls. a II-a B, Şc. 
Nr. 1 Bârlad 

Cireşică Ana Maria, Cls. I A, 
Şc. Nr. 1 Bârlad 

Dumitrasc Andreea, Cls. a II-a 
B, Şc. Nr. 1 Bârlad 
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poruncit Apostolilor săi după învierea sa din morţi, zicând: « Mergând, învăţaţi toate neamurile, 
botezându-le în nume Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh « . 
 Botezul se săvârşeşte în Biserică de către preot. Se umple cu 
apă vasul anume făcut pentru săvârşirea botezului, care se numeşte 
cristelniţă. Apoi, după sfinţirea apei şi după alte rugăciuni zice : « Se 
botează robul/roaba lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, amin 
şi al Fiului, amin şi al Sfântului Duh Amin«. 
 Botezul fiind unirea cu Hristos în Biserica Sa, este absolut ne-
cesar pentru mântuire.  Hristos Însuşi a spus : « De nu se va naşte ci-
neva din apa şi din Duh nu va putea intra în Împărăţirea lui Dumne-
zeu.« 
 De aceea Biserica noastră, moştenind practica veche din timpul Sfinţilor Apostoli, botea-
ză pruncii. Iar de se întâmplă ca un prunc să moară nebotezat, părinţii acestuia au păcat foarte 
mare. 
În cazul în care un prunc nebotezat este pe moarte şi în preajma nu 
se găseşte niciun preot, atunci orice creştin cucernic, bărbat sau feme-
ie, are dreptul şi datoria să-l boteze.  Punând apă într-un vas curat, 
trebuie să-l ia pe prunc şi afundându-l de trei ori în apa să spună ace-
leaşi cuvinte pe care preotul le spune când botează. 
 Acest botez se numeşte botez de necesitate. Dacă pruncul ast-
fel botezat trăieşte, după aceea el trebuie adus la Biserică. Preotul nu 
va mai repeta botezul, dar îl va completa cu rugăciuni şi cu celelalte 
rânduieli cuprinse în slujba botezului. 
 Pruncii sunt însoţiţi la Botez de Naşi, care mărturisesc pen-
tru ei, finii lor, credinţa în Hristos şi făgăduiesc să-i crească în 
această credinţă.  
 Finii au datoria să cinstească şi să iubească pe naşi ca şi pe părinţii lor trupeşti, pentru că 
prin mărturisirea şi graţie acestora au fost renăscuţi la o viaţă nouă în Hristos.  
 Botezul îl uneşte pe om cu Hristos şi cu Biserica şi îl renaşte pentru o viaţă noua : viaţa 
în Hristos sau viaţa veşnică. Dar, pentru a dobândi viaţa veşnic, omul botezat trebuie să-l iu-
bească pe mântuitorul Hristos, să se roage lui şi să lucreze în lume potrivit cu învăţătura Evan-
gheliei şi Bisericii Sale. Creştinii botezaţi, care nu rămân întotdeauna aproape de Hristos şi nu 
fac voia Lui, nu aduc rod de viaţă sfântă. 
 Membrii vii, care au trăit viaţa lui Hristos şi au adus roade bogate de fapte bune, se vor 
bucura în veşnicie împreună cu Dumnezeu, cu îngerii şi cu toţi sfinţii întru Împărăţia Sa.  

Prof. Munteanu Anca 
Liceul Pedagogic, Bârlad 

Tufă Anca, Cls. a V-a A, Şc. 
Nr. 1 Bârlad 

Poiană Andra, Cls. a III-a C, 
Şc. Nr. 1 Bârlad 
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INTERVIU  cu  Prof. COŞERU 

 
Reporter: Brebu Alexandra , cls. a VI-a A, Şc. Nr. 1 Bârlad 

 
1.În anii de învăţământ ati simţit vreodată că nu mai puteti face 
faţă responsabilităţilor multiple şi greutăţilor abătute asupra dum-
neavoastră? 
Un proverb latin concentrează un adevăr constatat şi verificat în 
timp, cred, de toţi profesorii:”Queum dii, aderunt, pedagogum 
fecerunt”(Pe cine au urât zeii l-au făcut pedagog). 
Vrei să renunţi de multe ori, dar o iei de la capăt, deşi e foarte greu 
să vorbeşti pentru 30 de “omuleţi” şi să te asculte toţi. 

2.Aţi dorit vreodată să renunţaţi la tot şi  să optaţi pentru o altă carieră, datorită greutăţilor? 
M-am gândit de multe ori, dar n-am reuşit să”văd”, altceva decât meseria de profesor, adică ace-
ea de mamă, de tată, de prieten, de copil, de toate la un loc, numai aşa poţi fi profesor. 
3. Ne puteţi spune ce anume v-a motivat să alegeţi cariera de profesor de gimnaziu? 
În primul rând dragostea faţă de copii, alături de dorinţa de a modela, de a îndrepta şi de ce nu, 
aceea de a redeveni copil cel puţin 3-4 ore zilnic. 
4.Din punct de vedere profesional, ce realizare vă vine în minte prima dată? 
Îmi revine în minte o întâlnire cu un elev, nu strălucit la învăţătură, care după terminarea şcolii, 
avea o carte în mână şi a mărturisit că “aceasta  i se trage” de la mine – era vorba de pasiunea de 
a citi. 
5. Ne puteţi spune în ce măsură s-a schimbat atitudinea elevilor faţă de şcoală în ultimii ani? 
Copiii “moderni” au alte aşteptări de la şcoală, asta s-a schimbat: având acces la atâtea surse de 
informaţii, învăţământul memotehnic, reproductiv, nu-i mai satisface. Trebuie găsit altceva. 
6. Analizând puţin situaţia curentă din învăţământul românesc, cum explicaţi dumneavoastră 
numărul relativ mic de profesori tineri? 
La fel ca la întrebarea 5 şi ei au fost recent elevi şi se pare, că nu le-a plăcut să memoreze, fără să 
creezi nimic, fără să rămână cu deprinderi utile în viaţă. 
7. Consideraţi că sunteţi un profesor iubit şi apreciat de elevi? 
Cred că da, din moment ce mă vizitează peste ani împreună cu familia “formată” a lor. Vor să mă 
vadă pur şi simplu. 
8. Ce sfat le puteţi da elevilor, legat de viitorul lor? 
Sfatul de toată viaţa: să citească mereu şi să o ia mereu de la capăt, că sigur vor ajunge ceea ce 
doresc. 
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9.Ce vă place cel mai mult în Şcoala Iorgu Radu? 
Originalitatea construcţiei, din punct de vedere material (clase în care nu te sufoci) şi corpul pro-
fesoral şi al învăţătorilor, care împreună au format oameni de elită. 
 

GÂNDURI PENTRU DOAMNA PROF. COŞERU 
 

 De când aţi păşit prima dată în clasa noastră, mi-am dat seama că o să avem multe de 
învăţat de la dumneavoastră. Pe parcursul acestui an, mi-am dat seama că sunteţi o persoană 
înţelegătoare, răbdătoare şi foarte cumsecade. 
           Îmi aduc aminte cum de fiecare dată aţi încercat să ne faceţi să credem că totul este mai 
uşor dacă încerci, că nu avem nimic de pierdut. Aţi fost mereu bună cu toată lumea; chiar dacă 
au greşit, dumneavoastră i-aţi iertat, dându-le o a doua şansă. 
          Dumneavoastră aţi fost întotdeauna indulgentă, ştiind că fiecare copil e deştept în felul 
său, chiar dacă nu prea arată asta. Ţin minte cum am avut o mică problemă la sfârşitul semestru-
lui I, dar dumneavoastră ne-aţi salvat, dându-ne sfaturi utile. 
        Un singur an aţi stat cu noi, dar atât mi-a fost suficient să  îmi dau seama ce persoană mi-
nunată sunteţi. Chiar dacă sunteţi mai în vârstă decât mine, mereu v-am considerat o bună prie-
tenă şi o profesoară excelentă. 

Amăriuţei Andreea, Cls. a VII-a D, Şc. Nr. 1 Bârlad  
RĂSTIGNIREA  LUI  IISUS 
 
Iudeii au cerut Lui răstignire 
Iuda trădându-L pe mulţi arginţi 
Sfânta Maică cu a sa tânguire 
Se uită la Fiul cu mare iubire 
Şi cu lacrimi fierbinţi . 
În cuie bătut, batjocorit de tâlhari, 
Ziua-i umbrită, vine cutremur, 
Templul se crapă, multe morminte, 
Sufletul dându-şi-L mai-nainte... 
Îmbracă-te frumos, cum ţi se cere 
Nu doar la trup, ci şi la suflet 
Şi de dragostea Domnului, 
Creştine, mergi la Înviere! 

Ghinea Sara, Cls. a IV-a B,Prof. Ungureanu Elena, Şc. Nr. 3 Vaslui 

 

Paşcanu Irina, Cls. IV A, Şc. Nr. 1 Bârlad 
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MĂNĂSTIRI DIN JUDEŢUL VASLUI-MĂNĂSTIREA PÂRVEŞTI 
 
Este situată pe şoseaua Vaslui-Bârlad, ramificaţie dreapta la km 31 spre Ciocăneşti. Din 

Ciocăneşti se urcă la deal pe drum de piatră şi se continuă 
pe drum de pământ pe lângă pădure, 5 km Costeşti-
Pârveşti. Din Pârveşti se poate merge la mânăstirea Mo-
reni, care se afla la distanta de 5 km. Mânăstirea Pârveşti 
este construită chiar în sat. 
  Biserica este construită la poalele a doua dealuri ca 
într-o albie  aşa şi este numită de localnici,  Albia.  După 
unele cercetări se crede că prima biserică din lemn, denumită 
Crucea sau Cruceanu, a fost adusă aici din Dărăşti. Este 
sigur ca înaintea actualei biserici a fost o altă biserică, ridicată în anul 1666. Ctitorii celei din 
Dărăşti se crede că au fost familia vornicului Apostol Talpeş şi nepoţii lui,  postelnicii Ioan şi 
Simion Popescu.  
 Împrejurul bisericii, ctitorii au întemeiat un schit de călugări, ajungând pe la începutul 
secolului al XIX-lea un schit mare, cu circa 80 de călugări. După 150 de ani, biserica ridicată în 
1666 degradându-se, s-a dărâmat şi în 1816 s-a început construcţia unei noi biserici care a fost 
sfinţită în 1820. Ctitorii actualei biserici, construită în 1816, sunt urmaşii familiilor Talpeş si 
Popeşti (serdarul Gh. Gociu şi Ioan Nedelcu). Schitul a dăinuit până în 1864, când şi-a încetat 
activitatea şi biserica a devenit biserică de mir. În anul 1977 a fost filiala Parohiei Puntişani, 
Preot paroh fiind Ieromonahul Diomid. 
 Mânăstirea s-a reînfiinţat în 1993, are hramul de 
Sf. Ierarh Nicolae având obşte de maici. Cu destule greu-
tăţi privind materialele de construcţie şi finanţe, mica ob-
şte a reuşit să ridice două clădiri pentru chilii, stăreţie, tra-
peză şi bucătărie. În ultima vreme a fost îmbunătăţit dru-
mul de acces. Clopotniţa datează din 1816-1820, fiind re-
făcută din alta mai veche.  
 În prezent este amplasată între cele două clădiri 
ridicate după 1993. Prima clădire ridicată este din chirpici, 
acoperită cu ţiglă. Aceasta adăposteşte chiliile şi stăreţia. 
Clădirea a doua, o construcţie mai mare din zid, acoperită tot cu ţiglă, este aşezată în linie cu 
prima construcţie. În aceasta se află trapeza, bucătăria şi paraclisul în care se slujeşte iarna. Clo-
potniţa şi clădirile sunt construite la 50 m vest de biserică.  

Prof. Bodea Jenica, Şc. Nr. 1 Bârlad  
 

Rusu Georgiana, Cls. IV A, Şc. Nr. 1 
Bârlad 

Bodea Iustina, Cls. a II a A, Şc. Nr. 1 
Bârlad 
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RUGĂCIUNE 
Eu mă rog la Dumnezeu, 
Să-I aibă în grija Lui 
Pe bunicii mei cei buni 
Mă mai rog la Maica Sfânta 
Pentru sănătate multă. 
La părinţii mei iubiţi 
Să-I văd veşnic fericiţi. 
Şi la sfinţi şi îngeraşi 
Mă rog pentru copilaşi 
Care sunt colegii mei 
Să-i apere de ce-l rău 
Iar copilul de la joacă 
Când m-a împins şi am căzut 
Iartă-l Doamne n-a ştiut 
Că am plâns şi m-a durut 
Iar acum în încheiere, 
Tată Sfânt îţi mulţumesc 
Pentru tot ce-mi dăruieşti. 
Grădinaru Rareş 
Cls. a II-a B, Şc Nr. 1 Bârlad 

PRIETENIE SINCERĂ 
 

Pe prietenul meu cel mai bun îl cheamă Sabin, ce îmi este şi vecin. În zilele frumoase ieşim 
împreună în parcul din apropierea caselor noastre şi ne jucăm frumos. 
Nu de puţine ori, ne-am întâlnit şi la Biserică, unde ne rugăm împreună pentru sănătate şi mul-
ţumeam lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat. 
Odată, când am fost răcit, Sabin mi-a spus că seara înainte de culcare, îl rugă pe Dumnezeu să 
mă fac sănătos. Dumnezeu l-a ascultat şi eu m-am vindecat repede şi fără complicaţii.  Asta do-
vedeşte că rugăciunea lui Sabin a fost sinceră. Când am aflat, i-am mulţumit zicându-I că acelaşi 
lucru l-aş fi făcut şi eu. 
Ne-am dat mâna prieteneşte şi am promis că vom rămâne prieteni orice s-ar întâmpla. 

Grădinaru Rareş, Cls. a II-a B, Sc Nr. 1 Bârlad 

Ciurescu Florin, Cls. a II-a 

Prof. Tănasă Daniela, Şc. Nr.5 Vaslui 

Schifirneţ Arina, Cls. a II-a A Şc. 
Nr.1 Bârlad 
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ÎNVĂŢĂTOAREA MEA 
    Îmi aduc aminte de prima mea zi de şcoală, plină de frământări, emoţii şi de curiozitate, 
în care trebuia să-mi cunosc colegii şi pe doamna mea Învăţătoare. 
   Era o zi frumoasă, în care toţi copiii erau însoţiţi de 
părinţii, fraţii şi bunicii lor. Cu toţii am păşit pragul şco-
lii şi am fost întâmpinaţi cu dragoste de doamna Învăţă-
toare. 
   Abecedarele şi cărţile de matematică ne aşteptau pe 
bănci aşezate ordonat, cu imagini frumos colorate să fa-
cem cunoştinţă cu ele. Am trecut cu bine toţi elevii cla-
sa  I, chiar dacă, unii dintre colegii mei au fost obraznici 
şi mai puţin atenţi la ore.  Ajunşi în clasa a II-a suntem 
mai cuminţi, atenţi, mai înţelepţi şi dornici de cunoştinţe 
noi. 
    Şcoala pentru mine este un loc în care mă simt foarte bine, alături de colegii mei şi de gin-
gaşa mea Învăţătoare.  Pentru mine, ea este cea mai bună Învăţătoare,  pentru că ne învaţă lu-
cruri frumoase şi în fiecare zi descoperim ceva nou. Eu mă înţeleg foarte bine cu colegii mei. Deşi 
unii dintre ei sunt foarte obraznici, doamna Învăţătoare ştie să-i atragă cu vorba bună şi să-i 
liniştească, astfel încât să fie bine pentru toţi, dându-le anumite activităţi şi responsabilităţi 
prin care să-şi consume energia. 
    Aceasta este Doamna mea învăţătoare care ne ceartă spre binele nostru, ne corectează 
când greşim şi ne zâmbeşte cu duioşie ca o mamă. Pentru mine este ,,a doua mamă”.  

Bodea Iustina  Cls. a II-a A,  Înv. Turcu Angela, Şc. Nr. 1 Bârlad 
 

PRIMĂVARA 
    Peste această ţară minunată se aşterne o nouă viaţă, este via-
ţa de primăvară.  Prin puterea sa supremă soarele topeşte zăpada cu 
acele raze sclipitoare foarte fierbinţi.  Din pământ apar noii vestitori 
ai primăverii.  Aceia sunt: ghioceii, lalelele, toporaşii, zambilele, garoa-
fele şi drăgălaşul liliac. 
           Oaspeţii primăverii sunt graţioasele păsărele. Pomii se gătesc cu 
flori pentru a primi albinuţele. Copiii se bucură deoarece îşi lasă cojo-
cul acasă şi ies la zburdat pe afară. 

Andrei Lovin, Cls. a II-a A, Înv. Turcu Angela, Şc. Nr. 1 Bârlad 

Papuc Andreea, Cls. I, 
Şc. Nr. 1 Bârlad 

Chiriac Daniela, Cls.a IV-a D 
Şc. Nr. 1 Bârlad 
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 INTERVIU cu Prof. GROSU  VASILICA 
Redactor: BONCOI DIANA, Cls. a-VII-a C, Şc. Nr. 1 Bârlad 

1. Toţi elevii dumneavoastră apreciază  faptul că predaţi  fiecare lecţie cu 
zâmbetul pe buze. Acest lucru se datorează  dragostei pentru  chimie sau 
faptului că vă îndrăgiţi discipolii? 
Desigur că o astfel de meserie nu se poate îmbrăţişa decât de cei care au 
vocaţie, de cei care îndrăgesc cu adevărat, copiii, fiinţe fragile care trebuie 
modelate cu dăruire de mentorii lor. 
Pe de altă parte însă şi pasiunea cu care am studiat cele două obiecte, chi-
mia şi fizica este clădită pe această coordonată psihologică pe care o am, 
probabil din naştere. 
Zâmbetul despre care vorbeşti tu, probabil este venit din interiorul meu, ca expresie a acestei dă-
ruiri. 
2. Pe  parcursul acestei  lungi cariere în învăţământ, aţi încercat să puneţi mai presus modul de 
gândire al elevilor decât partea teoretică? 
Una din cerinţele fundamentale ale celor care lucrează cu copiii în actualul  sistem de învăţă-
mânt este să-i formeze să gândească şi să nu înmagazineze noţiuni  teoretice pe care să nu ştie  să 
le aplice. Informaţiile trebuie bine sistematizate, bine gândite şi bine înţelese de elevi. 
3. Sunteţi un exemplu din punct de vedere profesional şi moral, un om cum rar întâlnim. Ce v-a 
determinat să alegeţi două domenii atât de complexe precum fizica şi chimia?  
Fiecare are o afinitate şi o înclinaţie spre un domeniu ce ţine de ştiinţele exacte sau umaniste, şi 
în funcţie de acestea am putut opta spre ştiinţele exacte. Aceste înclinaţii au fost întărite de reco-
mandările mentorilor mei. 
4. Cred că nu a existat vreo oră pe parcursul căreia să nu fiţi cu zâmbetul pe buze, iar noi, de 
asemenea. Consideraţi că elevii sunt influenţaţi într-un mod pozitiv de această stare de spirit 
foarte bună şi automat, determinaţi să se autodepăşească şi să-şi îmbogăţească cunoştinţele? 
Indubitabil  elevii sunt imaginea profesorului. El,  profesorul, dacă nu transmite o stare afectivă 
propice perceperii noilor cunoştinţe,  aceştia sigur vor eşua în efortul intelectual cerut de aceste 
obiecte. 
5. O minte cu totul şi cu totul strălucită, o carieră extraordinară, o familie despre care ştim că 
este una foarte frumoasă. Sunteţi împlinită din punct de vedere profesional? 
Nimeni nu poate afirma că a ajuns la o perfectă stare de împlinire în diferitele compartimente ale 
existenţei sale. Însă se poate vorbi de o mulţumire pe aceste planuri menţionate de tine, deci şi cel 
profesional. 
6. Dragostea pe care o purtaţi tuturor elevilor se reliefează foarte bine în tot ceea ce faceţi, în 
modul în care vă amintiţi de anumiţi elevi. Care este acel “CEVA” al elevului, care îl face să vă 
rămână veşnic în amintire? 



  33 

 Probabil că toţi vor fi de acord cu părerea, că acel “CEVA” al elevilor care au rămas în memoria 
mentorilor lor, deci şi a mea, a fost nu numai inteligenţa ca bază a rezultatelor foarte bune, ci 
mai ales perseverenţa şi legătura afectivă stabilită nu numai cât timp a fost în şcoală, ci şi după 
ce au trecut în ciclul liceal. 
7. După cum am mai spus, ne-aţi influenţat în cel mai eficient mod şi am reuşit să căpătăm o oa-
recare experienţă prin intermediul spuselor şi învăţăturilor pe care ni le-aţi acordat. Dumnea-
voastră aţi avut ceva de învăţat de la elevii pe care i-aţi format? 
Harul oricărui mentor nu constă numai în ceea ce transmite discipolilor săi din punctul de vedere 
al obiectului predat, ci în ceea ce oferă acestora din acumulările ce vizează experienţa de viaţă, 
contribuind la modelarea personalităţii lor morale şi efective. 
8. După spusele lui Grigore Moisil, “Se ştie că un profesor bun este cel care face ca lucrurile mai 
grele să ţi se pară uşoare.”.  Aţi reuşit să îi “luminaţi” până şi pe cei care nu au fost înzestraţi cu 
foarte multă vocaţie pentru ştiinţe. Se datorează acest aspect experienţei acumulate sau este pur 
şi simplu darul de a explica pe înţelesul tuturor? 
Nu ştiu dacă am reuşit întotdeauna să îi “luminez” până şi pe cei care nu au fost înzestraţi cu 
foarte multă vocaţie pentru ştiinţe, dar ştiu că această preocupare a constituit o permanenţă în 
tot demersul meu didactic şi sper că în mare parte am reuşit, bazându-mă pe explicaţii repetate. 
9. Care este cel mai important lucru pe care l-aţi avut de învăţat în aceşti ani petrecuţi în învăţă-
mânt? 
Am învăţat desigur că trebuie să fim toleranţi, că fiecare copil este unicat, că trebuie să avem 
răbdare şi bunăvoinţă de a le descifra universul lor interior, de a da curs dorinţelor şi pasiunilor 
care trebuie cu discernământ supravegheate şi multe altele. 
 10. Aţi reuşit să terminaţi  “magna cum laude” o facultate extrem de grea. A meritat? 
Vreau să-ţi fac o mărturisire. De copil, ipostaza în care mă ştiau şi mă doreau cei cu care mă  ju-
cam, era cea de profesoară, pentru că, spuneau ei, le explicam pe înţelesul lor diferite lucruri, aşa 
că facultatea a fost cea care mi-a împlinit visul şi de aceea am muncit mult pentru a o termina. 
  11. Aţi putea să ne spuneţi o impresie per total faţă de elevii şcolii noastre şi timpul petrecut în 
şcoală? 
În final am să-ţi mărturisesc un lucru. Întotdeauna Şcoala Nr. 1 a reprezentat un etalon între 
şcolile oraşului nostru. De aceea, ca orice tânără profesoară am dorit să ajung aici şi am rămas 
până la sfârşitul carierei. Elevii şcolii noastre sunt printre cei mai bine cotaţi în liceele unde au 
reuşit, aceasta fiind o dovadă a profesionalismului dascălilor din această instituţie şi bineînţeles 
a dorinţei de a şti şi de a se afirma a copiilor  noştri. 
E adevărat că nu toţi elevii, mai ales în ultimii ani, s-au înscris în pleiada celor bine pregătiţi, 
dar avem copii cum eşti tu, care ne reprezintă  cu cinste la concursurile şcolare. 
Sper că nivelul pregătirii elevilor să nu scadă nici după  ce, o serie dintre noi profesorii, vor părăsi 
şcoala. 
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PRIMĂVARA        
                                                      
Primăvară, primăvară 
Ai venit din nou în ţară 
Cu flori multe pe câmpii 
Şi cu mii de ciocârlii 
Mie primăvara-mi place 
Că e cald şi e verdeaţă 
Şi cu pomii-n  muguriţi 
Şi ghiocei mulţi înfloriţi. 
Primăvara când soseşte 
Cerul tot înmugureşte. 
Şi pe jos covor de flori 
Iar pe sus stol de cocori. 
Ciolacu Mirela, Şc. cu cls. I-VIII, Puşcaşi, Vaslui 

 
SFÂNTA LITURGHIE – CERUL PE PĂMÂNT (continuare din nr.7) 

Cele trei Liturghii săvârşite de-a lungul anului bisericesc sunt: Liturghia Sf. Vasile cel 
Mare; Liturghia darurilor mai înainte sfinţite  şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur. 

Liturghia Sf. Vasile cel Mare se săvârşeşte numai de 10 ori pe an  în primele  cinci dumi-
nici ale Postului Mare, în ziua Sf. Vasile ce Mare (1 ian.), în joia şi sâmbăta din Săptămâna Pa-
timilor, în ajunul Crăciunului  (9 -24 dec.) şi în ajunul Bobotezei (5 ian). 

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se oficiază de obicei miercurea şi vinerea din Pos-
tul Paştelui (afară de Vinerea Patimilor, când nu se face nici o Liturghie),  luni şi marţi în Săp-
tămâna Patimilor şi în câteva sărbători bisericeşti mai importante din perioada Postului Paşte-
lui: Sf. Haralambie (10febr.), a doua şi a treia aflare a Cinstitului Cap al Sf. Ioan Botezătorul 
(24 febr.), Sfinţii 40 de Mucenici (9martie) şi ajunul Bunei Vestiri (24 martie), dacă acestea cad 
într-una din zilele de rând de peste săptămâna (de luni până vineri inclusiv). 

Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte zile de duminici şi sărbă-
tori, în care nu se face una din celelalte doua Liturghii. Ea este Liturghia normală sau obişnuită 
în Biserica Ortodoxă, săvârşindu-se de cele mai multe ori în cursul anului bisericesc. 

În afară de Postul Mare, Liturghia Sf. Ioan se săvârşeşte în toate sărbătorile din cursul 
anului, cu excepţia celor trei zile din perioada Octoihului, când se face Liturghia Sf. Vasile cel 
Mare: 1 ian, ajunul Naşterii şi ajunul Bobotezei. În perioada Postului Mare, Liturghia Sf. Ioan 
se face numai de opt ori şi anume: în primele şase sâmbete, în Duminica Floriilor şi în ziua Bunei 
Vestiri. 

Bibliografie:  

Ţapu Andrada, Cls. I, Şc. Nr.1, Bâr-
lad 
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Preot prof. dr. Ene Branişte, Liturgica specială, Editura Nemira, 2002. 
Prof. Bodea Jenica, Şc. Nr. 1 Bârlad 

 
POVEŞTILE LUI CREANGĂ (II) 

Inteligenţa omului, capacitatea acestuia de a ieşi din orice situaţie este pusă în evidenţă 
în Dănilă Prepeleac. 

Cei doi fraţi, Dănilă Prepeleac şi fratele mai mare, se dovedesc a fi deosebiţi. „Cel mai ma-
re era harnic, grijuliu şi chiabur, pentru că unde punea el mâna, punea şi Dumnezeu mila”, suge-
rând că omul este ajutat în tot ceea ce face, cu singura condiţie să nu stea să aştepte, ci să se aju-
te şi el. Acest lucru reiese şi din faptul că fratele mai mic, Dănilă Prepeleac „era sărac” căci „ era 
leneş, nechitit la minte şi nechibzuit la trebi”. Naratorul are o atitudine de simpatie faţă de erou, 
căci, deşi nu are calităţi şi îl numeşte „fratele cel sărac”, îi face urarea românului din popor „ierta-
te-ar păcatele” sub formula „ sărac să fie de păcate”. 

 Sătul să tot împrumute carul de la fratele său, Dănilă Prepeleac încheie târgul, după 
mintea sa, în avantaj, schimbând boii pe un car ce „parcă merge singur. Vânzătorul carului, întă-
reşte schimbul cu urarea de bine „noroc să dea Dumnezeu!”, sugerând că nu are gânduri rele şi că 
nu este egoist. 

Bunătatea omului de rând reiese şi din modul de a se saluta: astfel, în loc de banalul 
„Bună ziua” ori „Ziua bună!”, la replica de întâmpinare a lui Dănilă „Bun  întâlnişul, om bun!, 
celălalt, deşi nu îl cunoaşte, îi răspunde fără preget „Cu bine să dea Dumnezeu!”, conştient că 
nimic nu se face fără voia Proniei Cereşti. Păgubit de cei doi boi, Dănilă se încrede mai mult în 
Dumnezeu, hotărât fiind să-şi aprovizioneze familia cu „nişte lemne” şi abia apoi va face „ce-a 
da Dumnezeu”.  Indulgenţa Celui ce a făcut cerul şi pământul reiese şi din vorbele fratelui, care, 
nemulţumit de Dănilă, găseşte cauza prostiei ori a inocenţei: „Se vede că Dumnezeu a umplut 
lumea asta cu ce-a putut”. Neputinţa  de a se adapta rolului de tată, îl face pe Dănilă să se hotă-
rască să-şi părăsească familia pe care o va lăsa în „ştirea Celui-de –sus”. Omul din popor conside-
ră că cine îşi întemeiază o familie îşi asumă o responsabilitate, iar cine nu se simte în stare, este 
bine să se retragă la mănăstire. Aşa gândeşte şi fratele mai mare: văzând că Dănilă nu reuşeşte 
să facă nimic cum trebuie, îşi exprimă supărat părerea „se vede că tu ai fost bun de călugărit, iar 
nu de trăit în lume, să necăjeşti oamenii şi să chinuieşti nevasta şi copiii”. Receptiv, Dănilă preia 
idea şi hotărăşte „să durez o mănăstire”, motiv pentru care e socotit „omul lui Dumnezeu” de dia-
vol. În întrecerea cu dracul, Dănilă, abia hotărât să devină „pustnic”, tot mai mult „se bizuia pe 
drughineaţă decât pe sfânta cruce”, prezenţa crucii evidenţiind că obiectul creştin are un rol im-
portant în viaţa credinciosului. La una dintre probe, Dănilă reaminteşte de existenţa unei vieţi 
de după moarte, speriindu-l pe diavol că pe lună „acolo-s fraţii mei din ceea lume” . 

Nivelul maxim al bucuriei sau al supărării se exprimă în limbajul popular prin apelativul 
„Doamne!”. Astfel în Povestea porcului încă de la început supărarea bătrânilor fără urmaşi este 
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redată prin „Şi Doamne! Tare mai erau doriţi să aibă măcar unul”. În văicărelile bătrânilor, este 
înrădăcinată credinţa manifestată în ticul „Doamne, moşnege, Doamne!”, mod de a atrage aten-
ţia, de a-şi exprima durerea, dorinţa pe care şi-ar dori-o împlinită. Rostul familiei de a avea copii 
este considerat ca o răsplată, ca o binecuvântare, iar lipsa copiilor într-o familie cumsecade apare 
ca o pedeapsă nemeritată, casa părând ea însăşi fără rost „oare nu-i păcat de Dumnezeu că mai 
trăim noi pe lumea asta? Căci la casa fără de copii nu cred că mai este vreun Doamne-ajută”. 

Cuminţenia românului, a creştinului în general, se vede din acceptarea stării de fapt, de 
lipsa de revoltă împotriva a ceea ce este destinul, expresiv redată  prin interogaţia retorică „ce 
putem noi face înaintea lui Dumnezeu?” Dar asemenea cuplurilor în vârstă din Biblie şi cei doi 
vor avea urmaşi, nu prin naştere, ci prin înfierea neoficială, bucurându-se de vietatea găsită, că-
reia îi vor oferi dragoste şi îngrijire. În faţa minunii împlinite de a avea un suflet în casă, moş-
neagul îşi exprimă recunoştinţa prin sintagma ortodoxă „Slavă ţie, Doamne!”, bucuros de întâm-
plare şi fără a cerceta cauza împlinirii dorinţei „poate ori Dumnezeu, ori dracul i-a dat în gând 
ieri noapte de una ca asta”. 

Dragostea maternă face ca noul apărut în familie să fie îngrijit căci „şi acesta-i făptura 
lui Dumnezeu”. În casa creştină uşor se foloseşte admirativ apelativul „Doamne”, dar cât mai rar 
numele adversarului numit prin „Ucigă-l crucea”.  Un străjer bătrân se comportă şi se exprimă ca 
orice ţăran la apariţia fiului-porc; nu poate să nu fie uimit ”Doamne, moşule, Doamne”. În faţa 
împăratului, bătrânul îşi arată frica şi respectul, nici măcar gândind să-l jignească „Ferească 
Dumnezeu!” de aşa gânduri, dar şi încrederea că nimic nu se înfăptuieşte fără voia celui de sus, 
căci „aşa nădăjduim în Dumnezeu” să facă podul, conştient fiind că „milostiv este Cel-de-sus”. 

Buna creştere, educaţia în spiritul ascultării părinţilor şi în spiritul religios o fac pe fata 
de împărat să accepte soarta, deşi nu-şi iubeşte încă soţul: „Dacă aşa au vrut cu mine părinţii şi 
Dumnezeu, apoi aşa să rămâie”. Şi s-a şi apucat de gospodărie. Locul în care e nevoit a se retrage 
tânărul soţ aflat sub blestem aminteşte de post, rugăciune şi ascultare, căci este la „Mănăstirea 
de Tămâie”. Pentru a fi ocrotită la drum şi pentru a avea reuşită, tânăra nevastă ce merge să-şi 
caute soţul „a zis Doamne-ajută!” şi abia apoi pleacă la drum. În drumul său e ajutată de Sfânta 
Miercuri, de Sfânta Vineri şi de Sfânta Duminică, nume ale zilelor în care se ţine post şi se fac 
slujbe. Printre obiectele date de cele trei surori se numără „câte un corn de prescură şi un păhăruţ 
de vin” – mâncare şi băutură spornică atât material, cât şi spiritual. Importanţa acestora se vede 
din prezentare: Sfânta Miercuri o trimite la soră-sa mai mare, la sfânta Vineri” şi la „soră-sa cea 
mai mare, la sfânta Duminică”.  

Situaţia delicată în care se află tânăra ce se poartă de trei ani e văzută ca „vreun blăstăm 
a lui Dumnezeu”, fără ca viitoarea mamă sau naratorul să-şi exprime în vreun fel supărarea, re-
volta pentru un aşa blestem şi fără să ceară socoteală cuiva. 

Bibliografie: Ion Creangă, Poveşti, amintiri, povestiri, 1980, Bucureşti, Ed. Eminescu 
Prof. Mihaela Alexa, Şc. Nr. 1 Bârlad 
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 DRUMUL SPRE CREDINŢĂ                                                               
Au trecut mulţi ani de când, 
Prin creştini se duce veste 
Că ce-i viaţa pe pământ 
El ne-ndrumă şi ne creşte. 
Pentru noi El s-a jertfit 
Chiar şi-atunci în prag de moarte 
S-a rugat la Tatăl Sfânt 
Să ne ierte de păcate. 
Mulţi atunci nu au crezut 
Şi-au cerut de la împărat 
Ca să-i pună după moarte 
Piatra mare pe mormânt. 
Soarele nu a vrut s-apară 
A rămas doar la Apus 
Trei zile de primăvară 
Şi minunea s-a produs. 
Tatăl Său L-a înviat 
Ca poporul Său să ştie 
Să nu piardă a lor credinţă 
Nici acum nici pe vecie. 
După atâtea generaţii 
El în suflet ne-a rămas 
Gând cu gând unii cu alţii  
La rugă am stat. 
Iar acum de sărbătoare  
Când Iisus S-a ridicat. 
Aşteptăm cu nerăbdare, 
Mielul cel sacrificat. 
Şi pe mese îmbelşugate 
Ouă roşii, cozonac 
Că aşa-i la români de Paşte 
Din romani şi fii de daci. 
A venit şi iepuraşul 
 Cu cadouri la copii 
Şi vestita primăvară 

 

Te-aşteptăm de mult să vii. 
Pentru toţi din lumea-ntreagă 
Chiar şi cei în suferinţă 
Să nu piardă niciodată 
Drumul Sfânt " Drumul spre credinţă". 
Ciolacu Mirela,  Şc. cu cls. I-VIII, Puş-

caşi, Vaslui 

PĂRINŢII MEI 
Mamă, te iubesc! 
Şi nu ştiu cum să-ţi dovedesc 
Ştiu cât de mult munceşti 
Şi te străduieşti 
Tu şi tata vă rugaţi 
Şi pe noi ne ajutaţi. 
Iar noi ne rugăm 
Şi promitem să ascultăm, 
Când în Biserică intrăm. 
Chiar dacă vă necăjim 
Dragi părinţi noi vă iubim. 

Munteanu Teodora 
Cls a II-a A, Şc. Nr. 1 Bârlad 

Podoleanu Mădălina, Cls. a II-a A, Şc. Nr.1 

 Bârlad 
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 DIN ÎNVĂŢĂTURILE BUNICULUI MEU 
DESPRE PRIETENIE ÎN CREŞTINISM 

 

      Cuvântul prietenie exprimă o unire între doi oameni (sau unul şi mai mulţi), de la zidirea 
omului până în zilele noastre. Dumnezeu a dorit 
ca cei doi una să fie” şi nu-i mică taina creaţiei primi-
lor oameni: Dumnezeu a luat una din coastele lui 
Adam şi a făcut-o pe Eva. Prietenia este fundamen-
tată pe iubire prin jertfă şi ce poate fi mai presus de-
cât prietenia cu Dumnezeu? 
             Dacă tu alegi să îţi doreşti tot mai multă fe-
ricire în loc  să te  bucuri de cea pe care o ai acum, nu 
vei ajunge departe. ”Căutaţi mai  întâi Împărăţia 
cerurilor şi toate celelalte lucruri vă vor fi date pe 
deasupra”. Aceste cuvinte sunt ale Dumnezeului celui viu, iar dacă pe El nu Îl  crezi, atunci pe 
cine crezi? Lucrarea lui Dumnezeu nu se face prin puterea  oamenilor, ci prin Duhul Sfânt. Do-
rinţele noastre sunt multe şi greşelile  noastre sunt nenumărate, dar ele toate se cuprind în exis-
tenţa Duhului Sfânt iar  credinţa ta trebuie să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe  
puterea lui Dumnezeu. 

La Cina cea de taină, Mântuitorul, după ce le-a 
spălat picioarele  ucenicilor, le-a spus şi aceste cuvin-
te:  „să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu, aşa să 
vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte 
toţi  că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii.” (Ioan 13:33-35). Mântuitorul vrea să fim 
cunoscuţi de oameni ca şi ucenici ai Lui. Şi a zis iudeilor 
care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, 
sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul şi 
adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:30-32). 

Găsim sfaturi  despre alegerea prietenilor, despre 
statornicia prieteniei, despre sinceritatea ei, despre hota-
rele iubirii pentru prieten, dar păcatul să fie dezlegat de puterea lui. Adevărul aşteaptă, numai 
minciuna e grăbită. 

 
  Prof. Chiriţescu Cristina, Şc. Nr. 1 Bârlad 

  
 

Cărare Eric, Cls. a II-a B Şc. Nr.1 Bârlad 

Secrieru Theea, Cls. a II-a B Şc. Nr.1 Bârlad 
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PRIMĂVARA 

 
A sosit anotimpul cu haina cea verde şi sclipitoare. Este primăvară. Albinele muncitoare 

îşi încep munca cu multă bucurie şi fericire. Ghioceii sunt vestitorii primăverii. Ei sunt prieteni 
cu albinuţele harnice. Copiii mângâie cu drag petalele ghioceilor. Soarele topeşte zăpada. El face 
cerul luminos şi cristalin. Când soarele străluceşte, toată natura este foarte fericită. 

Vin cocorii, iarba este fragedă, vin şi fluturii. Ei se împrospătează cu aerul plin de par-
fum de primăvară. Pomii se gătesc cu floricele, frunzuliţe şi păsărele. 

Copiii se bucură pentru că este cald, este frumos afară  şi sunt păsărele care vor să se joace 
cu ei. 

Codreanu Anda, Cls. a II-a A, 
Înv. Turcu Angela, Şc. Nr. 1 Bârlad 

 
DOAMNA MEA ÎNVĂŢĂTOARE 

 
Învăţătoarea mea este bună cu noi, mai puţin când facem obraznicii. Ea ne învaţă lucruri 

bune. Când scriem frumos şi îngrijit ne spune că a întinerit, iar 
când scriem urât şi neîngrijit ne spune că a îmbătrânit. Ea îşi do-
reşte foarte mult să ne înveţe lucruri folositoare în viaţă, cum ar 

fi: să desenăm frumos, să socotim, să scriem şi să facem forme din 
hârtie. Pentru mine învăţătoarea mea înseamnă cea care m-a învă-
ţat să scriu, să socotesc,  să desenez frumos, să citesc şi multe alte 

lucruri bune. 
Cozma Victor-Ştefan, Cls. a II-a A,  
Înv. Turcu Angela, Şc. Nr. 1 Bârlad 

 

 PRIMĂVARA 
 

A sosit anotimpul reînvierii. Soarele are raze sclipitoare care topesc toată zăpada. Vesti-
torii primăverii sunt: iarba fragedă, florile gingaşe şi albinele harnice. Oaspeţii primăverii sunt 
păsările călătoare care vin pe cerul cristalin din ţările calde. Pomii se gătesc cu haina verde de 
frunze şi flori frumoase. Copiii se bucură fiindcă a sosit căldura. Lasă hainele groase şi merg la 
joacă. 

Schifirneţ Arina, Cls. a II-a A  
Înv. Turcu Angela, Şc. Nr. 1 Bârlad 

Abaza Ştefania, Cls.  I A  Şc. Nr.1, 
Bârlad 
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RUGĂCIUNE  CĂTRE  DUMNEZEU 
Doamne ţine-i fericiţi 
Pe duşmanii rătăciţi 
Şi pe fraţii mei iubiţi, 
Dă-le Doamne sănătate 
Rod în muncă, spor la toate 
Şi să fim apropiaţi 
Fiindcă de asta suntem fraţi 
Să iubim să ne-ajutăm 
Pe părinţi să-i respectăm 
Căci acesta-i lucru sfânt 
Şi în cer şi pe pământ! 
Onica Dimitrie 
Cls. a II-a B, Şc. Nr.1 Bârlad 

SĂRBĂTORI  INTERNAŢIONALE - ZIUA RECUNOŞTINŢEI 
 Ziua Recunoştinţei (denumită în limba engleză ca“Thanksgiving Day”) este o sărbătoare 

anuală de o zi, în care se mulţumeşte (tradiţional lui Dumnezeu) pentru bogăţia recoltei din acel 
an aducând în sufletele oamenilor multă bucurie şi încredere în ei. Ea se sărbătoreşte în cea mai 
mare parte a Americii de Nord (Statele Unite şi Canada). Este o sărbătoare a familiei, a bucuriei 
şi a mulţumirii către Dumnezeu pentru bogăţia recoltei. În Statele Unite majoritatea afacerilor 
(în afară de magazine) sunt închise joi şi vineri în săptămâna cu Thanksgiving  pentru a permite 
oamenilor să se reunească cu familia şi să se bucure de această sărbătoare la o masă tradiţională. 
În Regatul Unit, Thanksgiving este o altă denumire pentru Ziua Recoltei şi se sărbătoreşte în 
biserici şi în sate într-o duminică după strângerea recoltei în acea localitate, fără a fi o sărbătoare 
deosebit de importantă. 

Această sărbătoare a fost preluată de primii colonişti sosiţi în Lumea Nouă, unde a fost 
sărbătorită pentru prima dată în anul 1621, ca semn de recunoştinţă şi mulţumire faţă de recolta 
miraculoasă obţinută în condiţii climaterice dure şi care nu priesc acesteia. 

În Statele Unite se organizează parade de Ziua Recunoştinţei, cu ocazia cărora defilează 
de obicei fanfare şcolare şi se prezintă diferite care alegorice. Mâncărurile tradiţionale de Ziua 
Recunoştinţei sunt curcan umplut (fript, afumat sau la cuptor), jambon, cartofi piure, cartofi 
dulci, porumb şi plăcintă de dovleac . 

Munteanu Teodora, Cls. a II-a B Şc. 
Nr.1 Bârlad 
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Această sărbătoare aduce o mare bucurie în sufletele oamenilor muncitori şi gospodari din 

Statele Unite şi Canada. 
Bujoreanu Andrei, Cls. a VI-a A, Şc. Nr. 1 Bârlad 

 

CUM AR  ARĂTA  SOCIETATEA  ACTUALĂ  DACĂ  TOŢI  OAMENII  AR  RESPECTA 
DECALOGUL 

Decalogul a fost dat încă din Vechiul Testament oamenilor 
de către Dumnezeu, deoarece făceau numai păcate. Ca să-i  
întoarcă pe calea cea dreaptă le-a dat aceste porunci prin 
Moise pe Muntele Sinai. 
Deşi au fost date de atunci, ele sunt actuale şi astăzi. Însă 
unii dintre oameni tot nu le respecta. Nerespectarea aces-
tor porunci duce la răul dintre oameni, precum ura, invi-
dia, lăcomia, deznădejdea, mândria şi multe altele, ce stri-
că echilibrul şi liniştea multor persoane. 
Dacă toţi oamenii ar respecta Decalogul, n-ar mai exista 

răul pe pământ, copiii şi-ar respecta părinţii, oamenii ar merge la biserică să se roage şi să-L slu-
jească  pe Dumnezeu, ar fi pace şi armonie pe pământ. 

Este foarte important să respectăm Decalogul. 
Feraru Robert, Cls. a IV-a B, Şc. Nr. 1 Bârlad 

PRIMĂVARA 
 
Afară sunt găzduite 
Fluturi, molii şi gândaci, 
Broaştele cele hapsâne 
Le înfulecă imediat. 
Doar o gâzuliţă mică 
Stă c-am tristă pe-un brânduş, 
Surioara ei cea mică 
A fost înghiţită de un urs. 
 
Albu Ecaterina Mihaela 
Cls. a IV-a B, Sc. Nr. 1 Bârlad 

Popescu Teodora Cls. a III-a C, Şc. Nr.1, 
Bârlad 
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MAMA 
Mama mea este ca zâna cea bună din razele de soare, din stele şi din lună. 

Acea zâna are ochi blânzi şi mângâietori, de culoare albastră  ca marea, cu părul negru şi  faţa 
ovală, glas domol şi blajin, mers elegant şi gingaş, zâna care a fost întâia mea învăţătoare, 
ajutându-mă cu mângâieri vrăjite şi vorba caldă şi înţeleaptă să trec peste orice obstacol. 

Aceasta zână din razele de soare, din luna şi din stele, se va numi mereu la bine şi la rău 
“mama”. Îmi iubesc mama! 

Trifu Mădălina, Cls. a III-a C, Şc. Nr.1 Bârlad, Înv. Petrea Nicoleta 

 

DUMINICA ÎN FAMILIE 
“Familiile noastre trebuie să fie mici bisericuţe, iar casele noastre mici temple, unde să-i 

slujim Domnului cu dragoste”. (Pierre Dumoulin) 
E duminică! E o dimineaţă liniştită, dezmierdată de vântul plăpând de primăvară.  Aud 

clopotul bisericii bătând ca o invitaţie de a participa la slujbă. Împreună cu bunica, cea care mi-a 
îndreptat ochii spre cer şi cea care m-a învăţat să îngenunchez,  să îmi împreunez mâinile pentru 
rugăciune, merg la biserică. După slujbă, mergem la mor-
mântul bunicului şi cele ale cunoştinţelor, la care aprin-
dem lumânări. Apoi ne întoarcem acasă, unde luăm masa 
împreună cu toata familia. Iubesc prânzul luat în fami-
lie. E momentul când comunicăm mai mult şi ştim să 
ascultăm, ceea ce ne face pe toţi să ne “încărcăm” cu 
energie pentru săptămâna următoare. 
După amiază, plecăm la o cofetărie, în vizită sau pur şi 
simplu într-o banală plimbare în parc. Mă felicit în gând 
că mi-am făcut temele încă de sâmbătă. 
……şi aşa îmi petrec duminicile în familie în acest oraş “liniştit” 

Iordan Dragoş, Cls. a III-a C, Înv.  Petrea Nicoleta Şc. Nr.1 Bârlad 
VISUL LUI IONUŢ 

Este târziu. Toţi ai casei au adormit. Ionuţ se vede alergând pe o potecă din pădure, ală-
turi de iepuraş. Gata am ajuns! Iată căsuţa ta! Aici nu va mai veni moş Andrei. Iepuraşul  era 
fericit că are un adăpost numai al lui şi începu să zburde pe lângă casa sa. Copiii plecară acasă şi 
se sfătuiră să-l viziteze din când în când pe iepuraş. 
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Ce s-a întâmplat? 
- Hei copiii! Sunt supărat că iepuraşul nu mai este cu noi. 
Copiii se uitară unul la altul şi începură să râdă. Ionuţ deschise ochii. Mama se uită la el. 
Ce-ai visat? Râdeai prin somn! Ionuţ nu zise nimic. 

Zâmbi în sinea lui şi ştia că din vis nimeni nu-i putea lua iepuraşul. 
Zurba Cosmin, Cls. a III-a C, Înv. Petrea Nicoleta, Şc. Nr.1 Bârlad 

 
 

PAŞTELE 
 A venit primăvara. Este luna Aprilie. Aştept cu nerăbdare sărbătorile pascale (Sfântul 
Paşte). În ultima săptămână de post numită şi Săptămâna Patimilor, în fiecare gospodărie este 
mare pregătire. Oamenii îşi fac cumpărături şi ultimele pregătiri pentru curăţenia de Paşte. Înce-
pând de luni vom  merge la denii. În Joia Mare vom merge şi vom asculta cele 12 evanghelii. 
 Vineri voi merge cu Lucreţia şi Ana la biserică, la Prohodul Domnului unde vom asculta 
şi cânta cele mai frumoase cântări. La Înviere vom merge cu ouă roşii şi cozonac, de unde vom 
lua lumină de la preot. Va fi foarte frumos! 
 Paşte Fericit! 

Nechita Georgiana , Cls a IV-a D, Şc.Nr.1 Bârlad , Înst. Zaharia Elena 
 
Vis de copil 
 
E minunat să mergi la şcoală 
Dar timpul trece tot mai greu 
Căci aşteptăm cu nerăbdare 
Să vină iar vacanţă mare. 
Am vrea ca şcoalăasă rămână 
Un vis frumos neterminat 
Ce-l vom continuă la toamnă 
Când iar vom spune că la şcoală-i minunat. 
Lişmanu Diana-Gabriela, Cls. a II-a E 
Prof.Tănasă Daniela, Şc. Nr.5 Vaslui 
 
 

Radu Viviana, Cls.  a II-a A Şc. Nr.1, Bârlad 
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DRAGII NOŞTRI PROFESORI 

Tot ce am trăit în aceşti ani cu dragii noştri profesori, se revarsă acum în inimile noastre. 
Toate vorbele care nu au fost spuse, toate sentimentele ce nu au fost dezvăluite şi toate stările 
ascunse, cer acum stringent dezvăluirea lor. De cele mai multe ori, schimbările pe care noi înşişi le 
suferim ne sunt inobservabile, dar ele se reflectă profund în ceea ce devenim. Am avut norocul de 
a învăţa de la fiecare profesor un lucru special. S-au acumulat cunoştinţe, experienţe, vorbe, sen-
timente şi amintiri, toate având drept scop formarea noastră în primul rând ca oameni. Au ex-
istat multe momente în care nu am putut sau poate nu am vrut înţelege multe aspecte ale vieţii 
de elev, însă uşor, ghidaţi de vorbele pline de înţelepciune ale tuturor profesorilor, am găsit în noi 
înşine răspunsurile la tot ceea ce ne frământă. 

Cum nu am uitat şi nu vom uita nici un zâmbet, nici-o privire, nici un moment de extaz 
sau tristeţe, nu-i vom uita nici pe profesori. Cât de fermecătoare este menirea de-a fi dascal! Să te 
oferi, asumându-ţi toate consecinţele, unor elevi care poate nu te vor respecta, poate te vor uita. 
Cu toate acestea, le insufli încă ănţelepciune, îi educi, îi îndrumi în viaţă, le deschizi mintea.  

În primul rând le datorăm mulţumire acestor oameni care nu aveau o responsabilitate 
anume faţă de noi, dar totuşi ne-au ghidat, ne-au deschis porţile cunoaşterii. Cred că cea mai 
mare satisfacţie pentru profesorii noştri ar fi să ne vadă împliniţi, formaţi ca oameni demni de 
respect, ştiind că au contribuit şi ei la formarea noastră continuă. Fiecare dintre noi ne-am 
schimbat, învăţând unii de la alţii şi aş dori să le mulţumesc doamnelor profesoare cărora le port 
un deosebit respect, prof. Grosu Vasilica şi prof. Ursu Lucia. Cu toate că nu am petrecut foarte 
mult timp împreună, a fost o perioadă de bun augur pe parcursul căreia am evoluat şi ne-am în-
suşit anumite valori insuflate de la doamnele profesoare.  

Momente grele au existat, dar cel mai important este că am reuşit să le depăşim, învăţând 
câte ceva din fiecare. Indiferent ce ne pregateşte anul care va urma, nu vom uita nimic din ce am 
trăit, pentru ca în ceea ce suntem azi şi în ceea ce suntem mâine, va exista întotdeauna esenţa a 
ce am fost.  

Diana Boncoi, Cls. a VII-a C, Şc. Nr. 1 Bârlad 
INTERVIU cu Înv. ROTARU 

Reporter: Mocanu Alexandru, Cls a VII-a B, Şc. Nr. 1 
1. De ce aţi ales să fiţi învăţătoare? 
Pentru că am iubit copiii, îi iubesc şi îi voi iubi tot tim-

pul. 
2. Cum a fost prima zi din învăţământ? 
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O zi foarte emoţionantă. Am simţit un sentiment împărţit între bucurie şi teamă. 
Bucurie, că devenisem învăţătoare, iar teamă, pentru că îmi luam pe umeri o mare responsabili-
tate-formarea de caractere deosebite din micuţii şi nevinovaţii bobocei. 
     3. Aţi îndrăgit vreodată un elev mai mult decât pe ceilalţi? De ce? 
Da. Mai mulţi. Pentru că veneau din familii cu un climat educaţional foarte sănătos şi erau 
foarte interesaţi şi foarte dornici de a descoperi “Universul cunoaşterii”. 
     4. Cum vă simţiţi după ce aţi format atâtea caractere? 
Extraordinar, deosebit de mulţumită, de împlinită ca învăţătoare. Zilnic mă  întâlnesc cu foşti 
elevi de-ai mei, îmi zâmbesc, mă salută respectuos şi îmi vorbesc cu mare căldură despre anii de 
şcoală petrecuţi împreună. 
    5. Ce regretaţi din toţi aceşti ani de învăţământ? 
Că mi-am petrecut tinereţea făcând naveta, pe jos, (14 ani) iar când am venit acasă, după pa-
tru ani, mi-a murit soţul şi băiatul meu a rămas fără tată. 
     6. Ne puteţi spune care sunt realizările dumneavoastră profesionale cu care va                  
mândriţi cel mai mult? 
Mă mândresc cu foarte multe realizări: copii cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, copii 
care au ajuns mai târziu, profesori, ingineri, doctori, actori, regizori de teatru şi filme, asistenţi 
medicali, impiegaţi de mişcare, muncitori – oameni care îmi poartă respect şi recunoştinţă deo-
sebită. 
     7. Cum găsiţi noua generaţie? 
Pe măsură ce ştiinţa a înaintat şi gradul de civilizaţie a crescut, referindu-mă la concepţia pă-
rinţilor, la  dorinţa elevilor, la influenţa mass-media, noua generaţie este pe o poziţie bună. 
     8. Cum era pe vremea când dumneavoastră eraţi elev? 
Foarte frumos. Mergeam cu drag la şcoală, învăţam cu plăcere şi multă sârguinţă ca să obţin 
cele mai bune rezultate. Iar cea mai mare bucurie a mea era să-i anunţ zilnic pe părinţii mei că 
am primit nota 10. Ei mă luau în braţe, mă sărutau şi mă învârteau până ce ameţeam. 
     9. Care este cea mai frumoasă amintire care vă leagă de elevii dvs ? 
Sunt multe amintiri. Vernisajele de pictură ale elevilor mei, serbările şcolare, taberele şi excursi-
ile în ţară, reuşitele la examenele de promovare în ciclul gimnazial, liceal şi la facultate şi încă 
multe altele. 
    10. Ce doriţi să ne împărtăşiţi despre timpul petrecut în această şcoală? 
Intrând  în restrângere de activitate de la Şcoala generala Nr. 5, am fost foarte încântată să 
aflu că sunt prima pe listă la Inspectoratul Şcolar Vaslui şi aşa am ajuns să-mi petrec ultimii 
11 ani de învăţământ la Şcoala generală Nr. 1”Iorgu Radu” Bârlad. Dintotdeauna am dorit să 
lucrez într-un colectiv serios, competitiv, cu oameni cu un caracter deosebit. 
Sunt mândră că îmi închei cariera mea didactică cu satisfacţii deosebite şi cu foarte multe rea-
lizări. 
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