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ARTICOL INTRODUCTIV 

 

Iată-ne ajunşi la sfârşitul anului şcolar 

2012-2013 şi la finalizarea revistei nr.12-13 

“Universul creştin al copiilor”, în care am adu-

nat roadele acestui an şcolar. Mulţumim tuturor 

colaboratorilor şi îi felicităm pentru rezultatele 

obţinute în acest an şcolar, an ce este dedicat 

Sfinţilor martiri brâncoveni şi Sfintei Taine a 

Spovedaniei şi Sfintei Taine a Împărtăşaniei. 

Fie ca iubirea creştină de care a dat 

dovadă Constantin Brâncoveanu pentru păs-

trarea credinţei să ne însoţească pe treptele ur-

cuşului duhovnicesc pănă la unirea cu Dumne-

zeu, dăruind iubire celor din jur. 

 

Prof. Bodea Jenica 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

Despre blândeţea, simplitatea şi nerăutatea agonisite prin sârguinţa înţeleaptă 

Lumina zorilor se iveşte înaintea soarelui şi blândeţea este înainte-mergătoarea smeritei 

cugetări. De aceea auzim şi Lumina orânduindu-le pe acestea astfel, după treptele lor:”Învăţaţi, 

zice de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima”(Matei XI,29). Deci se cade să fim luminaţi de 

lumină înainte de răsăritul soarelui, ca să putem privi limpede spre soare. Căci cel ce nu cunoaşte 

mai înainte lumina, nu poate privi soarele, cum ne învaţă ordinea adevărată a celor spuse. 

Blândeţea este starea neclătinată a minţii, care rămâne la fel în cinstiri şi necinstiri. 

Blândeţea stă în a ne ruga în chip netulburat şi sincer pentru cel ce ne tulbură în vremea tulbu-

rărilor ce ni le pricinuieşte. Blândeţea este lespedea aşezată peste marea mâniei, care risipeşte 

toate valurile ce izbesc în ea, nesuferind nici o clătinare. 

Blândeţea este propteaua răbdării; uşa sau mai bine zis maica răbdării, pricină a deose-

birii (a dreptei socoteli, a discernământului). Căci: “Învăţa-va Domnul pe cei blânzi căile 

Lui”(Ps. XXIV,8). E pricina iertării, îndrăzneala rugăciunii; încăperea Duhului Sfânt. Căci zice: 

“Spre cine voi privi, dacă nu spre cel blând şi liniştit” (Isaia LXVI,2).  

Blâdeţea este ajutătoare ascultării, povăţuitoarea frăţietăţii, frâna celor ce se înfurie, po-

tolirea celor ce se mânie, dăruitoarea bucuriei, uimirea lui Hristos, însuşirea îngerilor, legarea 

dracilor şi pavăza amărăciunii. 

În inimile celor blânzi se odihneşte Domnul, iar sufletul tulburat e scaunul diavolului. 

“Cei blânzi vor moşteni pământul” (Matei V, 5), mai bine zis îl vor stăpâni. 

Sfântul Ioan Scărarul, Cuvânt despre blândeţe în Filocalia Sfintelor Nevoinţe ale Desă-

vârşirii, vol.9, Editura Humanitas, 2005, p. 259-260. 

Prof. Bodea Jenica 

Şcoala Gimnazială“ Iorgu Radu”, Bârlad 

 
Desen realizat de 
Rusu Geogeana 
Cl. a VII-a A 

Şcoala Gimnazială 
“Iorgu Radu”, 

Bârlad 

Ibănescu Cristiana, Cl. a V - a  B 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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INTERVIU  

Prof. matematică Tamaş Daniela 

             Reporteri: Miron Miriam, Şolcă Andreea şi Tiron Claudia (cl. a V-a B) 

 

1.Ce  aţi  văzut în ochii copiilor din colectivul clasei a V-a B când au început clasele gimna-

ziale ? 

 Speranţă, emoţie, curiozitate, hotărâre. 

2. Ce  aţi  simţit  când  ne-aţi  întâlnit prima dată ? 

 Când am intrat prima oară în clasa voastră, anul şcolar trecut, emoţie, pe măsură ce 

răspundeaţi întrebărilor şi problemelor mele o bucurie din ce în ce mai mare, când am plecat,  

speranţa că ne vom mai întâlni şi în anii următori. 

3. Care a fost cea mai plăcută experienţă pe care a-ţi trăit-o ca profesor? 

 Când Ancuţa, fetiţa mea, căreia i-am fost profesoară în clasele V-VIII mi-a spus că sunt 

o profesoară bună. 

4. V-aţi ataşat de colectivul clasei a V-a B? 

 În aşa măsură m-am ataşat,  încât vă consider “ai mei”( să nu se supere d-na dirigintă!) 

5. Ce sentimente aveţi referitor la colectivul clasei noastre? 

 Respect, înţelegere, admiraţie. 

6. Ce influenţă  are  colectivul  clasei a V-a B în cariera  dumnevoastră ? 

 Orice om are dreptul la un mic răsfăţ zilnic, nu?  

            Răsfăţul meu de luni până joi este ora la voi. 

7. Ce rezultate credeţi că vom avea în viitor? 

 Sunt sigură că  puteţi deveni tot ceea ce vă doriţi şi că veţi munci pentru asta, sper că veţi 

avea îndrăzneala să schimbaţi ceea ce se poate schimba, tăria de a păstra ceea ce nu se poate 

schimba şi inteligenţa de a decide între cele două.  

8. Care consideraţi că a fost cel mai mare matematician?  

 Dacă vorbim de matematicienii antichităţii – Heron, dacă vorbim matematicienii din 

toate timpurile- Karl Gauss, dacă vorbim de matematicienii contemporani  – Benoit Mandelbrot; 

dacă vorbim de femeile matematicieni din trecut – Ada Lovelace, dacă vorbim de cele din epoca 

modernă – Emmy Noerther, dacă vorbim de matematicienii români – Gheorghe Ţiţeica. 

9.Cum a influenţat fiecare dintre aceştia matematica actuală? 

Heron a inventat,  în primii ani ai erei noastre o formulă care se foloseşte şi azi,  după 
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aproape 2000 de ani şi în acelaşi timp construia un motor cu reacţie, o moară de vânt, un auto-

mat în care puneai o monedă pentru a obţine apă,  un teatru de păpuşi complet automatizat. 

Karl Gauss – a avut realizări în aproape toate domeniile matematiciii pornind de la cele 

mai simple, precum formula ce îi poartă numele,  până la teorema fundamentală a aritmeticii. 

Benoit Mandelbrot - a inventat matematica fractală, care este matematica norilor şi a 

vârtejurilor, a galaxiilor şi a firelor de nisip. 

Ada Lovelace – a inventat primul program pentru computer din instoria omenirii. 

Emmy Noerther, pe care Einstein o considera un geniu al matematicii, a fost cea care a 

pus la punct teoria matematică pe baza căreia Einstein a inventat teoria relativităţii. 

Gheorghe Ţiţeica - ale cărui probleme de geometrie  sunt un model de claritate şi de reflec-

ţie pentru orice elev care vrea să înveţe geometria. 

10. Ce influenţă are religia asupra carierei dumneavoastra? 

Mă ajută să am răbdare să înţeleg maniere diferite de abordare a problemelor şi să notez 

corect. 

11. Ce părere  aveţi  despre generaţia tânără, referitor la religie? 

Asta e o întrebare grea şi complexă, pentru că, eu fiind de pe vremea dinozaurilor, genera-

ţia tânăra e aproape oricare…mă mai gândesc şi  răspund în viitorul interviu…. 

12. Ce  uraţi colectivului clasei noastre în viitor? 

Să păstraţi la orice vârstă un pic din copii inteligenţi, buni, serioşi şi muncitori care 

sunteţi acum.  

 

 

Popa Diana, Cl. I  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 

Stoian Maria, Cl. a II–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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VLĂSTARE 

Cred că nu este mai plăcut și mai înălţător lucru  decât să ai fericirea de a-ţi petrece mai 
toată viaţa printre copii: mai cuminţi, mai năzbâtioşi, mai timizi, mai îndrăzneţi. Ei sunt cei 

care dau valoare timpului trecut și celui viitor. 

 Ei sunt braţele puternice care se ridică spre 
cer pentru a desena tainica rugăciune a sufletului. 

Ei sunt cei care fac lacrima să se prelingă pe 
obraz şi 
tot ei 
sunt cei 
care, cu 
candoa-
rea spe-
cifică 
vârstei, o fac să dispară.  

Ce caldă și blândă e vorba lor  curată şi ce smerit e 
gestul lor  de iubire! 

Aşa sunt copiii mei, boboceii din clasa I C. Plini de 
energie pozitivă, puşi pe şotii, glumeţi, dar dornici de a învăţa mereu mai mult, mai bine. Dacă îi 
priveşti, te duci în poveste. Ei sunt eroii basmelor copilăriei. Dacă îi asculţi, sunt uneori ca zefi-
rul, alteori ca furtuna. Dar de cele mai multe ori sunt muzica fermecată a şoaptelor frunzişului 
pădurii, murmurul vrăjit al apelor, versul diafan al unduirii macilor din lan.  

Eu le privesc mereu lumina din ochişori şi asta-mi dă putere să merg mai departe. Mă bu-
cur odată cu ei, învăţ odată cu ei. Şi ei nu mă dezamăgesc. Sunt pe zi ce trece mai buni, mai curi-
oşi, mai însetaţi de cunoaştere. Iubesc ce este frumos şi făuresc frumosul. Iubesc oamenii harnici 
şi le urmează exemplul. Respectă graiul românesc şi sunt mândri că trăiesc pe plaiurile mioritice. 
Ei sunt copii: minţi şi suflete care ne ajută să privim întotdeauna în sus şi să iubim viaţa. 

Înv. Turcu Angela 

Şcoala Gimnazială“ Iorgu Radu”, Bârlad 

Petrea Andreea, Cl. a V–a  B 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 

Arsene Teofana, Cl. a II–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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SFÂNTA TAINĂ A POCĂINŢEI – TAINA IERTĂRII ŞI A ÎMPĂCĂRII 

Înainte de a da curs cuprinsului acestui articol, voi prezenta motivele ce m-au determinat 
să-l public în paginile revistei “Universul creştin al copiilor”, acestea fiind: 

Anul 2014 este declarat de Biserica Ortodoxă Română “Anul omagierii Tainei Spov-
edaniei şi al Tainei Împărtăşaniei şi An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”; 

Mântuirea ca scop al vieţii pe pământ, trebuie înţeleasă ca o restabilire a comuniunii 
omului cu Dumnezeu, comuniune posibilă numai prin unirea cu Hristos cel Înviat prin Sfin-
tele Taine; 

Programa analitică a predării religiei în şcoală acordă un spaţiu considerabil Sfintelor 

Taine, acestea studiindu-se la clasele a V-a şi a VI-a, tocmai pentru a fi înţelese, trăite şi cu 

finalitate spirituală în viaţa elevilor; 

Marea responsabilitate şi preocupare a tuturor celor care-L propovăduiesc pe Hristos în a-
i face pe elevi să înţeleagă de ce sunt botezaţi şi au primit Mirungerea şi Împărtăşania, în a-i 
determina să-şi controleze viaţa prin Spovedanie şi să şi-o sfinţească prin Euharistie, să ceară 
ajutorul lui Dumnezeu şi atunci când sunt bolnavi prin Taina Maslului, să înţeleagă că 
Taina Căsătoriei trebuie făcută în faţa Sfântului Altar – de unde Hristos jertfit să le binecu-
vinteze iubirea, iar cei ce-şi dau seama că sunt aleşi şi chemaţi să-i slujească lui Iisus, să o 
facă prin primirea Tainei Hirotoniei. 

După prezentarea motivelor întocmirii acestui articol, voi prezenta câteva aspecte ce ţin 
de Taina Pocăinţei şi anume:  

Pocăinţa ca Taină; 

Pocăinţa ca virtute şi stare; 

Elementele constitutive ale Tainei Pocăinţei. 

Pocainţa ca Taină 

Unul din mijloacele eficiente pentru realizarea urcuşului duhovnicesc al creştinului este 
Sfânta Taină a Pocăinţei; 

Numele Tainei îşi are originea în cuvântul grecesc “metanoia”, care exprimă atât noţiunea de 
părere de rău pentru păcatele săvârşite (Evrei 12,70), cît şi hotărârea de îndreptare (Luca 3,8), 
adică cele două elemente ale Pocăinţei după definiţia dată de doctrina Bisericii Ortodoxe – 
“Pocăinţa este Taina în care Dumnezeu iartă prin duhovnic păcatele creştinilor, care se căiesc 
sincer să le mărturisescă înaintea acestuia”. 

Pe lăngă numirea oficială dată de Biserică, Pocăinţa mai are şi alte numiri: “Mărturisire” 
după Sf. Irineu, “Al doilea botez” potrivit Canonului al XI-lea al Sinodului de la Cartagina, din 
419, “Dezlegare” după Tertulian, “A doua punte de scăpare după naufragiu” după Fericitul Au-
gustin. 

Taina aceasta a fost instituită de Mântuitorul, prin faptul că El Însuşi a săvârşit-o, 
acordând Cel dintâi iertarea păcatelor slăbănogului (Matei 9,2), vindecarea paraliticului (Marcu 
2 9-10), iertarea păcatelor femeii cu scurgere de sânge (Marcu 5,43) şi prin faptul că a dat 
puterea ucenicilor Săi de a ierta păcatele “Şi grăind acestea, a suflat şi le-a zis: luaţi Duh Sfânt, 
cărora veţi ierta păcatele-iertate vor fi, cărora le veţi ţine, ţinute vor fi” (Ioan 20, 22-23). 
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Din citatul biblic de mai sus se înţelege clar că puterea dată de Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor 
de a ierta păcatele nu este limitată. Este adevărat că în Sfânta Scriptură se vorbeşte de păcate 
iertabile şi neiertabile, dar  această deosebire provine nu din faptul că Biserica ar fi lipsită  de 
dreptul de a ierta toate  păcatele, ci pentru că cei ce le săvârşesc se împietresc în răutatea  şi lipsa 
lor de căinţă, împiedicând harul şi iertarea păcatelor lor. 

Pocăinţa ca virtute şi stare 

Pocăinţa ca Taină se deosebeşte de  Pocăinţa ca virtute şi stare. Ca virtute o găsim la 
toate popoarele şi pretutindeni, deoarece omul a avut întotdeauna conştiinţa păcătoşeniei, îndată 
după căderea lui în păcat. Adam, după ce păcătuieşte, se căieşte şi se ascunde de la faţa lui Dum-
nezeu. De asemenea, se căieşte şi regele David, după săvârşirea  păcatului  cu Batşeba, femeia 
generalului Urie. 

Căinţa s-a manifestat deosebit în cursul vremii, prin ruperea hainelor, prin îmbrăcarea în 
sac şi punerea de cenuşă pe cap, prin post aspru, rugăciune, plâns, jertfe, mărturisirea publică a 
păcatelor. Prin toate aceste forme de manifestare a regretului pentru păcate se urmărea mani-
festarea umilinţei şi dorinţei de a obţine iertarea păcatelor săvârşite pentru a intra în comuniune 
cu divinitatea. 

Mântuitorul Hristos a dat Sfinţilor Apostoli şi urmaşilor acestora puterea de a judeca 
starea morală a oamenilor, dar fără mărturisire, preotul duhovnic nu poate dezlega de păcate pe 
penitent, întrucât fără mărturisire nu poate cunoaşte starea sufletească a acestuia. 

Practica mărturisirii păcatelor înaintea duhovnicului a existat întotdeauna în Biserică 
fiind introdusă de Sfinţii Apostoli. Sfântul Apostol Pavel primeşte în Efes spovedania multor 
creştini. Cei care umblau cu  vrăjitorie, îşi mărturiseau înaintea lui acest păcat, iar el le-a cerut să 
renunţe la vrăji şi să-şi ardă cărţile, ceea ce au şi făcut (Fapte 19, 18-19). Origen, ca o mărturie a 
Tradiţiei scria că păcatele trebuie mărturisite înaintea preotului. Sinodul de Trulan (692), prin 
Canonul 102, prevedea obligaţia preotului de a cerceta felul greşelilor mărturisite şi de a  prescrie 
leacuri potrivite. 

Elementele constitutive ale Tainei Pocăinţei 

Epitemia şi dezlegarea 

Pentru vindecarea de boala păcatului se poate da canon sau epitemie atât celor ce nu ob-
ţin dezlegarea de păcate, cât şi celor ce sunt dezlegaţi de păcatele mărturisite. Epitemiile trebuie 
date în funcţie de gravitatea păcatelor, păcatele nefiind înţelese ca infracţiuni juridice, care tre-
buie condamnate, pedepsite sau iertate. Din acest  motiv epitemiile au un caracter de eliberare şi 
de vindecare, mai mare decât cel de judecată. 

Epitemiile pot fi: lecturi biblice, patristice, metanii, milostenii, prezenţă sporită la  

slujbele Bisericii, post aspru. Literatura ascetică şi canonică menţionează oprirea admin-
istrării Tainei Împărtăşaniei celor ce au păcate grele (omucidere, apostazie, adulter, sodomie). 
Rolul epitemiilor este conştientizarea penitentului de starea lui de păcătoşenie şi renunţarea defi-
nitivă în săvârşirea păcatelor.  

 Dezlegarea de păcate a penitentului este al doilea element constitutiv al Pocăinţei. 
Dezlegarea este rostită de preot după ce a ascultat mărturisirea penitentului. De regulă, dezlega-

rea este făcută oral şi este adresată penitentului prezent. În formula ortodoxă de dezlegare a  
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păcatelor, preotul are un rol obiectiv, pe când în dezlegarea catolică, preotul are un rol 
subiectiv. 

După mărturisirea păcatelor de către penitent, preotul duhovnic îl dezleagă prin rostirea 
rugăciunii: “Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul şi îndurările iubirii Sale de 
oameni, să te ierte pe tine (N) şi să-ţi lase ţie toate păcatele, iar eu, nevrednicul preot şi duhovnic 
– cu puterea ce-mi este dată – te iert şi te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh, Amin”. 

Săvârşirea Tainei Spovedaniei, după canonistul Balsamon (sec. al XII-lea) este la vârsta 
de şapte ani, vârstă ce corespunde cu practica actuală a Bisericii. Acest moment este conform cu 
observaţia psihologilor şi pedagogilor, ce consideră apariţia conştiinţei morale la un copil normal, 
la vârsta de şapte ani. 

Protestanţii, deşi nu socotesc Pocăinţa ca Sfântă Taină, practică totuşi Mărturisirea într-
o formă, care nu e nici publică, nici particulară şi nici în faţa conducătorului lor spiritual, ci ei îşi 
mărturisesc păcatele înaintea lui Dumnezeu, iar conducătorul lor se roagă împreună cu ei pentru 
iertarea păcatelor. Ceva asemănător este şi la armeni, la care preotul dezleagă pe penitent de 
păcatele mărturisite în gând. 

Concluzie 

Indiferent de metodele pedagogice folosite pentru acumularea de cunoştinţe teoretice de-
spre Sfintele Taine, Acestea rămân moduri personale de întâlnire a omului cu Dumnezeu, chiar 
dacă acum au devenit posibile metodele de telechirurgie (intervenţii chirurgicale coordonate de la 
distanţă de un reputat chirurg), niciodată nu se va putea apela la calculator pentru a boteza, 
mirui, spovedi sau împărtăşi pe cineva. 

 
Prof. Paulina Mocanu 

Şcoala Gimnazială “George Tutoveanu”, Bârlad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Irimia Andreea, Cl. a VI–a  B 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 

Negoiţă Maria, Cl. a V–a  B 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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IMPORTANŢA RUGĂCIUNII ÎN VIAŢA CREŞTINILOR 

 
                M-am gândit într-o zi cum ar fi să citesc unor 
copii mai mici decât mine pildele Mântuitorului învăţate cu 
mult drag la ora de religie, să văd ce reacţie ar avea.  
Aşa că, pentru a pune în practică idea mea, fratele meu a 
invitat câţiva colegi la noi acasă. Am început să le citesc 
copiilor care ascultau foarte atenţi, ceea ce mi-a umplut su-
fletul de bucurie. 
 Când am terminat de citit “Pilda vameşului şi fari-
seului”, au început să curgă întrebările:  “De ce este impor-
tantă rugăciunea în viaţa noastră?” şi “De ce trebuie să 
mergem de câte ori avem ocazia la biserică?”. Le-am  expli-
cat cu răbdare că rugăciunea este calea prin care comunicăm 
cu Dumnezeu şi mergând cât mai des la biserică, vizităm 
casa lui Dumnezeu. 
 Un copil m-a întrebat de ce trebuie să ne împărtă-
şim. I-am explicat că prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei 
mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre, încercând toto-

dată să fim mai buni. 
După o discuţie lungă, dar interesantă colegii fratelui meu au plecat acasă liniştiţi iar eu 

am fost fericită că am pus în practică ceea ce am în-
văţat la şcoală. 

Şolcă Andreea, Cl’  a V a B 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  

 

O MINUNE DIN VIAŢA MEA 
 Minunea reprezintă un lucru deosebit pe care 
o trimite Dumnezeu într-o anumită parte a vieţii pen-
tru a te bucura de aceasta. 
 Una dintre minunile care mi-a mişcat sufletul 
a fost naşterea fratelui meu Teodor. A fost un moment 
fericit pe care n-o  să-l uit niciodată. Toată familia 
mea s-a bucurat de faptul că a mai venit printre noi 
un mic sufleţel de copil curat, fără de păcate. Fratele 
meu era pentru toţi membrii familiei un muguraş în 

creştere, iar noi am fost grădinarii care l-au crescut şi  i-am îndreptat paşii în viaţă. Nu o să uit 
niciodată această clipă minunată şi emoţionantă pe care am trăit-o o singură dată în viaţă. 

Fratele meu a fos cel mai mare dar oferit vreodată!Sava Anamaria, Cl. a V-a A 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

Arsene Teofana, Cl. a II–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 

Taşcă Melisa, Cl. a III–a  B 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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NOAPTEA SFÂNTĂ DE CRĂCIUN 

 
 Era o noapte târzie de iarnă. Fulgii se opreau 
din dans parcă la vorbele duioase ale pământului. 
Stăteam şi priveam pe geamul îngheţat. Pe cer stelele 
străluceau mai mult decât în alte nopţi, spunându-mi 
că este o noapte deosebită, o noapte a bucuriei, o 
noapte în care Pruncul Iisus Îşi caută sălaş în sufletele 
noastre, conştientizându-ne de necesitatea Întrupării 
Sale – mântuirea, salvarea neamului omenesc de 
păcate. 
 În casă, mirosul cetinei de brad şi sunetul lin al 
colindelor îmi amintesc şi faptul că această noapte este 
şi o noapte magică, noapte în care Moş Crăciun colindă 
întreaga lume pentru a dărui fiecărui om un dar. Şi tot 
privind îndelung, deodată văd sania cu cei doisprezece 
reni şi pe Moş Crăciun, cu barba lungă şi albă, îmbră-
cat în straie roşii. 
 După spusele legendei din bătrâni, când sania 
lui Moş Crăciun zboară, împrăştie în jurul ei o vrajă ce 
adoarme pe toata lumea. Probabil aşa a fost şi în acea 

Noapte Sfântă, Noapte ce se repetă an de an, deoarece am adormit dusă parcă din aceasta lume. 
Şi deodată m-am văzut zburând în sania lui Moş Crăciun, cadourile cădeau în fiecare casă pen-
tru a bucura fiecare suflet. Moşul se strecura pe hornuri şi aşeza cadourile sale sub bradul împo-
dobit. El bea laptele  şi mânca prăjiturelele lăsate de copii pentru a prinde putere să zboare mai 
departe. Eu curioasă, îl întreb pe Moşul: 

- Moşule, cum ajungi în toată lumea într-un timp atât de scurt, adica într-o noapte? Între-
bare la care mi-a răspuns aşa: 

- În fiecare noapte de Crăciun, timpul se opreşte în loc şi nici un ceas din lume nu mai func-
ţionează, deoarece Pruncul Iisus vrea să ne facă să înţelegem ce este bucuria trecătoare de pe 
acest pământ şi ce este bucuria veşnică din Împărăţia Cerurilor. 
- Şi,  tot zburând în sanie cu Moş Crăciun, priveam lumea care părea a fi o insulă de omăt, de 
un alb imaculat nemaivăzut, răspândind peste tot o bucurie ce nu se poate exprima în cuvinte 
omeneşti şi care n-a durat mult, deoarece am auzit glasul surorii mele: 
- Iulia, trezeşte-te! A venit Moş Crăciun! 
Bucuroasă, am desfăcut ambalajul cadoului adus, dar aveam o oarecare mâhnire, deoarece 

zborul în sanie cu Moş Crăciun a fost doar un vis … de iarnă. 
Teodora Munteanu, Cl.  a V-a 

Şcoala Gimnazială “George Tutoveanu”, Bârlad 

Chipirliu Ana Maria, Cl. a IV–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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ADEVĂR SAU MINCIUNĂ  

PROVOCAREA REALĂ A RELAŢIEI PĂRINTE – COPIL 

Moto: Nicolae Iorga „Un om făţarnic are două feţe şi nici un obraz” 

Dacă un copil trăieşte şi se dezvoltă într-o ambianţă familială  şi  socială valorizantă po-
zitiv atitudinea aceasta se structurează într-un comportament deschis faţă de cei din jur, fără 

ascunzişuri sau făţărnicii. 

Noi, părinţii şi dascălii, suntem luaţi ca modele. Modelele care se întunecă şi se anulează 
atunci când dăm note fără acoperire celor protejaţi, când nu ne ţinem de promisiuni sau suntem 
nedrepţi cu unii elevi… Copiii reflectă spontan impresiile receptate din mediul ambiant, aidoma 
unei oglinzi. Candoarea copilăriei este bariera de aur a purităţii sufleteşti. De altfel, viciul min-
ciunii se deprinde frecvent în familie şi în felurite modalităţi. Părinţii nu-şi ţin promisiunile, în-
jură, bat copiii pentru greşeli minore şi aceştia, de teamă, ascund greşeli ca: furtişaguri, note mici 
la şcoală, chiulul de la ore, conflicte cu colegii, profesorii şi altele. Copilul, în astfel de situaţii, 
descoperă că părinţii lor mint din politeţe, din cochetărie, din amor propriu, din solidaritate, din 
interes sau chiar rea voinţă.  

Copilul trebuie îndrumat şi modelat corespunzător, atenţionat când greşeşte, cu fermitate, 
dar şi cu dragoste şi înţelegere. Nu trebuie uitat niciodată că un copil dificil are nevoie de mult 
mai multe laude decât cei „cuminţi”. Când copilul aude şi vede discuţii şi atitudini vesele, calme, 
cu umor, se simte ocrotit. Este relativ uşor să vezi ce simt părinţii pentru copilul lor. Când vine şi 
vrea să vorbească, dar i se răspunde cu da sau nu, fără nici un fel efort de a lărgi aria de conver-
saţie. Aceasta este una din cauzele pentru copilul se simte mai bine la vecini sau la prieteni sau 
pentru care intră în anturaje nesănătoase. 

Nu trebuie să ne audă criticându-i faţă de ceilalţi. Putem să le aducem apoi toate  laudele 
posibile, totul este degeaba. Dacă ai reuşit să le câştigi sufletul copiilor, îi poţi manipula foarte 
uşor în întreaga activitate. Spun asta din experienţă. Judecata elevului este dură, dar şi dreaptă, 
în cazul în care se simte nedreptăţit. Nu m-am ferit să le spun copiilor mei că şi eu pot greşi une-
ori, că nu există om care să nu greşească. 

Este destul de greu, dar nu imposibil, să creştem elevii care să ne fie în acelaşi timp copii 
şi parteneri, chiar prieteni.  

Minciuna este, adeseori unul dintre cele mai naturale şi fireşti lucruri la copii, reacţia de 
moment fiind, în multe şi variate cazuri ascunderea adevărului pentru o judecată mai uşoară. 
Asta nu înseamnă că nu poate fi combătută la fel de uşor cum apare. Afecţiunea familiei, înţele-
gerea cauzei de la care a pornit totul şi mai ales atitudinea pozitivă în situaţiile dificile pe care le 
trăieşte orice părinte sau învăţător în relaţia cu copiii lor sunt doar câteva din soluţiile schimbă-
rii acestei reacţii. Copilul va spune aproape întotdeauna adevărul dacă este constant încurajat să 
facă aceasta şi mai ales dacă i se explică, pe înţelesul său beneficiile acestei atitudini faţă de pro-
priile greşeli.  

Nimeni nu este perfect, deci a greşi e omeneşte, sunt două dintre cele mai vechi dictoane 
ale omenirii, iar aplicarea lor în viaţa practică poate aduce o relaţie mult îmbunătăţită între pă-
rinţi şi copii, respectiv învăţător şi elev.  

Prof. înv.primar: Munteanu Ionela 
Şcoala Gimnazială Nr.1, Zorleni, Judeţul Vaslui 
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BISERICA ŞI ŞCOALA FACTORI IMPORTANŢI ÎN EDUCAŢIA TINERILOR 

 
Educaţia moral – religioasă este posibilă la o vârstă fragedă atunci când caracterele sunt 

în formare; de aici necesitatea ca noi, învăţătorii să începem instruirea şi educarea moral – 
creştină a copiilor înca din primele zile de şcoală, prin metoda exemplului. La aceasta trebuie să 
contribuim cu toţii : părinţii, bunicii, preoţii comunităţii, comunitatea, şcoala şi în general 
societatea. 
         Educaţia religioasă începe în familie şi continuă în grădiniţă şi în şcoală, unde copiii sunt   
sensibilizaţi prin trăiri religioase puternice, îşi formează deprinderi de conduită, învaţă să-şi  
manifeste sentimentele morale specifice unui bun creştin. Şcoala şi Biserica îl ajută pe copil să 
cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară. 
Ele îi oferă răspunsuri corecte la întrebări cum ar fi: ,,Cine a creat lumea?; ,,De ce ne numim 
creştini?’’; ,, Ce sunt icoanele?’’; ,,Ce semnificaţii au sărbătorile creştine?’’ 

Educaţia religioasă nu trebuie desfăşurată numai în cadrul orelor de religie, ci noi toţi 
trebuie să contribuim la educarea, cultivarea conştiinţei binelui şi răului, să îi ajutăm pe elevii 
noştri să distingă fapta bună de fapta rea şi astfel el, copilul, devine conştient că are de respectat 
nişte norme morale şi îndatoriri faţă de semenii săi. 

Iubirea de aproapele, ajutorul reciproc, milostenia, bunătatea, blândeţea, recunoştinţa, 
cinstea, dreptatea sunt însuşiri pe care elevul le dobândeşte în colectivitate de aceea noi, cadrele 
didactice suntem datoare să le cultivăm pentru a trăi într-o lume mai bună . 

 
Prof. înv. primar, Arsene Constanţa Nicoleta 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Perieni 
 

DUMNEZEU ŞI BUNĂTATEA LUI 

 

Dumnezeu e cel mai bun 

El ne-ajută când ne e greu 

Şi ne-nvaţă ce e bine 

Îl iubim pe Dumnezeu! 

 

Osipov Alexandra , Cls a III-a A 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

 

Bontea Roberta, Cl.  a VII–a  A 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Băcani,  

Bârlad 
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MATEMATICA ŞI RELIGIA 

 
    Încercând să îşi explice obiectele, fenomenele înconjurătoare, creaţia divină, oamenii au înce-
put încă din cele mai vechi timpuri să descopere calităţile care dau valoare acestei creaţii, cum ar 
fi rapoartele matematice, proporţiile, gândirea abstractă. Ulterior, informaţiile culese au fost fil-
trate prin propria conştiinţă de diverşi teoreticieni şi filozofi: Bacon, Descartes, Heidegger etc.  
Pornind de la cunoştinţele asimilate, oamenii concep metode menite să genereze un  univers obiec-
tiv care are drept condiţie experimentul, bazat pe observaţie şi îşi dezvoltă raţiunea. Aşa este in-
trodusă matematica, şcoala gândirii. Matematizând se furnizează adevăruri demonstrabile şi 
implicit se impune o ordine logică, un mod de însuşire a elementelor descoperite.  
    Nimic nu poate fi considerat complet riguros din punctul  de vedere al viziunii matematice. 
Există nişte adevăruri universal valabile, ale vieţii, nu ale matematicii.  
    Cifra zero există dizolvată  în toţi  şi în toate  pentru cei care ştiu să-i aprecieze valoarea sau 
nu există, căci - ce este un zero?  
    Doi se numeşte doi prin convenţie, dar şi dacă s-ar numi trei ar desemna  aceeaşi realitate. Pre-
cum Învierea este crezul creştinilor, "1+1 = 2". Apare o competiţie între cine are mai multa drep-
tate. E normal ca fiecare disciplină să-şi promoveze propriile metode, căci dacă n-ar crede în întâ-
ietatea lor, şi-ar nega astfel propria supravieţuire. Axiomele sunt diferite, însă geometriile alter-
native coexistă, fiecare înţelegându-le şi acceptându-le pe celelalte. 
    Există personalităţi care susţin că "ştiinţa este religia lumii moderne", prezumţie discutabilă, 
întrucât  ştiinţa şi religia se află într-o strânsă interdependenţă, fiecare reprezentând pentru cea-
laltă un rău necesar, ce o determină pe cealaltă să progreseze, să se perfecţioneze. 
Prin urmare,matematica şi religia coexistă încă din cele mai vechi timpuri, evoluând împreună. 
Un limbaj abstract folosit chiar şi de alte ştiinţe pentru a-şi demonstra propriile teorii , unul din 
scopurile matematicii este acela de a-i ajuta pe oameni să –şi explice cum şi de ce se desfăşoară 
cele ce-i înconjoară, să înţeleagă mai bine creaţia divinităţii, scopul acesteia, să o aprecieze pen-
tru valoarea ei inestimabilă şi  cunoscând mai multe să se simtă în siguranţă, protejaţi. 

                       
Profesor Cristina Chiriţescu 

Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, Bârlad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocanu Teodora, Cl. a III–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 

Bodea Iustina, Cl. a V–a  B 

Şcoala Gimnazială “Ep. I.  

Antonovici”, Bârlad 
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CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ÎN SPAŢIUL BÂRLĂDEAN  

 

              Timp de trei zile, municipiul Bârlad a fost capitala spiritualităţii româneşti. Aproape o 
sută de elevi din toată ţara au participat la concursul interdisciplinar “Cultură şi spiritualitate 
românească”. În perioada 9-11 mai, la Liceul Pedagogic “Ioan Popescu“ Bârlad, s-a desfăşurat 
faza naţională a concursului  interdisciplinar “Cultură şi spiritualitate românească“. Evenimen-
tul a fost organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Vaslui, Episcopia Huşilor, Consiliul 
Judeţean şi Primăria Municipiului Bârlad, cu implicarea deosebită a Liceului Pedagogic “Ioan 
Popescu“, Clubului Sportiv Şcolar, Muzeului şi Teatrului “Victor Ion Popa” din Bârlad. 

Concursul a strâns aproape o sută de elevi din ţară şi 42 de profesori însoţitori, jurizarea 
fiind asigurată de prof. univ. dr. Maria-Magdalena Jianu, în calitate de preşedinte, susţinută de 

vicepreședinții conf. univ. dr. Mina-Maria Rusu și prof. Cătălin Pîslaru, inspectori generali în 

Ministerul Educației Naționale.  
 Preşedintele de onoare al Concursului a fost Preasfinţitul Părinte Corneliu. Menţionez  

că, prin implicarea materială şi spirituală în organizarea şi desfășurarea concursului, Preasfin-
ţitul Părinte Corneliu, alături de comunitatea monahală de la Mănăstirea Bujoreni şi de 

reprezentanţii Seminarului Teologic ”Sfântul Ioan Gură de Aur” Huși, a contribuit la reuşita 
evenimentului cultural de la Bârlad.  
             Organizatorii au primit cuvinte de apreciere din partea oaspeţilor, care au fost implicaţi 
în activităţi cultural-artistice de înaltă ţinută. Doamna Mina Maria Rusu a afirmat: ” În ziua 
de 9 mai, zi cu rezonanţă istorică, la Bârlad, am găsit oameni cu suflet mare, care au înţeles  că a 
fi gazda Concursului Naţional Interdisciplinar ”Cultură şi spiritualitate românească” este o 
şansă de a scrie istorie şi în spaţiul şcolii româneşti. Colegii mei, dascăli minunaţi, au construit 
un cadru afectiv, cu dimensiuni culturale rafinate, prin spectacolul de la deschiderea festivă la 
Teatrul ”Victor Ion Popa”. Este un gest fără precedent, de respect al dascălilor faţă de elevii oas-
peţi, căci, pe scenă, aceştia – dascălii – au fost artişti şi au încântat auditoriul cu muzică de 

înaltă ţinută. Corul Seminarului Teologic din Huși a demonstrat măiestrie şi a încântat audito-
riul. Cei din sală au girat prin  atitudinea deosebită, valoarea momentului. Admirabili, colegii 
mei de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui inspectorul şcolar general, prof. Gabriela 
Plăcintă, inspector şcolar Mihaela Dumitriţa Ciocoiu, inspector şcolar Monica Mocanu au asigu-
rat copiilor din toată ţara, o atmosferă culturală remarcabilă. Le mulţumesc şi le doresc răsplata 
cea mai înaltă a gestului lor – respectul sincer al elevilor pe care i-au încântat. Colegilor de la 
Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” din Bârlad le mulţumesc pentru implicarea totală şi eficientă, 
de mare rafinament.” Doamna profesor Maria Magdalena Jianu a declarat: ” Bârladul a fost, în 
această frumoasă primăvară, gazda unui extraordinar concurs interdisciplinar ”Cultură şi spiri-
tualitate românească, care a reunit sufletele, minţile, gîndurile şi trăirile a aproximativ 100 de 
elevi din clasele V- VIII din toate judeţele din România. 

Beneficiind de o organizare de excepţie realizată de inspectorul şcolar general, prof. 
Gabriela Plăcintă, inspector şcolar Mihaela Dumitriţa Ciocoiu, inspector şcolar Monica Mocanu  
de la Inspectoratul Şcolar Judeţean  Vaslui, de directorii Gabriela Paşca şi Dana Marinescu şi  
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 cadrele didactice de la Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” Bârlad, participanţii au adus 
prin lucrările lor o farmaceutică a spiritualizării lumii, oferind o rețetă a educaţiei pentru liber-
tatea spirirtului, în sensul detaşării, al smereniei, al recursului la cultură ca formă sigură de îm-
plinire prin cultură. 

Participarea la acest concurs de cultură şi spiritualitate, precum şi rezultatele obţinute 
demonstrează că tinerii noştri au, nealterată, plăcerea mersului pe sub arşiţa pustiului având că-
lăuză pe Dumnezeu. 

Sunt convinsă că experienţa dobândită le va stimula şi mai mult pasiunea pentru lectură, 
şi că toţi vor fi repere pentru iubitorii de cultură şi spiritualitate în desfăşurarea unor concursuri 
viitoare.” 

Domnul profesor Cătălin Pîslaru, inspector general MEN  pentru disciplina religie, a 
punctat faptul că ” religia nu a fost niciodată separată de cultură. Religia a contribuit perma-
nent la conservarea şi la consolidarea stabilităţii culturii româneşti, fiind un model de valori. 
Cred că suntem cu toţii de acord cu ideea că învăţătura creştină îşi are ecoul în viaţa sufletească 
a oamenilor, care, prin extindere, se împlineşte în sfera spirituală. Dar tot aici, în suflet şi în 
spirit, îşi are sediul şi cultura. Este de neimaginat o viaţă sufletească şi spirituală care să nu 
simtă nevoia unei ancorări religioase, după cum este de neimaginat că ea ar putea să acorde o im-
portanţă minimă culturii, astfel încât, din punct de vedere structural, între religie şi cultură se 
stabilesc numeroase legături, care îngreunează mult o delimitare a domeniilor lor de manifestare” 
felicitându-i pe ” toţi cei care au organizat această ediţie a concursului „Cultură şi spiritualitate 
românească”, prilej de bucurie şi speranţă pentru toţi cei care iubesc limba, neamul, credinţa şi 
valorile culturale româneşti, şi le mulţumesc gazdelor noastre, care au făcut posibilă această 
manifestare.” 
       Cuvintele de apreciere s-au datorat, oarecum, şi bunăvoinței domnişoarei inspector general 
Gabriela Plăcintă, care, aşa cum a declarat, a acceptat ”cu plăcere dar şi cu responsabilitate 
susţinerea acestui concurs în judetul nostru, am fost onorată că reprezentanţii ministerului s-au 
gândit la noi şi am desemnat Bârladul prin Liceul Pedagogic "Ioan Popescu” să-l organizeze. 
Acum, la finalizarea concursului pot să afirm că organizarea a fost impecabilă, iar institutiile 
culturale ale Bârladului ( Teatrul "V.I.Popa", Muzeul" Vasile Parvan")  ne-au întins o mâna pen-
tru a realiza un "regal al culturii şi spiritualităţii" pe tot parcursul evenimentului. Țin să mulţu-
mesc tuturor celor care ne-au sprijinit în organizare şi în mod deosebit echipei mele de inspectori 
care s-au implicat, colectivului didactic al Liceului Pedagogic "Ioan Popescu" precum şi pro-
fesorilor de religie şi limba româna din zona Bârlad.” 
  În calitate de organizator, pot afirma, cu toată convingerea, că evenimentul nu ar fi avut o 
înaltă ținută dacă nu am fi fost sprijiniţi de oameni cu suflet mare, care s-au implicat cu toată 
dragostea, dăruirea, responsabilitatea în organizarea evenimentului.  Mulțumesc pe această cale 
doamnei director Gabriela Paşca, domnilor şi doamnelor profesor de la disciplina limba şi litera-
tura română, şi nu în ultimul rând, colegilor mei de la disciplina religie. Menţionez că următorii 
colegi s-au remarcat prin seriozitate şi devotament față de slujirea pe care o au, timp de trei zile 
au fost alături de mine trecând peste problemele personale, fiind disponibili pentru a rezolva 
situațiile problemă apărute la orice oră din zi și din noapte:  Adam Lucica - Școala Gimnazială  

”Principesa Elena Bibescu”Bârlad; Ambrosă Mihai – Școala Gimnazială ”Mihai  
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David”Negrești; Ştefănică Daniel - Şcoala Gimnazială ”Vaslie Pârvan” Bârlad; Bodea 
Jenica - Şcoala Gimnazială ”Iorgu Radu”; Maxim Iulian – Colegiul Naţional ”Gheorghe Roşca 
Codreanu”; Pelin Gabriel – Şcoala Gimnazială Nr 1 Tutova; Onu Ionuţ  – Colegiul Tehnic 
”Alexandru  Ioan Cuza ”Bârlad; Radu Cătălin – Şcoala Gimnazială Nr 1 Iana; Grosu An-
toaneta - Şcoala Gimnazială Nr 1 Băcani; Moldoveanu Camelia  – Colegiul Tehnic ”Alexandru  
Ioan Cuza ”Bârlad; Vulpe Virgil – Şcoala Gimnazială Nr 1 Griviţa; Zaharia Cătălina - Şcoala 
Gimnazială ”Episcop Iocov Antonovici”Bârlad; Lupu Diana – Liceul Tehnologic ”Marcel 
Guguianu” Zorleni;Matu Adrian - Şcoala Gimnazială ”Manolache Costache Epureanu”Bârlad; 
Ignat Florin - Şcoala Gimnazială de Arte ”N.N. Tonitza” Bârlad; Severin Bogdan - Şcoala Gim-

nazială ”Horia Stamatin” Bogdănești; Neagu Andreea – Colegiul Tehnic  ”Alexandru  Ioan 
Cuza ”Bârlad. Dragi colegi, vă mulţumesc că aţi fost alături de mine, că m-aţi sprijinit şi, împre-
ună, am reuşit  să transformăm Bârladul, chiar dacă doar pentru trei zile, în ”capitala culturii şi 
spiritualităţii româneşti.” 

 

Inspector  Şcolar de Religie, Prof. Monica Mocanu 

I.S.J.Vaslui 

 

BISERICA                     

 

În biserica cea sfântă 

Vin creştinii să se roage. 

Rând pe rând ei se închina, 

La chipul lui Dumnezeu 

Ce ne fereşte de cel rău. 

 

După slujba cea frumoasă 

Toţi creştinii pleacă acasă, 

Mult mai buni, mai împăcaţi, 

Şi cu toţii împăcaţi. 

 
Bercea Andrada, Cl. a II- a A 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

Bârladeanu Nicoleta, Cl. a VI–a  B 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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O ZI DE PRIMĂVARĂ 

 
 Prima zi de primăvară mi-o imaginez ca un tablou în 
care copacii înfloriţi, cu flori ca de mătase şi iarbă proaspătă, 
parcă au viaţă. 
 Valea se întindea, undeva departe, mai jos, scăldată în 
soare. În faţă se ridica pe fundalul cerului de un albastru in-
tens un câmp parcă nesfârşit de zăpadă cu mici petice de flori 
de primăvară. 
 Copacii bucuroşi de venirea primăverii alergau pe 
pământul jilav. În jurul lor, dansau tot soiul de fluturi şi in-
secte. În depărtare piscurile semeţe ale munţilor păreau că ating 
cerul. De jur împrejur, era o linişte desăvârşită, tulburată doar 
de uşoara adiere a vântului, care legăna cupele uşoare ale 
florilor albastre şi capetele de aur ale ghioceilor. 
 Toate împrejurimile sunt învăluite în lumina aurie a 
soarelui. 

Bodea Iustina, Cl.  a V-a B 

Şcoala Gimnazială “Ep. Iacob Antonovici”, Bârlad 

POVESTEA GHIOCELULUI 
 

Primăvara nu poate veni din cauza iernii. 
Voi pleca când va ieşi prima floare, zise iarna! 

Primăvara a dat de veste în ţară că, cine va înflori primul îi va mulţumi. 
- Cine va înflori primul? 
- Eu! strigă ghiocelul 
- Tu? eşti firav şi delicat. 
- Nu, sunt un curajos, dar voi ieşi primul! 
După aceea, iarna a plecat şi a venit primăvara.  

Bodea Alexie, Cl. a II-a B 
Şcoala Gimnazială “Ep. I. Antonovici”, Bârlad  

 

Bodea Iustina, Cl. a V-a B 
Şcoala Gimnazială “Ep. I.  

Antonovici”, Bârlad 

Bodea Alexie, Cl. a II–a  B 

Şcoala Gimnazială “Ep. I. Antonovici”, Bârlad 
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O MINUNE DIN VIAŢA MEA 

 
O minune s-a întâmplat în viaţa părinţilor mei atunci când m-am născut. Mama care m-a 

născut mi-a zâmbit din prima clipă. Mi-a dat lapte, m-a îngrijit şi o iubesc foarte mult. Ea e o 
minune în viaţa mea şi a tatălui meu. Este cea mai importantă persoană din viaţa mea. O iubesc 
foarte mult şi aş vrea ca toată viaţa mea să fie cu mine. 

Glasul ei mângâietor îmi spune: 
Te iubesc, bobocel! 
Şi eu, mami! Îi spun îmbrăţişând-o. 
Ea a fost cu mine la bine şi la rău şi aş vrea să trăiesc veşnic aceste clipe frumoase. 
Aşa că, nu am decât atât să-i spun: te iubesc, mamă! 

Giurgea Daira , Cl. a III-a A 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  

 

PAŞTELE 

Azi în sat e sărbătoare 

Parcă ziua e mai mare 

Soarele e sus pe cer 

Încălzindu-ne stingher, 

 

Tot sătucu-i bucuros 

Că a înviat Hristos 

Toţi şi-au iertat păcatele 

Dându-şi mâna prietenos. 

 

Acum totul e vioi 

Chiar şi florile din câmp 

S-ar ridica şi ar dansa 

Că a înviat Mesia! 

 

Martac Mălina , Cl. a III-a A 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

 

Bîrhală Miruna, Cl. a II–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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ISTORIOARĂ DE SUFLET FOLOSITOARE 
Mai bine să suferi răul decât să-l faci! 

 

 O oiţă îndura multe rele de la celelalte vieţuitoare. 

            Într-o zi merse şi se plânse lui Dumnezeu, Care o ascultă cu multă bunăvoinţă, după care 

îi zise: 

         - Bunătate de făptură! Văd bine că ţi-am dat puţine mijloace de apărare. E o nedreptate pe 

care voiesc s-o înlătur. Vrei tu să-ţi crească la picioare şi dinţi fioroşi în gură? 

         - Oh, nu! Zise oiţa. Nu vreau să mă asemăn vieţuitoarele de pradă.  

         - Poate vrei să-ţi ascund un venin puternic sub dinţi? 

         - Ah, răspunse oiţa, vieţuitoarele veninoase  sunt aşa mult blestemate!... 

         - Ei bine, ce vrei atunci? Vrei să-ţi crească coarne mari în frunte şi să ai putere mai mare în 

gât? 

         - Niciodată, Părinte bun! Aş putea să ajung tot atât de încolţată ca ţapul. 

         - Cu toate acestea, dacă vrei ca celelalte dobitoace să nu-ţi facă răi, trebuie să fii temută, să 

poţi face şi tu rău altora. 

         - Ah!... trebuia asta, zise oiţa gemând. Atunci, Părinte, lasă-mă aşa cum sunt, pentru că 

puterea de-a face rău cuiva întărâtă pofta de a-l face. Mai bine sufăr răul, decât să-l fac. 

          Dumnezeu binecuvântă oiţa, şi de atunci oiţa nu s-a mai văitat de relele pe care le pătimea 

din pricina celorlalte vieţuitoare. 

Prof.înv.primar, Ferlovici Gabriela 

Şcoala “M.C.Epureanu”, Bârlad 

PAŞTELE 

 
 Este prima zi de Paşte. Ne-am trezit şi am 
ciocnit ouăle roşii ca sângele, după care am pornit spre 
biserică pentru a ne închina Domnului şi Maicii Dom-
nului. 
 Slujba a început. Dupa două ore de ascultare a 
cuvântului lui Dumnezeu, am ieşit din Biserică dând 
de pomană oamenilor. Noi am plecat acasă bucuroşi, 
că am putut face o faptă bună.  
 Ajunşi acasă, obsevasem că se făcuse timpul 
pentru a servi prânzul. Aşa că ne-am adunat în jurul 
mesei toată familia. 
 Aceasta a fost o zi de Paşti de neuitat! 

Cireşică Bianca Cl. a IV-a A 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad Călin Iolanda, Cl. a VI–a  B 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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POVEŞTILE LUI CREANGĂ (V) 

Darul de la Dumnezeu merită să fie lăudat şi cinstit. Deşi este primit fără plăcere ca să 

doarmă peste noapte, de un boier, care îi oferă o casă nelocuită, Ivan, om dintr-o bucată, este si-

gur că somnul nu-i poate fi deranjat decât de cutremur sau de posibilitatea că s-ar putea să nu fie 

casa ,,curată”. Pentru a dormi liniştit, consideră că este suficient să îşi facă cele ,,câteva cruci 

până la pământ” creştineşte şi dacă acestea nu au efect, creştinul nostru ,,se cam pricepe ce-ar fi 

asta”. Şi, fără urmă de îndoială, apelează la turbinca binecuvântată de Dumnezeu, curăţind casa 

boierului de ,,necuraţi”. 

Asemenea autorului, personajul Ivan este hâtru, prezentându-se în faţa gazdei pentru a 

pedepsi fizic pe cei ce i-au stricat somnul, astfel încât dracii ,,să pomenească ei cât or trăi că au 

dat peste Ivan, robul lui Dumnezeu”. Cum Ivan se ştie apărat de Dumnezeu, nu se teme de re-

prezentanţii diavolului, deşi păcătuieşte prin mândrie, lăudându-se că ,,încalte ţi-am curăţit şi eu 

casa de draci şi vi-i aduc plocon”, de parcă tocmai să-i vadă îşi dorea boierul. Pedeapsa fizică este 

însoţită de ,,tocmeală”, Ucigă-l-crucea promiţând că nu mai vine pe la casa boierului, iar oamenii 

având ocazia să vadă cum arată şi cum vorbesc ucenicii lui Scaraoschi. 

Întâlnirea cu diavolul dă o nouă întorsătură vieţii lui Ivan. Descoperind binele şi ştiind 

ce este răul, el poate alege în cunoştinţă de cauză  care este calea ce trebuie urmată. 

Liberul arbitru lăsat de Dumnezeu prin invitaţia făcută lui Ivan ,,când te-i sătura tu de 

umblat prin lume, atunci să vii să slujeşti şi la poarta mea, căci nu ţi-a fi rău”, cât şi prinderea şi 

pedepsirea ,,iepuroilor” trimişi de Sarsailă, reprezintă imbolduri pentru Ivan, omul din popor cu 

inima curată şi recunoscătoare, de a-şi stabili ţelul suprem în viaţă. Astfel, Ivan consideră că a 

venit momentul să meargă să slujească ,,pe Dumnezeu, împăratul tuturor”, slujire care ar trebui 

să se desfăşoare de-a lungul întregii vieţi creştine. Drumul aparent simplu, curgerea timpului 

dintr-o viaţă, capătă conotaţii iniţiatice: oamenii de bună credinţă, ,,privitorii, cu căciulile în 

mână, îi urau drum bun”, dar nimeni nu poate să-l îndrume ,,unde şede Dumnezeu”. Sugestia da-

tă din modul cum reuşeşte să descopere adevărata cale: ,,Numai sfântul Nicolai trebuie să ştie 

asta, zise Ivan, scoţând o iconiţă din sân şi sărutând-o pe dos şi pe faţă.  Şi atunci, ca prin minu-

ne, se şi trezeşte Ivan la poarta raiului” este că prin inimă curată, gând bun şi rugăciune, se poa-

te ajunge în rai. 

Urmărind alegerile pe care la face Ivan, se poate spune că totul porneşte dinăuntrul nos-

tru, cei din jur putând să influenţeze doar când omul este hotărât sau are un caracter slab.    

(Continuarea în numărul viitor) 

Bibliografie : Creangă, Ion, Poveşti, povestiri, amintiri, 1980, Editura Eminescu, Bucu-

reşti,  

Prof. Alexa  Maria-Mihaela 

Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Radu” Bârlad 
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PAŞTELE 
          Primăvara este cel mai viu anotimp al anului când totul este verde şi proaspăt, păsările 
ciripesc voioase pe bolta senină a cerului, florile multicolore fluturate de un vânt potolit aşteaptă 
pe câmpul înverzit copiii să vină să le culeagă. Acest minunat timp ne aduce una dintre cele mai 
importante sărbători din an, Învierea Domnului.  
         În această perioadă  copiii merg la ţară pentru a fi  alături de bunicii lor la această bucurie. 

Fetele ajută pe bunicuţe la făcut cozonaci rumeni şi 
pască aurie, la pregătirea bucatelor alese, dar, mai ales 
la vopsirea ouălor, simbolul Învierii. Băieţii împreună 
cu bunicii se ocupă de curăţenia curţilor şi a grădini-
lor. Totul trebuie pregătit cu multă atenţie şi grijă 
pentru întâmpinarea Mântuitorului. De asemenea ne 
pregătim sufletele prin post, rugăciune şi fapte bune. 
La fel cu hainele care se murdăresc şi trebuiesc spăla-
te, sufletele noastre se murdăresc prin păcatele pe care 

le săvârșim. Ne spovedim şi ne împărtăşim pentru a-L 
primi cu vrednicie  pe Cel care s-a jertfit pentru noi 
prin 
moartea 
Sa pe cru-
ce. Astfel 
sufletele 
noastre 
strălucesc 

din nou de har și bucurie. 
         Se aude clopotul, trâmbiţa îngerilor ce ne chea-
mă pe toţi în casa Domnului, la rugăciune. În haine 
de sărbătoare, cu coşurile pline de bunătăţi gătite 
special pentru acest mult aşteptat moment, bunicii 
împreună cu nepoţii se îndreptă cu paşi tremurânzi 
spre biserica veche a satului. Într-o ordine firească şi 
o atmosferă plină de emoţie fiecare aşteaptă îndem-
nul părintelui de a lua lumină.   
        Încet, încet curtea bisericei se umple de lumină sfântă. Fiecare creştin nu-i uită pe cei ador-
miţi şi pe fiecare mormânt se aprind lumânări. O linişte adâncă se aşterne, iar  cimitirul pare o 
boltă cerească plină de stele strălucitoare. Participăm la slujba de Înviere, apoi ne îndreptăm cu 
lumânările aprinse spre casele noastre, unde bunica aşează pe masă bunătăţile pregătite, alături 
de cele sfinţite.  Ciocnim ouă roşii şi rostim cu emoţie „Hristos a înviat!”, „Adevărat a înviat!”.  

Cîrlan Andreea, Cl. a IV-a A 
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  Vaslui 

 

Conduruţă Delia- Elena, Cl. a II-a B 

Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  Vaslui 

Agape Dariana, Cl. a VII-a B                                                              

Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  Vaslui 



  23 

 

 

 

 

BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI 
          După o iarnă geroasă Zâna primăverii vine cu alaiul ei de toporaşi, cu mireasma florilor ce 
te îndreaptă într-o lume de poveste şi ne aduce totodată îndrăgitele sărbători pascale. 
           Când s-au ivit zorile şi soarele a răsărit pe cerul azuriu gospodinele îşi încep curăţenia în 
case şi îşi dedică tot timpul pentru a pregăti cele mai gustoase mâncăruri tradiţionale. În Joia 
Mare în toată casa de  creştin se  vopsesc ouă roşii ca sângele Mântuitorului care a curs pe cruce 
pentru mântuirea noastră. 
          După ce s-au spovedit şi au avut grijă de sufletul lor prin post şi rugăciune, toţi credincio-

şii se pregătesc  pentru  noaptea Învierii. Acum toată suflarea satului se îndreaptă cu paşi sfioși 

spre bisericuţa veche a străbunilor noștri. Cu toţii sunt atenţi, se roagă neîntrerupt pentru semeni 
şi îşi doresc ca toată viaţa lor să stea sub semnul dragostei şi a iubirii de Dumnezeu. Cei mai ne-
răbdători sunt copiii îmbrăcaţi în straie noi de sărbătoare care aşteaptă cu bucurie momentul pri-
mirii sfintei lumini a Învierii.   
          Drumurile sunt luminate de făcliile creştinilor ce se îndreaptă liniştiţi spre casele lor. Cu 
emoţie şi cu bucurie în suflet se salută:  „Hristos a înviat!”,  „Adevărat a înviat!”. Odată ajunşi  
creştinii ciocnesc ouă roşii, simbolizând deschiderea mormântului purtător de viaţă al Mântuito-
rului. De pe mesele îmbelşugate nu lipseşte mielul. Ca un miel nevinovat Domnul nostru Iisus 
Hristos S-a jertfit pentru noi oamenii.  
         Sărbătoarea Învierii ne cheamă la o viaţă sfântă şi un neîntrerupt urcuş duhovnicesc. 

 
Căpitanu Andreea, Cl. a IV-a A  

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  Vaslui 

 

Savin Diana, Cl. a V-a B 
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  

Vaslui 

Mardare Larisa Cl. a VII-a A 
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  

Vaslui 
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EDUCAŢIA RELIGIOASĂ  

 
Cam tot atât de veche ca şi convieţuirea umană, religia este temei al celor mai profunde 

reflecţii umane şi perpetue de a cunoaşte, de a afla, de a se îndoi de ceea ce a aflat, tocmai pentru 
a verifica noi căi, noi adevăruri. 
 În lucrarea ,, Les formes elementaires de la vie 
religieuse”, apărută în 1912, se spune că religia 
este ,,un sistem de credinţe şi practici legate de 
lucruri sacre, adică separate de lumea oamenilor, 
interzise, dar în acelaşi timp credinţe şi practici 
care unesc în aceeaşi comunitate morală, numită 

Biserică , pe cei care aderă la ele.„  
Predarea religiei în şcoală are valenţe 

deosebite prin rolul ei informativ, dar mai ales 
formativ, evidenţiază necesitatea ei în consti-
tuirea unor competenţe şi atitudini moral-
sociale. Important este faptul că în şcoli, elevii 
se bucură că studiază împreună indiferent de 

naţionalitate, de etnie sau religie. Ei pot să parti-
cipe la jocuri, activităţi şcolare, serbări şi concur-
suri. Instrumentele inovative utilizate în asigura-
rea calităţii la religie se referă la mijloace, respectiv 
metode didactice, instrumente didactice auxiliare, 
care facilitează transmiterea şi asimilarea informa-
ţiei didactice, înregistrarea şi evaluarea rezultate-
lor obţinute. Introducerea Internetului în şcoală şi 
a tehnologiilor moderne a dus la schimbări impor-
tante în învăţământ, fiind foarte util atât elevu-
lui, cât şi profesorului.  

 

Bibliografie : Michel Meslin, Ştiinţa reli-

giilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993. 

 
Prof. Ciolacu Mirela 
Şcoala Gimnazială Nr.1Puşcaşi, Jud. Vaslui 
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CARTEA ŞI IMPORTANŢA LECTURII 
          „Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru 
existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. 
Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de nădejde.”  
(G. F. Morozov) 
          În afara cărţii nu poate fi concepută azi o cultură sistematică a individului şi implicit a 
societăţii. O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă 
ori de câte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare 
până ce l-ai înţeles. Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supă-
ră, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. O regăseşti oricând la fel de credincioasă şi discretă. 
          În acelaşi timp putem spune că ea poate fi un învăţător care te conduce la bine, te face să 
te bucuri, să râzi şi să plângi. De aceea trebuie să comentăm puţin funcţia ei ca mijloc de educare 
a omului. 
          Efortul şi dorinţa spre lectură continuă sistematic, vizând o perspectivă, reprezintă condi-
ţia oricărui succes personal. 
          O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. 
Toate celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate 
vor rămâne oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele lor tehnice. 
          Alegerea cărţilor potrivite este numai primul pas. Al doilea pas şi tot atât de important 
este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. 
          Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument care dezvoltă posibili-
tatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 
          Una dintre acţiunile prioritare propuse de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru anul 
şcolar 2014-2015 este „Îmbunătăţirea competenţelor de lectură”. Prin această acţiune se urmăreş-
te introducerea lecturii, a înţelegerii şi interpretării textelor ca practică obligatorie la toate disci-
plinele. 

Bibliotecar,Prof.  Robitu Geta – Larisa 
Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Radu” Bârlad 

Bărbăscu Ştefan Cl. a II–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 

Bodea Iustina, Cl. a V–a  B 

Şcoala Gimnazială “Ep. I.  

Antonovici”, Bârlad 
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PAŞTELE 

 
Pe când ziua s-a sfârşit 
Şi când noaptea a venit 
Albinele au zburat 
Şi uşor, uşor s-au adunat. 

 
Oamenii au plecat  
Să se roage neîncetat 
La Învierea lui Iisus 
Care ne-a izbăvit de păcat 
În zilele lui Ponţiu Pilat 

 
În Sfânta zi de Paşte 
Gospodinele pun pe mese 
Ouă roşii, cozonaci, pască 
Şi bucate alese. 

 
Arsene Teofana, Cl. a II- a A 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMĂVARA 
 
Copacii au înflorit, 
Ziua lungă a revenit, 
Păsările ciripesc 
Şi între ele vorbesc 

 
Fluturii zboară neîncetat 
Într-un curcubeu de admirat, 
Albinele zumzăie şi sporăvăiesc 
Într-o floare ele muncesc 

 
Pe baltă se plimba ţâfnos 
Cocostârcul “Gât Gros”, 
Din pământ iese curioasă 
Cârtiţa cea sfioasă 

 
Primăvara-i minunată, 
Dragi copii, veniţi la joacă! 

 
Arsene Teofana, Cl. a II- a A 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

Bontea Roberta, Cl. a VII–a  A 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Băcani,  

Vaslui 

 

Sufragiu Rareş, Cl. I A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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E O CARTE TAINICĂ – E CARTEA CĂRŢILOR 
 

Îmi amintesc şi-acum … de parca ieri s-ar fi întâmplat. Eram în casa de la ţară a buni-
cilor, în camera cea cu miros de mucegai. Pe pereţii duri şi reci străjuiau icoane şi candele aprinse. 

Trecuseră în jurul a cinci ani  de cînd făcusem primii paşi. Eram pe divanul cel vechi, iar 
lângă el zăcea  masa uriaşă cu picioare încovoiate. Despre acea misterioasă masă, întunecată şi 
sobră, îmi amintesc cu plăcere şi cu deosebite emoţii. Ştiam pe atunci un singur lucru: că pe ea se 
află un obiect tainic … o carte a bunicii! 

Cu măreţe eforturi şi cu dorinţa arzătoare am reuşit a ajunge cu firavele degete pe scoarţa 
cea groasă a cărţii. Am ademenit-o parcă! O carte înveşmântată în negru, cu foiţe aurite şi cru-
ciuliţă argintată se afla în mâinile mele. Am deschis-o! Mă pierdusem printre slovele ei mici şi 
fugare, dar atât de disciplinate … versete, capitol … Şi parcă o lumină divină mi-a luminat 
privirea … Puteam desluşi fiecare cuvânt, iar rândurile curgeau în faţa ochilor mei …  
Momentul acela a fost de neînţeles … cum am putut învăţa într-o fracţiune a timpului … Acum 
însă, totul îmi este clar. Acea carte este o deschizătoare de drumuri, asemenea mamei în poala 
căreia plângeam sau la care găseam răspunsuri chiar şi la întrebările retorice… 
E cartea Lui … a celui ce ne-a insuflat dragostea şi înţelegera prin slove enigmatic … 

Mulţi dintre cei chemaţi şi chiar majoritatea dintre umilele noastre suflete au încercat a 
desluşi în totalitate cuvintele tainice ale Sintei Scripturi. Dar puţini dintre ei au reuşit a ajunge 
la calea cea dreaptă prin înţelegerea ei. 
Mulţi dintre noi am spune că tainele ei sunt la vederea oricui … Dar câţi dintre noi le-am simţi 
cu adevărat? În primele clipe cu toţii am pornit în desluşirea ei … dar oare toţi vom rezista până 
la capăt? 

Se spune, şi adevărat este, că doar Biserica are dreptul şi puterea de a o desluşi, menire 
încredinţată acesteia de Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfinţii Apostoli şi prin urmaşii acestora 
– episcopi şi preoţi: “Sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi, le 
răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare” (II Petru 3, 16). 

Nouă, celor păcătoşi, ne este uşor să pătrundem în tainele Sfintei Scripturi, doar prin 
strânsa legătură cu Biserica şi prin administrarea Sfintelor Taine, conform învăţăturilor acesteia.  
Cartea Cărţilor sau Sfânta Scriptură este Cartea cea mai de preţ dintre toate cărţile din lume, 
care, prin slovele ei, ar putea rămâne veşnic alături de noi şi în sufletele noastre. O inimă pângă-
rită de păcate, ce-şi are alături învăţămintele Sfintei Scripturi şi conştiinţa respectării şi îm-
plinirii acestora, se poate îndrepta şi se poate bucura de acea făgăduinţă  a Mântuitorului Hris-
tos – în Împărăţia Cerurilor. 

Aşadar, să nu ne ferim nici o clipă să îi urmăm învăţăturile, să încercăm să-I purtăm Cu-
vântul mai departe, să-I facem şi pe cei mai mici să descopere şi să îndrăgească Cartea cea mai 
sfântă, Cartea Cărţilor, înveşmântată în negru, cu foiţe aurite şi cruciuliţă argintată! Să-i păs-
trăm aprinsă făclia divinităţii şi s-o preţuim precum un suflet drag alături de noi. 

Dumnezeu să ne aibă-n pace şi Cartea Cărţilor să ne vegheze mintea şi comportamentul 
nostru creştin! 

Diana Huhulia, Cl. a VIII-a 
Şcoala Gimnazială “George Tutoveanu”, Bârlad 
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TÂRGUL DE CARTE 
Este începutul unei noi ere informaţionale, o lume unde cartea clasică îşi găseşte loc cu 

greu. Criza lecturii îi îngrijorează pe dascăli. Copiii din ziua de 
azi nu citesc, nu mai sunt interesaţi de lectură, nu mai trăiesc 
viaţa ilustrată în cărţi. Porţile ferecate ale cărţilor trebuie des-
chise, pentru că lectura  reprezintă o cale de a intra în zona cu-
noaşterii, o modalitate de a ne îmbogăţi cunoştinţele, de a ne 
mulţumi sufletul, de a ne stimula gândirea, de a ne permite să 
călătorim oriunde şi oricând, de a deschide ferestre spre lumea 
imaginaţiei.  
Dacă vom sti să stimulăm  intersul elevilor pentru lectură, ei vor 
fi capabili să înţeleagă lumea, să comunice, să interacţioneze cu 
semenii, să exprime gânduri, emoţii, trăiri. Cel mai frumos dar pe 

care-l putem face copiilor noştri 
este pasiunea pentru lectură. 
Pornind de la aceste premise, con-

sider că este de datoria profeso- rului de limba română de a desfă-
şura activităţi care să trezească interesul elevului pentru lectură. 
De aceea, am încercat să apropii elevii de carte, într-o manieră mai 
puţin conveţională, organizând un  Târg de carte, în Holul Cen-
tral al Şcolii „Iorgu Radu”  Bâr- lad. Activitate ce  s-a bucurat de 
un real succes în rândul elevilor.  În deschidere elevii claselor a V-a 
A şi a V-a B, îndrumaţi de d-na prof, Alexa Mihaela şi d-na prof. 
Stan Daniela au prezentat un Carnaval al personajelor îndrăgi-
te.  

Elevii clasei a VII-a B au constituit juriul care a apreciat atât prezentarea personajului 
cât şi realizarea costumului. Dintre personajele prezente amintim: Momo din cartea cu acelaşi 
nume de Michael Ende,  Caroline  personajul lui Neil Gaiman, Goe, Pinocchio,  Gavroche şi 
Cosette din „Mizerabilii” de Victor Hugo, Bastian din „Poveste fără sfârşit” de Michael Ende,  
Greg Heffley din „Jurnalul unui puşti” de Jeff  Kinney, Jim Năsturel etc.   

Elevii clasei a VII-a C au purtat tricouri albe pe care au scris sloganuri, îndemnuri sau 
citate  despre  lectură. De exemplu: „Dacă te scufunzi într-o carte, nu te îneci”, „Cititul te duce 
mai departe decât vezi cu ochii!”, „Lectura vindecă incultura” etc.  
Organizaţi de d-na profesoară Coman Alina elevii claselor gimnaziale au realizat standuri, mini 
librării, punând în vânzare cărţi citite, la preţ de anticariat.  
O carte se vindea cu succes dacă „librarul” ştia să-i facă reclamă prezentând subiectul cărţii, ce  
i-a plăcut mai mult sau de ce a fost atras să citească cartea respectivă şi de ce ar trebui să o ci-
tească şi să o cumpere un alt coleg. La un moment dat, copii au uitat care este scopul activităţii 
lor, atraşi fiind de prezentările colegilor de stand, ei au făcut schimb de cărţi. La finalul activită-
ţii, când şi-au făcut casa pentru cărţile vândute, suma cea mai mare a fost a elevilor care au ştiut 
să facă reclamă cărţilor, astfel că, pe lângă scopul propus am dezvoltat şi spiritul antreprenorial 
al elevilor. Cu toţii ne-am bucurat. Noi, profesorii, pentru că am deschis drumul spre o nouă lec-
tură şi elevii care au privit totul ca un joc amuzant.  
 

Prof. Coman Alina 
Şcoala Gimnazială „Iorgu  Radu” , Bârlad 
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SFINŢII MARI  ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA 
     Prăznuiţi pe 21 mai de Biserica Ortodoxă, Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena au făcut 
mari fapte de folos credinţei lui Hristos, fiind numiţi Sfinţii"cei întocmai cu Apostolii, 

împăraţi". 
     La Roma, în locul lui Hercule, a venit fiul său Maxenţiu care porneşte război contra lui 
Constantin. Acesta se rugă cerând ajutor lui Dumnezeu înainte de a începe lupta, ştiind că 
oastea lui este mai slabă decât cea a lui Maxenţiu. Ca răspuns la rugăciunea sa, Constantin a 
văzut ziua în amiaza mare strălucind pe cer o cruce luminoasă pe care scria: "Prin acest semn 
vei învinge!". Iese biruitor la Roma, eliberând cetaţenii de sub tirania lui Maxenţiu.  
     Fiind ajutat de Dumnezeul creştinilor, Împăratul Constantin, ca împărat al Romei, a dat în 
anul 313 o hotărâre prin care a oprit prigonirea creştinilor şi a dat libertate credinţei în împără-
ţia romanilor prin actul "Decretul din Milan".  Pe Arcul de Triumf al lui Constantin care se 
păstrează la Roma se află inscripţia "instinctu divinitatis"- "prin inspiraţie divină". 
     El a apărat cu multă râvnă pentru unitatea credinţei creştine. A hotărât ţinerea Sinodului 
de la Niceea, la care el însuşi a fost de faţă. Aici episcopii din toată lumea creştină au osândit 

rătăcirea lui Arie şi au mărturisit dreapta credinţă, alcătuind 
cea mai mare parte din Crez pe care îl rostim la orice Sfântă 
Liturghie. La sinod a fost fixată data Paştilor(prima 
duminică după luna plină, după echinocţiul de primăvară). 
     Mai tarziu, îşi va muta capitala împărăţiei de la Roma la 
Bizanţ, zidind din nou această cetate, împodobind-o cu  
palate, numită apoi Constantinopol, după numele său. 
Această cetate a fost închinată lui Hristos ca o dovadă a 
credinţei sale(330). 
     Evlavioasa Elena a trăit departe de viaţa publică, 
dedicându-şi viaţa fiului său Constantin. Ea şi-a ajutat şi  
şi-a susţinut fiul. A fost o femeie deosebit de credincioasă şi 
cunoscută pentru pioşenia ei. 
     Împăratul Constantin a trimis-o la Ierusalim pentru a 
descoperi locurile sfinte, locul Golgotei, al Sfântului Mor-
mânt, lemnul Sfintei Cruci. Împărăteasa zideşte biserica 

Sfântului Mormânt (Anastasis), biserica din Betleem, pe cea din Nazaret şi alte locaşuri sfinte.  
    La romani se întâlnesc anumite obiceiuri de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. În calen-
darul popular întalnim o sărbătoare adresată păsărilor de pădure, numită Constandinu Puilor. 
Se crede că în această zi păsările îşi învaţă puii să zboare. De asemeni, se mai spune că până în 
această zi se mai seamană porumbul, orzul, mieiul deoarece tot ce se seamănă după aceasta zi 
se usucă. 
     Ziua de 21 mai este şi ziua în care păstorii hotărăsc cine va fi baci, unde se vor face stânele 
şi pe cine vor angaja să le păzească pe timpul păşunatului. 
     Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena rămân apărătorii dreptei credinţe, ei străduindu-se să 
răspândească creştinismul în tot imperiul şi în toată lumea. Împăratul Constantin este "cel ce 
chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa semnului Domnului 
bine ţi-a descoperit".(Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena). 

  Prof. înv.primar Zaharia Elena Mioara  
Şcoala Gimnazială "Gen.Av.Ing.Gh.Negrescu", Fruntişeni 

Mîşlea Raluca, Cl. I A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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OBICEIURI STRĂMOŞEŞTI—LITERATURĂ  DE SUFLET 

 

Dintre obiceiurile tradiţionale creştineşti, care se rostesc în noaptea Crăciunului (şi până 
la Bobotează),  amintim de cântarea religioasă cunoscută sub numele de Vifleimul sau Irozii. 
Aceasta reprezintă o manifestare dramatică în toată forma. Ea  ne înfăţişează misterul Naşterii 
Domnului în toate fazele sale, în care, ade-
sea după scenarii şi costume influenţate de 
realităţile autohtone, se înfăţişează scena 
din istoria naşterii lui Hristos şi a creştinis-
mului, cum şi din şirul persecuţiilor îndura-
te de primii creştini. Acest nume se dă şi 
actorilor care joacă şi care merg pe stradă 
cântând. Textele au fost inspirate din lite-
ratura bisericească creată pe marginea tex-
telor biblice.  
 Vicleimul/ Viflaimul păstrează ur-
me din colindatul cu măşti. Aceste cântece 
au venit  pe la sfârşitul secolului al XVIII-
lea pe două căi: 
- prin Bizanţ, adică prin originale slavone prelucrate după bizantine, reprezentând tradiţia ori-
entală şi care au trecut din literatura scrisă în cea nescrisă; 
- prin saşi, adică saşii din Transilvania au introdus la ei o dată cu protestantismul şi "Irozii" du-
pă texte germane din sec. XVI, prelucrate după texte latine mai vechi şi reprezentând tradiţia 
occidentală, apoi prin secolul trecut de la saşi le-am luat şi noi.  

Înainte nu existau, dovadă o constituie faptul că din lucrarea lui Cantemir (Descrierea 
Moldovei) nu aflăm nimic relativ despre  aceste reprezentaţii artistice. Din prima formă a Viclei-
mului, prezentarea magilor şi dialogul lor, s-au dezvoltat pe rând, prin activitatea micilor cărtu-
rari, trei tipuri principale, în cele trei mari ţinuturi: Muntenia, Moldova şi Ardeal. 
 Cu ceva timp în urmă, împreună cu elevii Şcolii Gimnaziale Nr.1 Pogana şi cu preotul 
paroh Halapciug Bogdan, am readus în conştiinţa comunităţii acest obicei creştinesc.  Promova-
rea s-a făcut în mai multe etape. Într-o primă fază, obiceiul „Irozilor” a fost prezentat în cadrul 
comisiei de ştiinţe umane sub forma unei manifestări artistice cu titlul „Astăzi s-a născut Hris-
tos!”, iar apoi în prima zi de Crăciun, sceneta „Irozilor” s-a jucat în biserică după oficierea slujbei 
religioase. Astfel, că aceste manifestări cultural-artistice se desfăşoară astăzi în fiecare an cu 
ocazia sărbătorii Crăciunului. În ultima etapă, obiceiul „Irozilor/Viflaimul sau Vicleimul” , a 
fost prezentat şi copiilor din mediul urban, în cadrul proiectului „Pro-lectura”, realizat în parte-
neriat cu Şcoala Gimnazială „ Iorgu Radu” din Bârlad. 
 Ca sursă de documentare, am folosit lucrările următorilor autori: G. Dem.Teodorescu-
Poezii populare române; Elena Niculiţă Voronca - Datinile şi credinţele poporului român aşezate 
în ordine mitologică ; Anton Pann - Versuri sau Cântece de stea sau de Vicleim. Textul scenetei 
reprezintă o compilaţie a textelor autorilor sus amintiţi.  

Prof. Coman Octavian 

Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Pogana 
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SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOFTEIA 
 
Filofteia, fată bună,  
Trăia într-un mic sătuc 
Unde mama sa şi tatăl 
O iubeau ca pe un prunc. 
După ce-i murise mama, 
Sărăcuţa, de ea rămase 
Singurică, singurică, 
Fără mamă, doar cu tată. 
Recăsătoria-i tristă Filofteii nu-i plăcu,  
Dar ştia că bunătatea 
E cea mai de preţ comoară 
Care putea să i-o dea. 
 
Când tăticul ei văzu  
Că se comporta miloasă 
Şi-a aruncat secure-n ea 
Şi căzuse jos rănită 
După ce o ridicase, 
O lumina orbitoare 
Îi înfăşura capul 
Filofteia, ea, şi-a dat 
Sufletul lui Dumnezeu. 
 
Bercea Andrada, Cl. a II-a A 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  

 

O MINUNE DIN VIAŢA MEA 
O minune din viaţa mea? Mă gândesc la multe lucruri  care pot fi considerate minuni. 

Dar cea mai mare minune e faptul că mama mea e acum lângă mine.  
Au fost zile şi nopţi de suferinţă. Mergeam la şcoală şi plângeam. Mă gândeam, mă între-

bam, dacă Dumnezeu se va îndura să o lase lângă mine. Mă rugam pentru ea să nu mai sufere 
atât de mult. Eram cu sufletul la gură şi încercam să văd viaţa fără ea. Îmi era imposibil. N-aş 
putea să merg mai departe. Ea e totul pentru mine. Este soarele care răsare şi ne încălzeşte cu 
razele lui, este luna care luminează întunericul nopţii, este apa care o beau, aerul pe care îl respir! 
Nici un copil nu ar trebui să fie pedepsit în acest fel! 

Acum pot spune ca e bine. E lângă mine, acasă! E umărul pe care pot plânge, este confi-
denta mea, prietena mea. E minunea mea! 

Papuc Andreea, Cl. a IV-a A 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  

Rusu Florina, Cl. a V–a  B 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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O MINUNE DIN VIAŢA MEA 

 

Este o zi puţin noroasă la sfârşitul iernii. Soarele palid stă ascuns după nori. Deodată se 
zăreşte o zână frumoasă cu părul lung din toporaşi, 
ochii negri ca abanosul, gene din mărar şi cu buzele roşii. 
Avea o rochie lungă din care ieşeau din când în când 
raze aurii de soare. Rochia era de culoare albă cu mii de 
şiraguri în nuanţe verzi. În urma ei lasă iarba verde şi 
fragedă, flori în toate culorile curcubeului, iar pomii 

trişti se îmbracă în flori rozalii ca şi asfinţitul soarelui. 

 O opresc şi o întreb cine este. Ea îmi răspunde că 
este Zâna Primăvară şi că vine de pe ţinutul Atlantidei, 
unde locuieşte doar ea şi florile sale. Eu mă uit mirată la 
ea şi rămân fără cuvinte. Zâna Primăvară poate trezi 
natura la viaţă, la timpul potrivit. Ea îmi mai spune că 
trebuie să plece mai departe să trezească la viaţă şi alte 
ţinuturi care încă sunt stăpânite de Zâna Zăpezii. Eu 
am rămas uimită, iar ea a plecat mai departe cu alaiul ei 

de flori în mii de culori. 

 În ziua aceea mi-am dat seama că am văzut o 
minune pe care alţi oameni nu au obsevat-o. Era min-

unea mea! 

 
Costescu Teodora, Cl. a V-a A 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  
 

O MINUNE DIN VIAŢA MEA 
 
Dumnezeu ne face să fim fericiţi şi ne păzeşte în fiecare zi fără a primi ceva în schimb. 

Deşi în viaţa mea se întâmplă multe lucruri minunate, dacă ar fi să aleg o minune din viaţa mea 
ar fi naşterea surioarei mele. 

Atunci când am văzut-o pentru prima dată, am crezut că e un micuţ îngeraş venit pe pă-
mânt. Mânuţele ei fine şi faţa luminoasă semănau exact ca ale unui îngeraş. Prima dată când am 
ţinut-o în braţe am simţit o bucurie caldă în suflet. Ochişorii ei ca nişte nestemate străluceau în 
lumina soarelui, iar eu eram cea mai fericită din lume ţinând-o în braţe pe cea care urma să fie 
singura în care voi putea spera sau voi putea avea încredere atunci când părinţii noştri cei iubiţi 
ne vor părăsi.  

Naşterea ei a fost o minune pentru toată familia mea. 
 

Codreanu Anda, Cl. a V-a A   
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  

Darie Nuria, Cl. a II–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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ROLUL ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN EDUCAREA COPIILOR 

,, Învăţătorul este cel care dăruieşte fiecarui om, la pornirea lui în drumul spre lumina, primele 

elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de ‚,OM’’. El este acela care modelează materialul 

cel mai de preţ – COPILUL, tinzând ca din fiecare bloc 

de marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu 

cele mai frumoase trăsături, un om care să înmănunche-

ze calităţile morale cele mai înalte.’’(Dumitru Salade) 

Importanţa învăţătorului în viaţa fiecăruia dintre noi 

este esentiala deoarece el pune bazele educatiei scolare. 

Este un lucru deja bine ştiut, că învăţătorul este pentru 

elev modelul pe care îl imită. Nu există elev care să nu 

caute să îşi imite învăţătorul în atitudini, gesturi, îm-

brăcăminte, etc. De aici deducem şi cât de important 

este ceea ce imită copilul, cât de importantă este perso-

nalitatea învăţătorului care are o însemnătate mare în 

educarea fiecărui copil. 

Pentru a asigura eficienţa educaţiei în timpul actului 

didactic, învăţătorul, pe lângă vastele cunoştinţe pe 

care le deţine, trebuie să posede calităţi precum dragos-

tea pentru copii, capacitatea de empatie, delicateţea sufletească, măiestria şi tactul pedagogic, 

puterea de stăpânire de sine, pasiunea pentru profesiunea aleasă. Pentru formarea unui climat 

favorabil, învăţătorul trebuie să accepte diversitatea în clasă, şi să adopte un stil democratic, 

astfel încât: să situeze elevul într-un model de reflecţie, care să-i permită să activeze cognitiv şi 

să rămână activ, atent, vigilent, în toate etapele cunoaşterii;  să creeze o atmosfera de cooperare, 

de toleranţă şi respect, de coeziune afectivă, de confruntare a opiniilor; să sprijine elevii în iniţie-

rea acţiunilor, în analiza acestora, să le accepte punctele de vedere, să le dirijeze activitatea, să 

depisteze golurile din cunoştinţele elevilor şi să le corecteze cu ajutorul lor; să colaboreze cu elevii 

pentru a alege conţinuturi, pentru a formula probleme, pentru a alege strategii de lucru; să permi-

tă fiecărui elev să urmeze parcursul educaţional în ritmul său, în mod real; să-i facă pe elevi să se 

simtă parte activă în instruire; să dea elevilor posibilitatea de a alege de fiecare dată când solicită 

un sfat cu privire la îndeplinirea unei sarcini; să determine elevii să gândească, să comunice, să 

emită raţionamente, să analizeze, să compare, să sintetizeze, să pună întrebări, să construiască 

răspunsuri, să aplice cunoştinţe; să găsească, să elaboreze şi să aplice metode didactice pentru 

elev, prin elev şi împreună cu elevul. Toate acestea nu doar vor dezvolta multilateral elevul dar şi 

îi va educa spiritul de echipă, egalitatea, bunul simţ, independenţa, responsabilitatea, curiozita-

tea. Dar să nu uităm şi de ce aşteaptă copiii de la învăţător: blândeţea  în relaţiile cu ei, să fie 

drept, să-i trateze ca pe nişte oameni mari, să-i facă să fie apropiaţi de el, să le fie cel mai apropi-

at prieten, căruia să-i poată destăinui toate secretele, şi bune, şi rele, fără reţineri. 
Învăţător, Petrea Nicoleta 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  

Bodea Iustina, Cl. a V–a  B 

Şcoala Gimnazială “Ep. I.  

Antonovici”, Bârlad 
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SPOVEDANIA ŞI ÎMPĂRTĂŞANIA, IZVOR DE VIAŢĂ SFÂNTĂ 
           Două mari daruri am primit de la Hristos: Cuvântul Evangheliei şi Trupul şi Sângele Său. 
Prin Evanghelie ne împărtăşim de adevărul care ne face liberi, prin Trupul şi Sângele Său intrăm 

într-o unire ontologică cu Hristos, devenim ai Lui și El al nostru şi putem spune cu Apostolul 
Pavel:  „De acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
este Cel ce trăieşte în mine”.   
           Sfânta Euharistie este Taina în care, sub 
chipul pâinii şi al vinului, se împărtăşeşte credin-
cioşilor însuşi Trupul şi Sângele lui Hristos, spre 
iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, 
înfăţişându-se real şi nesângeros jertfa de pe Cru-
ce a Mântuitorului, prin prefacerea pâinii şi a 
vinului în însuşi Trupul şi Sângele Mântuitoru-
lui, cu puterea Duhului Sfânt invocată de episcop 
sau preot. 
           Este cea mai importantă Taină dintre 
toate Sfintele Taine, deoarece în timp ce prin cele-
lalte Taine creştinul primeşte numai harul divin, 
prin Sfânta Împărtăşanie el se împărtăşeşte cu 
însuşi izvorul harului, cu Domnul Iisus Hristos 
întreg. 
          „Sfânta Euharistie este desăvârşirea tutu-
ror celorlalte Taine”, ne spune Sfântul Nicolae 
Cabasila. Dar cei ce se vor împărtăşi cu Trupul şi 
Sângele lui Hristos trebuie să se pregătească într-

un fel special, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. De aceea se cere omului „cea mai 
desăvârşită stare sufletească până la a depăşi însăşi starea îngerească”. 

Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care nu numai a vorbit pe larg despre Sfânta Euharis-
tie (Ioan 6, 32-35), ci a şi săvârşit-o primul, în ajunul patimilor şi morţii Sale pe cruce, după cum 
ne relatează Sfânta Scriptură: „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a 
frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mul-
ţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, 
care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28; Marcu 14, 22-24). Mântui-
torul nu numai că a instituit-o, ci a şi poruncit Apostolilor şi, prin ei, urmaşilor acestora, perpe-
tuarea acesteia, zicând: „Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea” (Luca, 22, 19; 1 Corinteni 11, 24
-25). Euharistia este săvârşită în Biserică de către Sfinţii Apostoli  şi, prin ei, de către urmaşii 
lor, episcopii şi preoţii, investiţi pentru aceasta cu puterea Duhului Sfânt de către Hristos Însuşi 
în Taina Hirotoniei . 

Partea văzută a Sfintei Euharistii este pâinea şi vinul curat. Pâinea trebuie să fie din 
grâu curat şi dospită, iar vinul, din struguri, curat şi amestecat la timpul potrivit cu puţină apă. 

Sfânta Euharistie se săvârşeşte exclusiv în cadrul Sfintei Liturghii, constituind momentul cel 

mai înalt al întregii Liturghii. Momentul culminant este cel al sfinţirii, adică al prefacerii  

Ungureanu Sofia Maria, Cl, I A 

Şcoala Gimnazială“Constantin Parfene”,  

Vaslui 
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coboară asupra lor la invocarea episcopului sau a preotului, când la strană se cântă „Pe 

Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm”,  numit epicleză. 
Pentru cei care doresc să aibă viaţă veşnică, Mântuitorul nostru Iisus Hristos  stabileşte 

obligativitatea împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Său: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele 
Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54).  Primirea  Sfintei Eu-
haristii trebuie să fie precedată de o anumită pregătire, din care face parte şi Spovedania. Şi 
Sfântul Apostol Pavel ne arată acest lucru: „Să se cerceteze omul pe sine şi aşa să mănânce din 
pâine şi să bea din pahar, căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, îşi mănâncă şi bea osândă, 
nesocotind Trupul Domnului” (1 Corinteni 11, 28-29). 

Sfânta Taină a Spovedaniei este una din cele mai importante lucrări misionare care are ca  
efect modelarea şi transformarea sufletului credincioşilor. Prin ea se reînnoieşte haina Bo-

tezului întinată prin păcate. Dacă botezul propriu-zis, prin apă şi prin Duh Sfânt, se săvârşeşte 
o singură dată, „botezul lacrimilor” sau Taina Pocăinţei se săvârşeşte cât mai des, pentru ca omul 
să se curăţească de păcatele făcute după botez şi să se poată împărtăşi, fără de osândă, cu Trupul 
şi Sângele lui Hristos, ca să dobândească viaţa veşnică. Pocăinţa sinceră cu regret şi lacrimi 
aduce iertarea păcatelor şi mântuirea sufletului. Dezlegarea este iertarea desăvârşită a păcatelor 
şi reaşezarea celui ce se pocăieşte sub puterea harului. O preocupare permanentă a creştinului tre-
buie să fie examenul de conştiinţă care trebuie să se facă cu  părere de rău, cu căinţă. 

Ceea ce se imprimă copilului la vârsta copilăriei se va amplifica mai târziu. „Deprinderile 
dobândite în copilărie sunt asemenea cu slovele săpate în scoarţa copacului tânăr; acestea cresc 
împreună cu el, se măresc şi devin adesea chiar o parte a lui”, părintele Alexandru de la Sfântul 
Munte Athos. Copiii, în prima parte a vieţii lor, nu realizează gravitatea păcatelor lor. Ei tre-
buie să fie spovediţi începând cu vârsta de 7 ani pentru „a li se forma de timpuriu deprinderea 
spovedaniei şi pentru a li se sădi în suflete responsabilitatea faţă de această Sfântă Taină. Con-
cepţia că există păcate mici pe care le săvârşesc copiii şi care nu atârnă atât de mult în talerul 
vinovăţiei lor nu trebuie cultivată”, Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula. Cu cât copiii se spovedesc 
mai de timpuriu,  cu atât avem şansa dirijării şi rămânerii lor pe drumul cel drept al Bisericii.  

În ceea ce priveşte timpul şi ritmicitatea Sfintei Spovedanii, trebuie  să ne mărturisim 
păcatele noastre măcar de patru ori pe an, în cele patru mari posturi sau, mai bine, de câte ori 
simţim nevoia. 
           Prin lucrarea acestor Sfinte Taine, Soarele Dreptăţii intră, ca printr-o mare deschiză-
tură a firii  în această lume întunecată şi omoară tot ce-i pieritor în ea, împrăştiind peste tot 
duh de viaţă nemuritoare, căci, după cum atunci când intră razele soarelui într-o cameră în 
care arde o lumânare, privirile tuturor sunt atrase de aceste raze a căror strălucire face să 
pălească cu totul pâlpâirile făcliei, tot astfel şi strălucirea vieţii viitoare, care -şi face loc în 
lumea aceasta prin Sfintele Taine, covârşeşte în sufletele noastre orice farmec al vieţii tru-
peşti şi întunecă toată frumuseţea şi strălucirea acestei lumi (Sf. Nicolae Cabasila).   

 
Prof. Elena Ungureanu,  

Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Vaslui 
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UN PRIETEN – O PRIETENIE 

 
Prieteniile sunt precum florile. Visează, se nasc, cresc, înfloresc, se ofilesc, se pierd şi iar se 

reunesc.Clipele trec aşa de repede încât te întrebi unde a dispărut prietenia. 
El este pesoana în care ai încredere în ea şi care te respectă, te sfătuieşte, te ocroteşte şi 

care suferă odată cu tine. 
În urma acestor prietenii nu devii mai bogat sau sărac, mai deştept sau prost, mai frumos 

sau urât. Greşeala pe care o faci când pierzi un prieten, nu este mare, e mortală. Nu vei mai găsi 
un prieten aşa de special ca primul şi vei avea mereu o urmă de regret cu privire la acea persoană. 
Dacă ai măcar un prieten adevărat lângă tine, e deajuns. Eşti cel mai norocos din lume. 
 O prietenie îţi dă încredere în tine şi în cei din jur. Te face să zâmbeşti şi simţi că nu eşti 
singur. Dacă ai un prieten care are încredere în tine şi te respectă, du-te la el şi oferă-i ajutorul 
tău înainte ca el să ţi-o ceară. Lacrima pe care ţi-o şterge când o verşi e magică, iar ascultarea 
dorinţei şi îndeplinirea ei ne atrage atenţia şi nu ştim ce să-i dăm în schimb pentru efortul depus. 
Trebuie să te uiţi în ochii săi şi să-ţi dai seama de ce ai nevoie, altfel nu te poţi numi prieten. 
Ajută-l deoarece est un prieten! 

Două inimi mici se unesc şi devin una mare, inima prieteniei. Prietenul adevărat va fi 
gata mereu pentru a te ajuta, iar uşa către sufletul tău trebuie să fie deschisă. Iertarea face  parte 
din dragoste  de prieten şi nu te poţi ierta cu o astfel de persoană mai ales când se poartă mult 
mai frumos decât un frate. Regretul nu trebuie să apară în inima ta, ci numai fericirea, bucuria şi 
dorinţa de a ajuta. 

Nu pierde un prieten adevărat, deoarece este greu de găsit, dificil de părăsit şi imposibil 
de uitat. 

 Chiriac Daniela, Cl. a VII-a A 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  

 

ÎNVIEREA DOMNULUI 
Domnul nostru Iisus Hristos 
Este al nostru Mântuitor 
Şi azi de Paşti, 
El învie pentru al său popor 

 
Înviind, El ne arată  
Dragostea adevarată 
Revărsată peste noi 
De Fiul Domnului. 

 
Giurgea Daira , Cl. a III-a A 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

 

Chipirliu Ioana, Cl. a II–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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DUMNEZEU 
 
Dumnezeu lumea a creat 
Şi viaţa omului i-a dat, 
Pe pământ minuni a făcut 
Şi grija creaţiei a avut, 
Nimeni nu este ca El, 
Toţi sunt diferiţi de fel. 
Fiecare om L-a iubit 
Şi prin rugăciune L-a cinstit 
Care a fost de-ajuns 
Ca El să dea un răspuns 
Cu iubire şi voioşie 
Răspunsul a adus o mare bucurie. 

 
Dar, când răul s-a amestecat, 
Dumnezeu s-a îngrjorat 
Crezând că omul e pierdut 
Dacă credinţa i-a dispărut. 
Numai că asta nu s-a întâmplat 
Şi răul pe veci din om a plecat 
Când acesta s-a rugat zi şi noapte, 
De la îngeri a auzit şoapte 
În care acesta era lăudat 
Pentru că la credinţă nu a renunţat 
Şi de rău n-a ascultat 
Dumnezeu la greu l-a ajutat. 

 
Puşcasu Lucian, Cl. a VII-a D 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad        

          

RUGĂCIUN E PENTRU PĂRINŢI 

 

 Doamne, Iisuse Histoase, Fiul lui Dumnezeu,  

Ai grijă de părinţii mei, ţine-i în viaţă şi, Te 
rog,  

Ajută-i în tot ceasul din zi şi din noapte.  

Ocroteşte-i şi trimite-le, Doamne,  

Din cerul Tău cel sfânt pe îngeri să-i păzească,  

Pe sfinţi să-i călăuzească. 
 
Ababei Ioan, Cl. a II-a A 
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  Vaslui 

 

ŞTIAŢI CĂ…. 

 

Apa este esenţială vieţii, dar este şi cel 
mai bun medicament. Depresia şi oboseala pot 
dispărea mai repede dacă bei una sau două căni 
cu apă. Desigur, şi lipsa aerului curat şi a som-
nului pot induce aceleaşi simtome în corpul 
uman. Însă atenţie, băuturile care conţin cafei-
nă, cum ar fi unele sucuri, ceaiuri, etc., deşi 
sunt aproape în întregime apă, acţionează ca 
un diuretic uşor, împiedicând apa să ajungă 
acolo unde are nevoie corpul uman. 

O ciocolată conţine, în medie, şi 8 pi-
cioare de insecte, topite, care au ajuns acciden-
tal în compoziţie de-a lungul procesului de fa-
bricare.  

Ce să mai spunem de faptul că devine 
din ce în ce mai la modă să se consume greieri 
înveliţi în ciocolată, şi nu doar în Asia, dar şi în 
Europa. 

 

Secretar, Mihaela Marin 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

Chiriac Elena, Cl. a VI–a  B 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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CELE ZECE PORUNCI 

 
Dumnezeu a poruncit 
Ca noi să trăim cinstit 
Zece porunci El ne-a scris 
Prin Moise ni le-a trimis 

 
Hai să le-nvăţăm de-acum 
De la început de drum 
Ş-apoi să ne străduim  
Să le şi îndeplinim. 

 
Eu sunt Dumnezeul tău, 
“Te feresc mereu de rău 
Şi îţi spun ca să ştii bine 
Nu-i alt Dumnezeu ca mine.” 

 
Tu să nu-ţi faci chip cioplit 
Crezându-te iscusit. 
Nu sluji, nu te-nchina 
La lucruri, la nimeni! 

 
Nu-njura pe Dumnezeu 
Dacă uneori ţi-e greu! 
El te-ncearcă şi-i cu tine 
Şi la greu, dar şi la bine. 

 
Şase zile să numeşti 
Dar a şaptea, te-odihneşti! 
Mergi mereu Duminica 
S-o sfinţeşti în Casa Mea! 

 
Pe tatăl, pe mama ta 
Să-i cinsteşti şi nu uita: 
Să-i respecţi şi să-i iubeşti 
De-s bătrâni, să-i ocroteşti. 

 
Tu să nu ucizi, copile! 
Că faci rău mare în lume, 
Dumnezeu nu va ierta 
Niciodată fapta ta. 

 
Şi să nu fii desfrânat, 
Leneş, rău şi îngâmfat: 

Să nu crezi că ţi se cuvine 
Tot ce e mai bun pe lume. 

 
Să nu furi, că-i ruşinos! 
Vei ajunge cel mai jos 
Să înveţi şi să munceşti 
Şi-o să ai tot ce-ţi doreşti. 

 
Să nu mărturiseşti strâmb 
Despre apropiaţi că plâng 
Minciuna îţi va fi iertată 
De-o mărturiseşti îndată 

 
Şi să nu-ţi doreşti nimic 
Din ce aproapele tău are, 
De eşti mare, de eşti mic, 
Domnul dă la fiecare. 

 
Prof. înv. preşcolar Mihai Silvia 

Grădiniţa Nr. 8 Bârlad 

 

Bîrhală Miruna, Cl. a II–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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MĂNĂSTIRI DIN JUDEŢUL VASLUI 

                       MĂNĂSTIREA “SCHIMBAREA LA FAŢĂ” - DOBRINA  
 
 Este situată la 4 km vest de Huşi, în cartierul Dobrina, la 22 km de Albiţa-Vama, la 80 
km sud-est de Iaşi, 40 km est de Vaslui, la 28 km est de Crasna şi 62 km nord-est de Bârlad. 
Aşezământul este construit pe Dealul Dobrinei, la altitudinea de 25 m faţă de şoseaua Vaslui-

Huşi, care este la 150 m în faţa mănăstirii şi la 7 m 
înălţime de drumul pietruit ce urcă la deal mai de-
parte, pe lângă biserică, Faţă de Casa Ralea care este 
la 40 m sud-vest de biserică, diferenţa de nivel este de 
7 m. Pe lângă mănăstire trece şi linia ferată Crasna-
Huşi, în trecut fiind aici şi o staţie CFR. 
Mănăstirea a fost înfiinţată în luna aprilie 1966, pe 

fosta proprietate a omu-
lui de cultură Mihail 
Ralea, având obşte de 
călugăriţe. La 6 mai 

1996 se instaleaza aici primul vieţuitor, Ieromonahul 
Timotei Condurache, de la mă- năstirea Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel, ca preot slujitor al aşezământului. Mă-
năstirea a fost populată în continuare cu maici de la 
Techirghiol, de la Pârveşti, judeţul Vaslui şi surori 
din lume. În Casa Ralea s-a 
organizat stăreţia, trapeza, 
bucătăria, chiliile şi camera pentru oaspeţi. Pentru efec-
tuarea slujbelor zilnice, s-a improvizat un mic paraclis 
întruna din camerele casei scriitorului. În vederea ridicării 
bisericii mănăstirii s-a elaborat proiectul şi s-a început 
aprovizionarea cu materialele de construcţie, iar în cursul 
anilor 1997-1998, construcţia a fost terminată. 
Faţadele exterioare ale bisericii sunt căptuşite cu draniţă. 
Ridicarea acestei frumoase şi impunătoare biserici, care se 
vede de la mari distanţe când se circulă pe şosele venind 
dinspre Iaşi, Crasna sau Huşi, nu s-ar fi putut realiza în aşa de scurt timp fără aportul deosebit al 
Episcopului de Huşi, Ioachim. 

Bibliografie: 
Mihai Vlasie, Drumul spre mânăstiri, Ghidul Aşezămintelor Monahale din România, Edi-

ţia a VII-a, Editura Sofia, Bucureşti, 2002, p. 188 
http://www.turismhusi.ro/79-turism-husi/obiective-turistice/72-manastire-schimbarea-la-

fata 

 

Prof. Bodea Jenica 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”,  Bârlad 
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PAŞTELE 

 
Când mă gândesc la Paşte îmi vin în minte câteva imagini dragi din copilarie. Nu pot să 

uit ce bucurie aveam în suflet, când împreună cu bunica mea 
mergeam la biserică şi vopseam ouă. Ne străduiam să facem cât 
mai multe culori şi modele, iar la sfârşit mi se cuvenea impor-
tanta datorie de a le da strălucirea finală. Le tamponam cu un 
şerveţel înmuiat în ulei şi le aşezam într-un coşulet de răchită. 
O altă amintire dragă pe care o am de Paşte, este aceea că 
atunci când plecam la Înviere luam de acasă un ou şi o felie de 
cozonac, iar la biserică abia aşteptam terminarea slujbei să 
luăm Paştele şi apoi să ciocnim ouă. Nimic nu era mai gustos 
în acea noapte decât cozonacul cu ou. Mâncam tot drumul 
până ajungeam la cimitir. Aşa este tradiţia la noi, toţi merg să 
ducă lumina mai întâi la cimitir şi apoi acasă. 
Pentru un viitor mai frumos, trebuie să-i învăţăm pe copii 
valoarea acestor momente, atât din punct de vedere emo-
ţional, cât şi religios. Ei trebuie să simtă acea bucurie care se 
găseşte doar acasă în sânul familiei, în jurul mesei de sărbă-
tori. 

Paşte fericit şi lumină tuturor! 
 

Bejinaru Iulia, Cl. a IV-a A 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

 
O MINUNE DIN VIAŢA MEA  

 
Eram în excursie în munţii Mont Blanc. Acolo ne-am dat cu schiurile şi săniile. Deodată 

fratele i-a zis tatei să urcăm cu telegondola pe munte şi aşa 
am şi făcut. M-am bucurat de frumuseţile munţilor, însă, 
când m-am  uitam în jos mi s-a făcut rău şi am leşinat. Tata 
cu finul m-au dus la salvamontist. Când am mers să mâncăm 
pe munte, i-am zis mamei că nu trebuia să se sperie, deoarece, 
înainte să venim pe munte, m-am oprit la biserică şi m-am ru-
gat să nu se întâmple ceva cu noi. 

Astfel Dumnezeu ne-a ajutat şi a făcut o minune 
făcându-mi mie bine. 

 
Mocanu Daniel, Cl. a V-a B 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  

Pruteanu Ionuţ, Cl. a IV–a  B 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 

Croitoru Ioana, Cl. a IV–a  A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”,  

Bârlad 
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CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE 

 
Clasa a VI-a B a ţinut o lecţie la dirigenţie în cadrul Campaniei globale pentru educaţie 

sub sloganul “Drepturi egale, şanse egale!” pentru copii cu dezabilităţi. 
În cadrul lecţiei, elevii au jucat jocul”Şerpi şi scări”, prin care participanţii au aflat cu ce se con-
fruntă milioane de copii cu dezabilităţi, pentru care accesul la o educaţie de calitate este, de prea 
multe ori ca un joc de noroc. 

Iată câteva păreri ale copiilor după finalizarea jocului. 
“Ei trebuie să aibă o viaţă normală ca a altor copii, să se joace, să înveţe ca un copil nor-

mal. Ceilalţi copii nu trebuie să râdă dacă au colegi în clasă cu dezabilităţi”. (Chiriac Elena) 
 “Consider că şi ei au sentimente şi dreptul de a-şi exprima liber ideile, opiniile. Alţii ar pu-
tea să-i ajute să construiască mai multe companii, fundaţii şi centre pentru ei!”(Cristea Denisa) 
 “Chiar dacă sunt copii cu probleme, ei trebuie ajutaţi la fiecare activitate pentru a depăşi 
momentele grele.” (Ursache Alexandra) 
 “Eu cred că ar trebui să aibă o viaţă normală, iar prin acest joc de care copiii sunt fasci-
naţi învăţăm cum să-i integrăm în colectiv mai bine”. (Irimia Andreea) 

“Acest joc ne-a arătat că trebuie să respectăm copiii cu dezabilităţi”. (Bârladeanu Nicole-
ta) 

Prof. Bodea Jenica 
Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Radu” Bârlad 

SFÂNTA LITURGHIE - CERUL PE PĂMÂNT 
 (continuare din rev. nr. 10-11) 

 
 Momentele distincte ale Proscomidiei sunt: a) binecuvântarea (precedată de metanii şi 

troparul “Răscumpăratu-ne-ai pe noi…”); b) ritualul scoaterii (pregătirii) Agneţului; c) ritualul 
pregătirii Potirului; d) ritualul scoaterii şi aşezării miridelor: mirida Născătoarei de Dumnezeu, 
miridele sfinţilor(celor 9 cete îngereşti), miridele pentru vii (începând cu cele trei miride speciale); 
miridele pentru morţi, mirida pentru sine (şi dacă e cazul, miridele special pentru trebuinţe 
diferite); e) tămâierea (cădirea) şi Rugăciunea pentru binecuvântarea Darurilor (Rugăciunea 
Proscomidiei); f) apolisul şi cădirea finală (a Darurilor, a Sfintei mese şi a întregului altar). 

La bisericile de enorie, unde credincioşii vin la biserică şi aduc pomelnice şi după începutul 
Liturghiei, mai ales la oraşe, preotul poate proscomidi, adică poate scoate miride, atâta timp cât 
darurile stau la Proscomidiar, adică până la Heruvic. Pomelnicele sosite după ieşirea cu Darurile 
se pomenesc la proscomidiar în timpul Axionului, dar fără să mai scoată miride. Cele primite după 
Axion, se vor pomeni la Liturghia următoare. 
 

Bibliografie: Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica specială, Editura Nemira, 2002, p. 
179. 

Prof. Bodea Jenica 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

 
“Să nu-I educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-I învăţăm să se adapteze”. 

(Maria Montessori - “Descoperirea copilului” 
 Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai   

ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii 
sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
 Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorile 
naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric al 
umanităţii. Un curricul unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să 
devină o realitate de necontestat. 

 Procesul educaţional din 
şcoală presupune şi forme de 

muncă didactică complementara activităţilor 
obligatorii. Acestea sunt activităţile extracurriculare 
desfăşurate sub îndrumarea atentă a învăţătoarelor. 
  Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, 
calculator sş internet, care nu 
fac altceva decât să contribuie 
la transformarea copiilor nostri în nişte persoane incapabile de 
a se controla comportamental , emoţional şi, mai presus de 
toate, slab dezvoltaţi intelectual. Se ştie că începând de la cea 
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură.   
        Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de ce-
lelalte activităţi desfăşurate în şcoală pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii 
puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a 
unor sentimente morale, care se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului in-
structiv-educativ.          
 Astfel de activităţi am organizat împreună cu elevii cls.a II-a C în săptămâna ,,Să ştii 
mai multe, să fii mai bun,,. Fiind în postul Paştelui, am mers cu elevii la Biserica Domnească, 
unde au primit Sfânta Împărtăşanie. 
            În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în pri-
mul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu ele-
vii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
                 Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activită-
ţilor extracurriculare. Dar se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să 
evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

Învăţător, Jacotă Monica 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  
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PAŞTELE 

 
Paştele-i o sărbătoare  
Cu lumină şi culoare,  
Cozonaci şi drob mâncăm  
Şi frumos ne îmbrăcăm 
Pentru seara Învierii,  
Primind lumina mântuirii.  
 
Ouă roșii noi ciocnim,  
Pe Iisus Hristos mărim,  
Care a fost chinuit,  
Scuipat şi batjocorit, 
Pus între tâlhari pe cruce, 
Chin ce nu-l mai poate duce. 
 
Duminică dimineaţă-n zori, 
Lângă mormântul cu flori 
Un înger a coborât,  
O piatră a doborât 
Şi apoi el a vestit 
Pe Hristos Cel mult iubit. 

                                                                         
Savin Diana Elena, Cl. a V-a B 
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui 

 
FAMILIA MEA 
Pentru părinții mei iubiţi 
Mă rog în fiecare seară. 
Şi ei se roagă pentru mine 
Ca să învăţ bine la şcoală. 
 
Ei mă iubesc nespus de mult,  
La fel cum îi iubesc şi eu. 
Suntem cu toţii o familie 
Plăcută, cred, lui Dumnezeu. 
 
Prisecaru Ancuţa, Cl. a II-a B  
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  Vaslui 

  

  

 

 

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIA MEA 
 
Doamne, Dumnezeul nostru,  
Care întru cele înalte locuieşti, 
Şi spre cele smerite priveşti. 
Binecuvintează casa, locuinţa, copiii, 
Ne întăreşte pe noi: Gabriel, Dorin şi Dana, 
Îndepărtează răul, 
Trimite îngerul tău milostiv 
Ca să ne păzească  
Şi să ne ferească  
De răutate. 
 
Huţanu Gabriel, Cl. a II-a B 
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui 

 
RUGĂCIUNE PENTRU PĂRINŢI 

 
        Doamne, Dumnezeul nostru,  trimite  pes-
te părinţii mei bunătatea şi darul tău. Doamne, 
fă din sufletul meu un soare călduros pentru 
sufletul părinţilor mei! Doamne, revarsă peste 
părinții mei iubire şi milă pentru că se ostenesc 
cu sfatul şi cu bunătatea faţă de mine. 
 
Chiper Ştefan, Cl. a II-a A 
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”  Vaslui 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantin Ana Maria, Cl. I A 

Şcoala Gimnazială“Iorgu Radu”, Bârlad 
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O MINUNE DIN VIAŢA MEA 
 

Totul a început în 2003, când mama m-a întrebat ce-mi doresc de Moş Crăciun. 
Atunci eu i-am spus: eu îmi doresc să nu fiu singură la părinţi!  
Din acea zi m-am rugat la toţi sfinţii şi la Domnul de sus să-mi dea o surioară.  
În ziua din Ajunul Crăciunului am văzut cadourile sub brad şi m-am întristat, apoi am 

întrebat-o pe mama ce a primit. Şi ea mi-a răspuns: 
Am primit o surioară sau un frăţior pentru tine! Atunci am îmbrăţişat-o şi i-am spus că o 

iubesc.  
Noua luni mai târziu a apărut fratele meu Cosmin.  

Balan Andrada , Cl. a III-a A 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad  

RUGĂCIUNEA ÎN VIAŢA MEA 

Rugăciunea pentru mine este foarte importantă. Eu am învăţat de mică să mă rog cu 
părinţii mei, dar în mod deosebit m-a impresionat o vecină. Această femeie avea cancer şi a 
început să se roage în fiecare seară. Făcea Acatistul Sfântului Nectarie dimineaţa, la prânz şi 
seara. Timp de 40 de zile s-a rugat la Sfântul Nectarie, după care a fost la control şi a aflat min-
unea cea mare – că nu mai avea cancer, era vindecată. 

De când am fost la acea doamnă, am învăţat că trebuie să crezi în Dumnezeu pentru a fi 
sănătos. Doamna aceea mi-a spus ceva ce nu pot să uit niciodată.“Poţi să ai toţi banii din lume, 
dar dacă nu eşti sănătos tot degeaba”. 

De atunci de când am aflat că rugăciunile sunt atât de puternice, merg la biserică şi fac 
cu mama diferite acatiste. 

Bejinaru Iulia, Cl. a IV-a A 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

COPACII 

Copacii sunt înfloriţi primăvara, 

Plini cu fructe vara, 

Plini cu frunze colorate toamna, 

Goi iarna. 

Copacii sunt o minune creată de Dumnezeu. 

Ei ne dau fructele parfumate 

Care au foarte multe vitamine 

Şi sunt sănătoase pentru omenire. 

 

Stoian Maria, Cl. a II- a A 

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 

Bodea Iustina, Cl. a V– a  B 

Şcoala Gimnazială “Ep. I.  

Antonovici”, Bârlad 
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CERCUL DE PICTURĂ 

Anul 2014 este declarat de Biserica Ortodoxă Română “Anul omagierii Tainei Spov-

edaniei şi al Tainei Împărtăşaniei şi An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. 

Cercul de pictură din cadrul Centrului educaţional “Cetatea Sfântului Voievod Ştefan cel 
Mare “a dedicat o expoziţie de icoane în cinstea acestui an jubiliar, activitate ce s-a desfăşurat în 
Biserica Sfânta Ecaterina şi Învierea Domnului. Din cadrul cercului de pictură menţionăm elevii 
Arsene Teofana, Chipirliu Ioana, Barbu Iustina, Bodea Iustina, Teodora Grecu, elevi ce au  avut 
o activitate bogată şi frumoasă după cum se vede din imaginile de mai jos. 

Prof. Bodea Jenica 
Şcoala Gimnazială“ Iorgu Radu”, Bârlad 
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OLIMPIADA DE RELIGIE   

AN ŞCOLAR 2013-2014 

 

În fiecare an am participat la Olimpiada de Religie reprezentând Şcoala Gimnazială 

“Iorgu Radu” cu rezultate bune şi foarte bune. Au fost zile superbe în care am înţeles, că în viaţă 

trebuie totdeauna să facem sacrificii pentru a reuşi ceva. Fiecare participare a fost unică, cu noi 

descoperiri, cu noi emoţii, mai ales pentru rezultate. 

Anul şcolar 2013-2014 a adus pentru Şcoala Gimna-

zială “Iorgu Radu”  rezultate deosebite pe plan jude-

ţean şi naţional la Olimpiada de Religie.  

Eleva BLĂNIŢĂ DIANA-ELENA a luat premiul I 

la judeţ, cu 95 de puncte, fiind prima clasată la clasa a 

VII-a din 19 candidaţi şi menţiune la OLIMPIADA 

NAŢIONALĂ 

DE RELIGIE, 

desfăşurată la Slatina în săptămâna 7-11 

Aprilie 2014. De asemenea, eleva BALAN 

DIANA a obţinut la clasa a VIII-a menţi-

unea I cu 84,5 puncte din 12 candidaţi. 

E o experienţă unică în viaţa 

elevelor şi a cadrului didac- tic îndrumător, 

care nu poate fi uitată, ce aduce bucurie şi 

mulţumire în acelaşi timp. 

Felicitări elevelor mele şi părinţilor care le-au 

educat atât de frumos.  

 

 

 

Profesor coordonator de  Religie, Bodea Jenica  

Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 
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COPII ŞI ÎNGERI 

Sărbătoarea Naşterii Domnului are un rol deosebit în viaţa credincioşilor şi o semnificaţie 

aparte, creând o atmosferă de bucurie şi un famec cu 

totul specific în trăirea religioasă. 

Elevii claselor a II-a A şi I A ne-au încântat cu un 

program dedicat sărbătorii Naşterii Domnului. Clasa a 

II-a A a susţinut 

sceneta “Naşterea 

Domnului”, iar 

clasa I A sceneta 

“Întâmplare de 

Crăciun”, sub îndrumarea 

subsemnatei şi a doamnelor 

învăţătoare Petrea Nicoleta, 

respectiv doamna învăţătoare 

Cotoroiu 

Mariana, 

ambele 

scenete îmbi-

nate cu 

poezii şi colinde specifice 

sărbătorii. 

Copiii au reuşit prin acest 

program deosebit să ne 

transmită “colindul sfânt şi bun” ce aduce vestea Naş-

terii Domnului pentru toţi 

creştinii. 

 

Prof. Bodea Jenica 
Şcoala Gimnazială“ Iorgu Radu”, Bârlad 
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CLASA a VI - a  B 

 În săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun”,  clasa a VI - a B, îndrumată de doamna 

dirigintă Bodea Jenica, a realizat numeroase activităţi extraşcolare care ne-au încântat foarte 

mult.  

 Noi ne-am bucurat de clipele minunate petrecute împreună. 

Cristea Petruţa Denisa Cls A VI-a B 

Şcoala Gimnazială“ Iorgu Radu”, Bârlad 
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Bibliotecar, Prof. Robitu Geta– Larisa,  
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 
 

Secretar, Mihaela Marin 
Şcoala Gimnazială “Iorgu Radu”, Bârlad 
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lă ,,Iorgu Radu” Bârlad 
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Învăţător, Petrea Nicoleta, Şcoala Gimnazială 

“Iorgu Radu”, Bârlad  
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Prof. înv. primar, Arsene Constanţa Nicoleta, 
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 Prof. înv.primar Zaharia Elena Mioara , 
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Fruntişeni  

 Prof. înv. preşcolar Mihai Silvia, Grădiniţa 

Nr. 8 Bârlad 
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Costescu Teodora, Cl. a V-a A, Şc. Gimn., “Iorgu Radu”, Bârlad  

 Cristea Petruţa Denisa, Cl. a VI-a B, Şc. Gimn.,“ Iorgu Radu”, 
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Darie Nuria, Cl.  a II- a A, Şc. Gimn.,“Iorgu Radu”, Bârlad,  

Diana Huhulia, Cl. a VIII-a, Şc. Gimn., “George Tutoveanu”, Bâr-

lad 
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