


Pagină 2 FRÂNGURELE 

CUPRINS 

1.CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PICTURĂ                                

ALECU IVAN GHILIA, EDIȚIA A III-A, 2013 ................................................................... 3 

2.ALEGEREA CORECTĂ ................................................................................................................ 4 

MESERIA – BRĂŢARĂ DE AUR ........................................................................................... 4 

3.TRADIȚIE ȘI TRANZIȚIE  .......................................................................................................... 5 

HALLOWEEN-UL .................................................................................................................... 5 

NIGHT OF THE HALLOWEEN SCARY STORY ............................................................... 6 

SFÂNTUL ANDREI .................................................................................................................. 6 

1 DECEMBRIE-TRECUT ŞI PREZENT................................................................................ 8 

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! .................................................................................................. 8 

4.SĂ ÎNVĂŢĂM DIN EXEMPLELE LOR .................................................................................... 10 

LET’S DO IT, ROMANIA! ..................................................................................................... 10 

PREŞCOLARII, COLEGII NOŞTRI! ................................................................................... 11 

COBOARĂ TOAMNA... ......................................................................................................... 11 

CETĂŢEAN ROMÂN – CETĂŢEAN EUROPEAN – CETĂŢEAN ACTIV ................... 12 

SĂ NE CUNOAŞTEM ŢARA PRIN SCHIMBURI DE VIZITE ........................................ 13 

A FI CETĂŢEAN ACTIV ....................................................................................................... 14 

ADOPTĂ UN STIL DE VIAŢĂ DURABIL .......................................................................... 16 

ZIUA VERDE ........................................................................................................................... 17 

DIN SUFLET PENTRU SUFLET .......................................................................................... 18 

POŢI SĂ FII COOL FĂRĂ TUTUN...................................................................................... 19 

MIHAI EMINESCU, POET NAŢIONAL ............................................................................. 20 

LA MULŢI ANI CU BINE! ..................................................................................................... 21 

SPERANŢE VÂNDUTE…ŞI VISE PIERDUTE. FII  ANCORAT ÎN REALITATE ...... 22 

5.DACĂ E BAL...BAL SĂ FIE! ....................................................................................................... 23 

6.GUSTUL SUCCESULUI .............................................................................................................. 25 

SUNT ŞAHIST ŞI AM DREPTURI ...................................................................................... 25 

CONCURSUL DE POEZIE SAŞA PANĂ, EDIŢIA 2013 ................................................... 27 

CONCURSURILE ŞCOLARE ............................................................................................... 27 

CAMPIONATUL DE FOTBAL ............................................................................................. 28 

7. ŞTIAŢI CĂ ...  ............................................................................................................................... 29 

THALES DIN MILET (624 Î.HR. – 546 Î.HR.) .................................................................... 29



ANUL XVI NR. 24, 2014 Pagină 3 

1.CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PICTURĂ  

ALECU IVAN GHILIA, EDIȚIA A III-A, 2013 

Concursului Național de Creație literară și Pictură ALECU IVAN GHILIA  

şi-a desfășurat a III-a ediție pe 17 mai 2013, la Liceul Tehnologic Al. Vlahuță 

Şendriceni. Organizatorii concursului au fost: directorul, ing. Bunduc Tudor și 

profesoarele Grădinariu Violeta și Irimia Corina Elena, iar colaboratori: ing. 

Nistor Marius și secretarul-șef Ragazan Ioan. 

Finalitatea concursului a constat în crearea volumului de creații literare on-

line Alecu Ivan Ghilia (volum postat pe site-ul scolii) și realizarea expoziției cu 

desenele/picturile elevilor. Partenerii concursului au fost următoarele instituţii: 

C.N. Mihai Eminescu Botoşani, C.N. A .T.Laurian Botoşani, Liceul Regina 

Maria Dorohoi, Şcoala cu clasele I-VIII nr.8 Mihail Kogălniceanu Dorohoi și 

Casa de Cultură Dorohoi, prin următorii reprezentanţi, profesori-membrii ai 

juriului: Rînghilescu Mariana, Zvanciuc 

Cristina, Foca Alina, Botezatu Emanuela. 

Invitați la această activitate au fost: maes-

trul Alecu Ivan Ghilia, prefectul Costică 

Macaleți, vicepreședintele Consiliului Jude-

țean, Paul Pavel, primarul comunei Șendri-

ceni, Petrică Nistor, primarul municipiului 

Dorohoi, Dorin Alexandrescu, inspector Ci-

prian Manolache, inspector Cristina Chela-

riu, inspector Georgel Chichioacă, directorul 

Palatului Copiilor Marcel Dupu, profesorii: 

Maria Sofronescu, Ilarion Mandache, Alina 

Foca, Bara Abdulbachi, Simona Ștefan, Io-

nel Ursea (director), Daniela Șlincu, Adina 

Clisu, Luiza Găbinat și pictorul Aurelian 

Antal. 

Activitatea a cuprins un moment liric, 

susținut de scriitorii: Nicolae Corlat, Vasile 

Iftimie, Gabriel Alexe, Dumitru Necșanu, 

Cezar Flororescu, Petruț Pârvulescu. 

Al doilea moment al activității a constat 

în lansarea cărții Istoria așezărilor omenești 

din ținutul Dorohoi, județul Botoșani a scri-

itorilor Gheorghe Covatariu și Alexandru 

Abdulbaki. 

Au participat elevi din 23 de județe ale țării, respectiv: Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Galați, Vas-

lui, Vrancea, Ilfov, București, Dâmbovița,Vâlcea, Gorj, Teleorman, Prahova, Călărași, Dolj, Buzău, Ar-

geș, Constanța, Ialomița, Cluj, Bihor, Maramureș. 
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TROFEUL concursului 

a fost câștigat de eleva 

NICUȚĂ ELENA GA-

BRIELA, clasa a IX-a, 

Colegiul Național Mihai 

Eminescu, Iaşi, având ca 

îndrumător pe doamna 

profesoară Bostan Ralu-

ca Miruna. 

 

SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ 

 

a) LICEU: 

PREMIUL I: STANCIU ANCUȚA AN-

DREEA, clasa a X-a A, Colegiul Național Vladi-

mir Streinu, Găeşti, Dâmboviţa; profesor îndru-

mător-Ratea Cercel Andreea; 

PREMIUL AL-II-LEA: GIRP MARIA, cla-

sa a XII-a E, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, 

Medgidia, profesor îndrumător-Plugaru Rodica; 

PREMIUL AL III-LEA: DUMITRU IO-

NUȚ, clasa a XI-a A, Liceul Tehnologic Con-

strucții Căi Ferate, Fetești, Ialomița; 

 

b) GIMNAZIU: 

PREMIUL I: PALADE CĂTĂLIN IULI-

AN, clasa a VIII-a B, Colegiul Național Costache 

Negri, Galaţi, profesor îndrumător Ciobanu Cris-

tina; 

PREMIUL AL II-LEA: ENACHE ANDRA 

ELENA, clasa a VII-a B, Liceul Teoretic Carmen 

Sylva, Eforie Sud, Constanţa, profesor îndrumă-

tor Trandafir Luminița; 

PREMIUL AL III-LEA: NĂSTASE GEOR-

GIANA, clasa a VII-a B, Școala Gimnazială Ale-

xandra Nechita, Vaslui, profesor îndrumător Ni-

colae Lucian; 

 

2) SECȚIUNEA PICTURĂ / DESEN 

(GIMNAZIU+LICEU): 

 

PREMIUL I: SANDU LAVINIA, clasa a 

VII-a, Școala nr. 8 Mihail Kogălniceanu, Doro-

hoi, Botoșani, profesor îndrumător -Clisu Adina; 

PREMIUL AL II-LEA: BARBU DIANA, 

clasa a XI-a A, Colegiul Național Vladimir Strei-

nu, Găeşti, Dâmbovița, profesor îndrumător-

Ratea Cercel Andreea; 

PREMIUL AL III-LEA: SAVIUC OANA 

MARINA, clasa a X-a C, Liceul Regina Maria 

Dorohoi, Botoșani, profesor îndrumător Foca Ali-

na; 

prof. Violeta GRĂDINARIU  

Câștigătoarea Trofeului 

2.ALEGEREA CORECTĂ 

MESERIA – BRĂŢARĂ DE AUR 

Din dragoste pentru animale, din dorința de a 

asigura hrană de calitate pentru generațiile viitoa-

re, am pornit în toamna anului 2012, cu pași ti-

mizi la deschiderea cursurilor de la Liceul Tehno-

logic Al. Vlahuță, unde am ales să urmez cursuri-

le de la profilul Tehnician veterinar.  

Clădirea impunătoare, parcul frumos și dotarea 

liceului cu toate cele necesare pentru a ne forma 

ca tehnicieni în diverse meserii m-au impresionat 

încă din momentul  când am venit să vizitez  lice-

ul în cadrul activității Porţile deschise. 
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În clasa a IX-a și a X-a  învățăm noțiuni de ba-

ză despre agricultură, protecția plantelor și crește-

rea animalelor. Ceea ce am învățat la orele de 

curs, am pus în aplicare, implicându-ne în activi-

tăți de protejare a mediului înconjurător cum ar fi 

Let’s do it Romania!, Ziua verde, Planeta la 

reciclat!, Natura – prietena noastră . 

Elevii de la profilul Tehnician veterinar consi-

deră că din dragoste pentru meseria aleasă va veni 

și puterea de muncă, de învățare, puterea de-a tre-

ce cu bine peste toate dificultățile întâlnite. De ce 

ne-am ales această meserie? 

Andrei: - Părinții mei au fermă, în localitate nu 

sunt tehnicieni veterinari și, deoarece mie îmi 

plac animalele, am optat pentru această meserie. 

Andreea: - Mie îmi 

plac animalele de com-

panie și m-am hotărât să 

învăț cum să am grijă de 

ele, cum să le ajut atunci 

când sunt bolnave. 

Alexandru: - Mie îmi 

plac animalele și vreau 

să știu să le îngrijesc cat 

mai bine. 

 

BURLACU Andrei-Benianim, 

clasa a X-a C  

BURLACU 

Andrei-Beniamin 

3.TRADIȚIE ȘI TRANZIȚIE 

HALLOWEEN-UL 

Pe durata săptămânii 27-31 octombrie, elevii 

Școlii Gimnaziale Alecu Ivan Ghilia, îndrumați 

de doamna profesoară Păduraru Carmen Mădălina 

au fost implicați în diverse activități. Astfel, clasa 

a VII-a A a desfășurat un concurs de desene inti-

tulat Halloween-ul clasei a VII-a A și vizionarea 

de filmulețe sub genericul Spooky history of Hal-

lowen; clasa a VIII-a B a făcut comentarii pe 

marginea unui documentar The real history of 

Halloween; clasa a VIII-a A a realizat un concurs 

de compoziție sub genericul Scariest Halooween 

story și dezbateri cu tema Halloween characters 

and costumes; iar clasa a VII-a B au desfășurat 

un concurs de sculptat dovlecei. 

Halooween-ul 

este o sărbătoa-

re de origine 

celtică care s-a 

răspândit cu 

precădere în 

secolul al XIX-

lea. Istoria nu-

melui său ne 

poartă pe tărâmuri mistice pe data de 1 noiembrie, 

când se sărbătorea All Saints Day. Așadar ziua 

precedentă (31 octombrie) a devenit All Hallows 

Eve (Ajunul zilei tuturor sfinţilor). În decursul 

veacurilor, semnificația sărbătorii s-a schimbat, 

precum și numele acesteia. All Hallows Eve a de-

venit Halloween, iar ziua de 31 octombrie a deve-

nit asociată sărbătorii morții. 

Simbolurile sale 

importante sunt: 

dovlecii 

sculptați în care 

se așează o lan-

ternă, vrăjitoa-

rele, fantomele, 

dar și dulciurile. 

Expresia faimoasă Trick or Treat caracterizează 

această sărbătoare. Copiii se costumează pentru a 

merge la colindat, amenințând cu păcăleli locuito-

rii și așteptând recompense. Casele se decorează 

cu dovlecei sculptați, cu pânze de păianjeni și 

sperietori. 
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In a distant forest there was a small house 

where a girl lived with her parents. In the night of 

Halloween, the girl noticed a bat what was spin-

ning around the house. Seine as it spun around 

there rimes, she knew that it was a sign  of death. 

She run through the forest and at some time a 

thich frog aronse. She realized that she could no 

longer see anything around and she was sheltered 

in the shade of a tree, Suddenly she heard  foot 

steps. She belived it was sheltered in the shade 

parents. But no, from the  haze a woman with  red 

eyes and deformed face came out. The girl collap-

sed with of fear, and when she who up she was 

surrounded by bloodies bodies of her pa-

rents,which, all of a sudden got her hands and 

pulled has after in the ground.Since that happened 

the house was declared haunted, and anyone who 

got near her died. 

A group of friends did not hear myths and 

in the night of Halloween, they went to that hou-

se. A boy remained in the forest because he was 

afraid. All the boys who entered on that property 

were killed and the one who stayed has fallen si-

lent, and no one knew what they had seen and 

killed them.  

 

ȘOLTUZU Marilena 

clasa a VII-a B 

NIGHT OF THE HALLOWEEN 

SCARY STORY 

Elevii din clasele a VIII-a A și 

a VIII-a B de la Școala Gimnazială 

Alecu Ivan Ghilia, îndrumaţi de 

doamna profesoară Grădinariu Vio-

leta au serbat, pe 30 noiembrie, ziua 

Sfântului Apostol Andrei, cel întâi 

chemat, considerat ocrotitorul Ro-

mâniei. Activitatea a constat în pre-

zentarea practicilor de Sfântul An-

drei din comuna Șendriceni. Elevii 

au cules informații despre acestea de 

la bătrânii satelor din comuna noas-

tră. 

Sărbătoarea se ține până la 

prânz, apoi se pot face unele munci, 

dar nu se lucrează la câmp, nu se 

coase și mai ales nu se împrumută și 

nu se dă nimic din casă. Cei care nu 

respectă sărbătoarea se îmbolnăvesc 

și vor avea pagubă la recoltă sau la 

vite.  

De la orele de religie, susținute de 

preotul Bistriceanu Constantin, am 

aflat că Sfântul Apostol Andrei, cel 

dintâi chemat la propovăduire, era 

fiul lui Iona evreul și fratele Sfântu-

lui Apostol Petru. Fusese mai întâi 

ucenic al Botezatorului, iar pe Dom-

nul a încuviințat să-l urmeze fără șo-

văire, mărturisindu-l cu bucurie și 

SFÂNTUL ANDREI 
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fratelui său. După Înălțarea Domnului, sorții au 

hotărât ca Andrei să meargă la propovăduire în 

părțile dinspre Grecia, Marea Neagră și Dunăre.  

Și astfel a ajuns și în părțile noastre, vestind 

geto-dacilor cuvântul mântuirii și lăsând nume-

roase urme ale trecerii sale prin Dobrogea, printre 

care și vestita Peșteră a Sfântului Andrei, în îm-

prejurimile căreia au înflorit cu timpul numeroase 

vetre bisericești și călugărești.  

Se poate spune astfel că la noi creștinismul 

are vechime și temeiuri apostolice, iar Sfântul 

Andrei e, pe bună dreptate, socotit ocrotitorul spi-

ritual al României.  

În popor i s-a spus Sântandrei și de numele 

său se leagă numeroase tradiții, une-

le fără legătură cu cadrul bisericesc, 

ci mai degrabă contaminate de anu-

mite reminiscente precreștine, pre-

cum aceea legată de lupi (cărora 

Sfântul Andrei le-ar fi un fel de sta-

roste) și de vârcolaci (care ar bântui 

în noaptea anterioară prăznuirii sa-

le).  

Dintre practicile premergătoa-

re zilei de Sfântul Andrei, mențio-

năm: 

a) In ajunul Sfântului Andrei, 

o aglomerare de forțe malefice acți-

onează în această noapte, conform 

credințelor populare: fiarele, mai 

ales lupii, umblă să mănânce vitele 

celor care nu țin sărbătorile; ies strigoii, copiii din 

flori devin strigoi, vrăjitoarele iau mana vitelor. 

De aceea se efectuează o serie de practici magice 

de apărare: nu se dau cărbuni afară, se ascund 

coasele, se lipesc cruci de ceara de coarnele vite-

lor și se înconjoară cu mac, se îngroapă drob de 

sare descântat în pragul ușii grajdului, se întorc 

vasele cu gura-n jos și se înconjoară casa și graj-

dul cu lumânare aprinsă, se fac cruci cu usturoi la 

geamuri și uși, se mănâncă usturoi. Este o noapte 

când animalele vorbesc, deoarece Sfântul Andrei 

este patronul lor, dar este pericol de moarte pentru 

om să le audă. Se fac vrăji de dragoste, de noroc, 

de spor, de rău pentru dușmani.  

b) In popor se crede că strigoii nu pot suferi 

mirosul de usturoi. Înspre ziua de Sfântul Andrei, 

strigoii se strâng ori în cimitire, ori în anume lo-

curi de prin păduri, prin case pustii, ori pe ziduri 

ruinate și fac sfat. Pe urmă se împrăștie după rele 

în lume. Ca să nu se întâmple în gospodării răutăți 

din pricina strigoilor, femeile ung cu usturoi ușile, 

scara, stâlpii hornului, ferestrele, boii și vacile la 

coarne, iar toți ai casei mănâncă mujdei de usturoi 

pentru a fi feriți de strigoi. Dacă vitele mugesc în 

noaptea de Sfântul Andrei este semn ca vin lupii. 

Pentru a le feri, gospodarii fac o cruce din ceara și 

o lipesc la vite pe cornul drept. Înainte de Sfântul 

Andrei cu câteva zile, femeile nu torc „ca să nu 

toarcă lupii în casă”, iar de Sfântul Andrei femeile 

nu mătură și nu scot gunoiul din casă, nu curăță 

grajdurile, nu se piaptană (pieptenele reprezintă în 

basme un șir de arbori, deci pădurea în care se 

află lupii) pentru a nu aduce lupul prin apropiere. 

c) Pentru a se afla cât de rodnic va fi 

următorul an se pun boabe de grâu 

într-o strachină cu apă. Cât de des 

va răsări grâul, atât de bogata va fi 

recolta. Obiceiul se păstrează și 

acum. În această zi nu se dă de îm-

prumut ori în dar căci vei păgubi. In 

unele sate copiii taie mlădițe din 

pomii roditori (meri, peri, cireși, 

vișini, pruni etc.) și le pun în apă, la 

căldură, pentru a înmuguri până la 

Sfântul Vasile, când fac din ele sor-

cove, pentru a-și sorcovi părinții și 

neamurile. Starea vremii dă infor-

mații despre iarna care vine: luna 

plină și cerul senin anunță o iarna 

moinoasă, iar luna plină, dar cu nin-

soare sau ploaie anunță iarnă grea cu zăpezi mari.  

Tradițiile și obiceiurile dau identitate 

unui popor. Dacă Halloween-ul nu mai este 

doar o sărbătoare celtică, devenind acum o 

sărbătoare pe tot globul, practicile de Sfântul 

Andrei individualizează poporul român. A ne 

cunoaște tradițiile înseamnă a avea coloană 

vertebrală, înseamnă a te individualiza în 

această eră a globalizării. Tocmai aceste tradi-

ții au sădit în mentalul nostru colectiv senti-

mentul apartenenței la acest pământ româ-

nesc. 

 

COJOCARU Iuliana Loredana 

clasa a VIII-a A 
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Ziua Națională a României este un prilej de 

rememorare a unei pagini importante din istoria 

neamului nostru. Mai ales că anul acesta s-au îm-

plinit 95 de ani de când românii și-au realizat vi-

sul de a fi uniți și în „trup”, nu numai în suflet. 

Cu acest pri-

lej, preșcolarii 

și elevii de la 

Școala Prima-

ră „Ștefan Ai-

rinei” Horlă-

ceni au parti-

cipat la o acti-

vitate comună. 

Ei  au audiat mai întâi povestirea lui Dumitru Al-

maș „Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut Uni-

rea cea mare”, apoi au realizat pe echipe desene 

și colaje specifice acestui eveniment: preșcolarii, 

îndrumați de d-na educatoare Mihai V. au colorat 

drapelul României, elevii claselor I și a III-a, în-

drumați de d-na învățătoare Chilariu Angelica au 

pictat steagul tricolor, iar noi, elevii claselor a II-a 

și a IV-a, coordonați de d-na învățătoare Ciobanu 

Gabriela am realizat un colaj cu harta țării. La 

sfârșitul activității s-a realizat o expoziție cu lu-

crările noastre, pe care o vor admira și părinții la 

serbarea pe care o vom avea cu prilejul Crăciunu-

lui. 

Asemenea activități ne îmbogățesc cunoștințe-

le despre istoria țării și ne fac să spunem cu mân-

drie: Suntem români! 

GRIGORAȘ Semida 

Clasa a IV-a 

1 DECEMBRIE-TRECUT ŞI PREZENT 

Cu ocazia Zilei Naționale a României, elevii 

de la Școala Gimnazială Alecu Ivan Ghilia, îndru-

mați de doamnele profesoare Grădinariu Violeta 

și Dăscălescu Dorica au prezentat un program ar-

tistic constând în recitări de poezii și intonarea 

unor cântece patriotice. 

Scopul acestei activități a fost cultivarea senti-

mentului patriotic în sufletul elevilor. S-a răspuns 

artistic la întrebările: Ce este patria?, Ce este dra-

gostea de țară?: „Patria e aducerea aminte de zile-

le copilăriei...coliba părintească...dragostea ma-

mei, plăsmuirile inimii noastre, locul unde am 

iubit și am fost iubiți...câinele care se joacă cu 

noi...zbieretul turmelor când se întorceau în amur-

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! 
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gul serii de la pășune...fumul vetrei ce ne-a încăl-

zit în leagăn, înălțându-se în aer...barza de pe 

streașina ce caută duios pe câmpie...și aerul care 

nicăieri nu este mai dulce” (Alecu Russo). „Patria 

este ecoul clopotului de la Putna plutind peste râ-

uri și munți de sute de ani...este sângele lui Horia 

și a lui Doja vărsat pentru a lumina istoria noas-

tră...este verbul lui Eminescu și Coloana fără sfâr-

șit a lui Brâncuși.” (D.R.Popescu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragostea de țară este legată de școala în care 

învățăm, ea pornește de la dragostea și respectul 

față de părinți, pentru frați și surori, de la dragos-

tea pentru casa în care trăim împreună cu cei 

dragi. Dragostea de țară înseamnă respect pentru 

înaintași și devotament pentru România, patria 

noastră liberă, înseamnă prețuirea entuziastă a tot 

ce a realizat poporul nostru în decursul istoriei 

sale, cu multe și grele sacrificii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegii de la liceu, împreună cu domnii direc-

tori Bunduc Tudor și Dohotariu Dumitru Viorel și 

alte cadre didactice au depus o coroană de flori în 

cadrul festivității închinate Zilei Naționale, orga-

nizate de Primăria Municipiului Dorohoi.  

BĂLINIȘTEANU Diana Beatrice 

clasa a VIII-a A 
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În ziua de 28 septembrie a avut loc evenimen-

tul: Let’s Do It, Romania!. Elevii Liceului Tehno-

logic Al Vlahuţă și a structurii Școala Gimnazială 

Alecu Ivan Ghilia, însoţiţi de către domnii profe-

sori au luat parte la această campanie.  

Ne-am înarmat cu mănuși de protecție și saci 

menajeri și am declarat astfel război gunoaielor, 

dar și celor care aruncă gunoaiele hai-hui. Ne-am 

propus să schimbăm lumea gunoaielor adunate la 

margine de drum sau în pădure. Nu știu cum sunt 

alții, dar pentru noi, elevii, civilizația începe de la 

curățenie. Am adunat hârtii, ambalaje de la diver-

se dulciuri de pe toate străzile localității Şendri-

ceni.  

Ca orice miș-

care civică, 

Let’s Do It, 

Romania! se 

bazează pe un 

set de valori, 

obiective bine 

definite, încer-

când să-și în-

deplinească 

misiunea care 

rezidă din vi-

ziunea întregii 

echipe, din 

idealul pentru 

care luptăm și 

în care suntem 

încrezători (ne 

dorim să fa-

cem parte 

dintr-o comu-

nitate care își 

identifică în 

mod responsa-

bil și moral 

propriile obi-

ceiuri în rela-

ția cu mediul 

înconjurător). 

În particular, 

scopul nostru 

este de a pro-

mova în rân-

dul comunită-

ții din care 

facem parte 

un comporta-

ment civic, 

ecologic și 

responsabil, 

ajutând la 

dezvoltarea 

unui mediu 

propice pen-

tru păstrarea curățeniei.  

Cei care iubim natura și încercăm să o prote-

jăm ne-am străduit să arătăm o altă față a spațiilor 

verzi din zona drumului județean Dorohoi – Stră-

teni, fără peturi, pungi din plastic aruncate peste 

tot.  

Elevii și cadrele didactice de la Liceului Teh-

nologic Al. Vlahuţă participă de 3 ani la această 

campanie de curățenie și ne bucurăm că odată cu 

trecerea timpul oamenii devin mai atenți şi găsim 

mai puține gunoaie. 

Această experiență de voluntar ne-a făcut să 

vedem lumea cu ochii unui matur responsabil ca-

re este conștient că natura e ca un organism care 

dacă nu e păstrat se îndreaptă cu pași mici spre 

moarte. 

ANIȚEI Ștefania Daniela,  

clasa a VII-a B 

4.SĂ ÎNVĂŢĂM DIN EXEMPLELE LOR 

LET’S DO IT, ROMANIA! 
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În perioada septembrie-octombrie 2013, în ca-

drul Liceului Tehnologic Al. Vlahuţă Șendriceni 

și a Școlii Gimnaziale Alecu Ivan Ghilia, s-a de-

rulat proiectul educativ intitulat Preșcolarii, cole-

gii noștri!  

Activitatea a fost coordonată de domnul direc-

tor Bunduc Tudor și doamnele profesoare Grădi-

nariu Violeta, Dohotariu Nicoleta și Muscă San-

da. Obiectivele proiectului a fost: colecționarea de 

jucării pentru preșcolarii de la Școala Gimnazială 

Alecu Ivan Ghilia şi cultivarea în sufletul elevilor 

a pasiunii pentru voluntariat. 

De foarte multe ori, suntem sfătuiți de profeso-

rii noștri să nu ne îndepărtăm de la calea cea 

dreaptă, să acționăm în numele binelui, să luăm 

din jurul nostru doar ceea ce este bun și astfel, 

sufletul nostru devine un izvor nesfârșit de fapte 

mărețe. Antrenați în această activitate, am realizat 

că sufletul nostru rezonează la astfel de chemări, 

încărcându-se cu energie pozitivă. Au fost aduna-

te aproximativ 200 de jucării care au fost donate 

preșcolarilor. Cel mai interesant a fost faptul că 

aproape fiecare elev de la gimnaziu a donat o ju-

cărie pentru colegii mai mici. 

Cred că afirmația lui Descartes este întărită de 

aceste fapte: Fiecare om este obligat să facă bine 

altora atât cât îi este cu putință și a nu fi nimănui 

de folos înseamnă a nu valora nimic. 

VIERIU Daniela Ștefania, 

clasa a VII-a B 

COBOARĂ TOAMNA... 

Fuiorul de mătase al toamnei a coborât pe 

pământ urme arămii. Covorul gros de frunze a 

lăsat pomii desfrunziți și mai bătrâni cu un an. 

Bucuria pentru legumele și fructele pământului se 

contopește cu melancolia pentru vremea mohorâ-

tă. Grădinile s-au împodobit cu perlele argintii ale 

brumei.  

Preșcolarii și școlarii de la Școala Primară 

Victor Isăceanu Pădureni şi-au demonstrat măies-

tria în cadrul activității Coboară toamna... După 

vizionarea unei prezentări power point despre 

anotimpul roadelor bogate, prichindeii de la Gru-

pa Iepurașii, îndrumați de doamna educatoare 

Mîndru Valerica, au desenat fructe și legume, bo-

boceii de la Clasa Pregătitoare, împreună cu 

doamna învățătoare Asandului Mariluzia au com-

pletat fișe de lucru și au confecționat jucării hazlii 

din fructe și legume, iar noi, elevii clasei a II-a – a 

IV-a, am așternut pe hârtie gândurile și impresiile 

noastre despre anotimpul toamna, folosind în 

compunerile redactate expresiile frumoase suge-

rate de doamna învățătoare Crihan Daniela. La 

PREŞCOLARII, COLEGII NOŞTRI! 
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sfârșitul activității, s-a realizat o expoziție cu lu-

crările făcute de copii.  

Orice anotimp își are farmecul său. Totul 

este să prețuim ceea ce ne oferă natura, să o iubim 

și să o ocrotim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRĂDINARU Cătălina, 

Clasa a IV-a 

CETĂŢEAN ROMÂN – CETĂŢEAN EUROPEAN – CETĂŢEAN ACTIV 

Festivalul Național al Șanselor Tale, cunoscut 

în întreaga lume ca Adult Learners’ Week, se în-

scrie într-o amplă mișcare de dezvoltare a Europei 

ca spațiu comun al învățării, precum şi al promo-

vării dialogului intercultural și al creșterii gradu-

lui de conștientizare a diversității culturale bazate 

pe valori comune. 

Festivalul Național al Șanselor Tale este o ma-

nifestare națională, coordonată de Ministerul Edu-

cației, Cercetării și Tineretului și organizată la 

nivel local de inspectoratele județene școlare în 

colaborare cu actori locali: consiliile județene, 

primăriile municipiilor/orașelor/comunelor, casele 

de cultură, casele corpului didactic, agențiile ju-

dețene de ocupare a forței de muncă, universități, 

unității școlare, ONG-uri etc. 

Pe parcursul festivalului, timp de o săptămână, 

se desfășoară intensiv activități diverse, menite  

să-i motiveze pe tineri să învețe continuu, familia-

rizându-i cu oportunități de învățare, conștienti-

zându-i asupra necesității de a învăța, precum și a 

beneficiilor învățării. 

În cadrul acestei mișcări, s-a derulat și proiec-

tul Cetăţean român – cetățean european – cetă-

țean activ, coordonat de profesoarele Adăscăliței 

Daniela și Surdu Alina. Șaptezeci de elevi din cla-

sele terminale de la Liceul Tehnologic Al. Vlahu-

ță Şendriceni au participat la o sesiune de infor-

mare cu privire la alegerile europarlamentare din 

2014, sesiune prezentată de domnul Radu Căjvă-

neanu, director al Centrului Europe Direct Boto-

șani. De asemenea, au fost invitați doamna Gabri-
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ela Drobotă, angajat al AJOFM Botoșani, consul-

tant EURES pentru a întâmpina cererea tinerilor 

pe piața muncii europene și Ovidiu Porohniuc, 

lector al Centrului Europe Direct și administrator 

al unui site care promovează județul Botoșani, 

http://www.4botosani.ro/, și care a prezentat mo-

dele ale unor proiecte de succes cu finanțare euro-

peană. 

Având în vedere că până în luna mai a anului 

2014, aproximativ jumătate dintre elevi vor de-

veni majori, deci cu drept de vot la alegerile euro-

parlamentare, activitatea a fost bine primită în 

rândul tinerilor prezenți. „În cadrul activității des-

fășurate, am abordat o temă mai amplă – Inves-

tind în Europa – o campanie pe care o desfășoară 

în această perioadă Centrul Europe Direct. „Am 

reușit să le reprezentăm tinerilor ultimele știri din 

domeniul agricol românesc, apoi am completat 

într-un chestionar ce fel de investiții cunosc în 

zona în care trăiesc și unde ar fi necesară o inves-

tiție” a comunicat domnul Căjvăneanu.  

La finalul activității, elevii au făcut o simulare 

de vot pentru alegerile europarlamentare, au pri-

mit broșuri Să înţelegem mai bine politicile UE și 

mape din partea AJOFM Botoșani. 

 

prof. ADĂSCĂLIȚEI Daniela 

SĂ NE CUNOAŞTEM ŢARA PRIN SCHIMBURI DE VIZITE 

Şcoala Gimnazială Alecu Ivan Ghilia Şendri-

ceni se bucură în acest an şcolar de parteneriatul 

cu Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi 

de Vedere din Bucureşti, acordul de parteneriat s-

a încheiat în numele a ceea ce se numeşte Să ne 

cunoaştem ţara prin schimburi de vizite. În cadrul 

acordului de parteneriat, 10 elevi ai Şcolii Gimna-

ziale Alecu Ivan Ghilia Şendriceni şi două cadre 

didactice 

(Dohotariu Nico-

leta şi Grădinariu 

Violeta), au fost 

musafirii școlii 

din Bucureşți. În 

luna mai 2014, 

10 elevi ai şcolii 

din Bucureşti şi 4 

cadre didactice 

vor fi musafirii noştri. 

O echipă de cadre didactice coordonată de 

doamna profesoara Colgiu Rodica, a fost ghidul 

nostru prin oraşul Bucureşti. Elevii noştri au vizi-

tat Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi 

de Vedere Bucureşti, au făcut cunoştinţă cu in-

strumente de lucru specifice acestei şcoli, au în-

chegat discuţii cu elevii şi profesorii din şcoală şi 

în cele din urmă s-au stabilit amiciţii despre care 

sperăm să dureze. În oraşul Bucureşti am vizitat: 

Casa Poporului (acum sediul Camerei Depu-

taţilor), Bibliote-

ca Centrală, Cen-

trul vechi al 

oraşului (Calea 

Lipscani, Calea 

Şelari, etc.), Mu-

zeul Naţional de 

Istorie al Româ-

niei (locul care 

găzduieşte cele 

mai impresionante vestigii din Istoria Românilor: 

o copie a Columnei lui Traian, un fragment origi-

nal din Columna lui Traian, dar şi Sala Tezaurului 

http://www.4botosani.ro/
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cu ceea ce ne-a provocat cel mai mult imaginaţia 

– Tezaurul de la Pietroasa – Cloşca cu puii de aur, 

măiestria şi dibăcia înaintaşilor noştri, chiar şi la 

confecţionarea podoabelor şi bijuteriilor).  

Ne-am plimbat de-a lungul râului Dâmboviţa 

care traversează 

oraşul. Locul nu-

mit Kilometrul 0 

a fost de aseme-

nea un reper deo-

sebit şi suntem 

mândri că ne-am 

aflat acolo. Este 

locul de unde se 

măsoară toate 

distanţele în ţară şi peste hotare. Ne-am îmbogăţit 

şi prin vizitele la Muzeul Grigore Antipa, cel mai 

vechi muzeu de ştiinţe naturale din ţară, la Muze-

ul Ţăranului Român și la Muzeul Satului Dimitrie 

Gusti.  

La Muzeul Satului, pe lângă şansa de a cu-

noaşte stilul construcţiilor mai vechi şi remarcabi-

le de pe tot cuprinsul ţării, am putut viziona un 

spectacol cu Dansul Căluşarilor, specific Câmpiei 

Române, care acum aparţine Patrimoniului Mon-

dial UNESCO, dansuri greceşti, dar şi paşii dan-

sului irlandez pe muzica românescă, Ciuleandra.  

Imaginaţia şi creativitatea noastră au fost îm-

bogăţite de priveliştea oferită de sutele de obiecte 

mici şi fine, lucrate de mână, pentru că zeci de 

meşteşugari din toată ţara şi-au dat întâlnire la 

Muzeul Satului într-o expoziţie cu vânzare de ce-

ramică, ţesături, broderii, tapiserii, cusături, îm-

pletituri, bijuterii, costume naţionale, etc., dar şi 

de acele bucate care ne-au făcut să salivăm, căci 

brânzeturi, dulciuri, produse de panificaţie şi pro-

duse de carne şi peşte din toată ţara au pus papile-

le noastre gustative la grea încercare.  

În dorinţa noastră 

de a vedea cât 

mai mult, am 

parcurs pe jos 

Bulevardul Avia-

torilor, locul de 

desfăşurare a Pa-

radelor Militare 

la fiecare 1 De-

cembrie şi am 

văzut Arcul de Triumf, apoi am parcurs Bulevar-

dul Kiseleff, închis în week-end pentru automo-

bilişti, dar deschis pentru promenadă şi pentru 

biciclişti, calea cu clădirile Ambasadelor ale căror 

ţări au relaţii diplomatice cu România.  

Parcul Herăstrău şi o plimbare cu vaporaşul pe 

Lacul Herăstrău ne-au dat răgazul să mai reflec-

tăm la cele întâlnite, oameni şi locuri. Ne bucu-

răm că noi suntem cei care am avut şansa şi ener-

gia şi am găsit resursele ca să putem vizita locuri 

remarcabile în oraşul Bucureşti şi să cunoaştem 

oameni buni.  

Aceste vizite sunt căi care deschid orizonturi 

elevilor noștri, fac posibilă conștientizarea faptu-

lui că doar educația poate schimba lumea în bine.  

prof.  DOHOTARIU Nicoleta 

A FI CETĂŢEAN ACTIV 

În săptămâna dedicată Festivalului şanselor 

tale, profesoarele Dohotariu Nicoleta şi Pădura-

ru Carmen, ne-au propus nouă, elevilor claselor a 

VII a A şi a VIII a B, o activitate pe durata a două 

ore cu tema Despre cetăţenie activă. Activitatea a 

fost anunţată cu o săptămână înainte şi s-a lansat 

cu recomandarea din partea profesoarelor să scri-

em un eseu despre cetăţenie activă.  

Am început să ne facem planuri, pe unde să 

explorăm ca să adunăm date despre tema noastră 

şi nu ne-am impacientat prea mult, ne gândeam: 

doar este o temă la modă, multă lume vorbeşte 

despre cetăţenie activă, găsim noi informaţii! Du-

pă ce s-a finalizat activitatea noastră de două ore, 

ne-am dat seama că eseurile noastre au fost doar 

ca să facem cunoştinţă cu tema, să gândim sau să 

simţim un pic acest subiect. 

Activitatea a debutat prin a ne anunţa ce se do-

reşte să ştim la sfârşitul celor două ore, profilul 

cetăţeanului activ, apoi am jucat Batista ucigaşă. 

Fiecare elev îşi atârnă un şerveţel la buzunarul din 

spate al pantalonului sau hainei. Ideea este că fie-

căruia îi este suficientă o singură batistă ca să tră-

iască, dacă pierde batista, moare instantaneu. Şi 

am început să alergăm prin sala de clasă ca să ne 

furăm unul altuia batistele sau să păstrăm ce 



ANUL XVI NR. 24, 2014 Pagină 15 

avem. Ne distram şi alergam şi continuam să cău-

tăm batistele colegilor sau să le ascundem pe ale 

noastre, dar nu în buzunarul din spate al pantalo-

nului sau hainei. S-a finalizat jocul şi cât ne-am 

odihnit, am tras concluzii: au fost colegi care au 

murit imediat, au pierdut primii batista; jocul s-a 

încheiat cu un număr mare de batiste în posesia 

câtorva colegi; a trebuit să spunem cum ne simţim 

fără nicio batistă sau cum ne simţim cei care 

avem mai multe batiste şi încet am fost conduşi 

spre ideea că jocul seamănă cu situaţii reale. Peste 

tot auzim, citim, vedem oameni care au ieşit în-

vingători dintr-o situaţie şi alţii care au pierdut.  

Un alt joc ne-a coborât într-o realitate pe care a 

trăit-o unii dintre noi. Farfuria zburătoare s-a nu-

mit acest joc şi ne-am trezit împărţiţi în echipe de 

câte cinci membri, eram reprezentanţii unor 

agenţii din ţări europene care s-au mobilizat pen-

tru a aduna şi transporta ajutoare din Europa în-

spre Haiti, care a fost devastată în urma unui cu-

tremur şi apoi taifun.  

A fost necesar să lucrăm în echipe. Unii am 

retrăit imaginile inundaţiilor din 2010 când casele 

noastre, familiile noastre şi satele noastre au avut 

de suferit. Ne-am implicat mai profund în jocul de 

echipă, alţi colegi s-au mai distrat, unii am reuşit 

să realizăm transportul umanitar, unii ne-am pră-

buşit de mai multe ori şi nu ne-am atins ţelul. Ca 

să reuşeşti într-o acţiune, de cele mai multe ori nu 

poţi de unul singur, trebuie să colaborezi cu alţi 

colegi sau oameni mari şi trebuie să te implici cu 

posibilităţile tale pentru a găsi soluţia. Sunt şi di-

ficultăţi, pentru că nu suntem la fel, nu gândim la 

fel, nu vedem soluţii la fel, dar tocmai pentru 

aceste motive, oamenii găsesc rezolvările cele 

mai potrivite unor situaţii de viaţă.  

Am simţit că se aşteaptă şi contribuţia mea şi 

încrederea colegilor m-a motivat să mă implic; 

aşa s-au exprimat colegii atunci când am tras con-

cluzii despre joc. Am descoperit ce mulţumire 

sufletească binefăcătoare ne cuprinde atunci când 

reuşim să ajutăm pe cineva şi de asemenea când 

constatăm că alţi oameni se gândesc la noi, simt 

ca noi şi încearcă să ne acorde sprijinul lor în si-

tuaţia dificilă pe care o traversăm. Am realizat 

câte asemenea acţiuni, ca în jocul nostru, se în-

tâmplă la scară planetară:  

Organizaţia „Crucea Roşie – România şi 

„Crucea Roşie” în lume;  

Organizaţia „Salvaţi Copiii!” şi nu în ultimul 

rând,  

Organizaţia UNICEF care s-a implicat şi a fi-

nanţat şi în şcoala noastră activităţi extraşcolare 

care să ne ajute să uităm de spaima şi frica pe care 

le-am trăit şi le-am văzut în ochii altor copii, pă-

rinţi şi bunici în 2010. Am înţeles că nişte oameni 

şi-au făcut ocupaţie permanentă în a ajuta alţi oa-

meni. Este minunat şi pentru unii şi pentru alţii! 

Şirul gândurilor noastre a fost întrerupt de 

cerinţa de a ne retrage înspre locurile domestice 

în care trăim şi după 15 minute de gândire, în care 

ne-am sfătuit şi ne-am cristalizat ideile, să 

enunţăm cum ne putem implica aici, unde trăim. 

Am reuşit să ne cunoaştem mai bine unii pe alţii 

şi am aflat că la vârsta noastră, sunt posibile mul-
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te 

fapte bune: să ai grijă de fratele mai mic; să ajuţi 

fratele mai mic la teme, să rezolvi, în gospodărie, 

unele treburi după puterile tale, să hrăneşti un ani-

măluţ, să-ţi faci curat în cameră, la locul de mun-

că, sunt exemple de implicare, găsite de noi, în 

viaţa de famile. Evident că şi pregătirea lecţiilor, 

în mod conştiincios, reprezintă o dovadă de serio-

zitate şi că înţelegem rolul nostru la acest mo-

ment. 

Dar am aflat că sunt colegi, şi noi am făcut as-

ta, am lucrat în echipe ca să ajutăm alţi colegi, 

care aveau nevoie să înveţe sau să înţeleagă o 

lecţie sau să rezolve o temă sau să păstrăm bunu-

rile şcolii. Ne-am implicat în acţiuni organizate 

de şcoală: Săptămâna legumelor donate – şi astfel 

câte o familie aflată în dificultate s-a bucurat de 

grija noastră, şi Let′s do it, Romania! unde s-a 

evidenţiat grija noastră pentru mediul în care tră-

im.  

În urma dezbaterilor,am înţeles că la 13 sau 14 

ani poţi să fii un cetăţean activ dacă nu eşti nepă-

sător la cele din jurul tău! Nu este cazul să bra-

văm prin vorbe mari sau fapte mari, ci să facem 

cât stă în puterea noastră! Am înţeles că suntem: 

parte a unei familii; mică parte a unei şcoli; mai 

mică parte a unei comunităţi şi mai mică parte a 

mediului în care trăim, în fiecare din acestea 

avem drepturi, dar şi responsabilităţi. Bunătate, 

generozitate, comunicare, cooperare, responsabi-

litate, implicare – pot fi şi atu-urile vârstelor 

noastre.  

Aşa vedem noi acum un cetăţean activ.  

 

POSTEUCĂ Adriana, 

Clasa a VII-a  

ADOPTĂ UN STIL DE VIAŢĂ DURABIL 

„Oamenii se roagă zeilor să le dea sănătate, fără 

să ştie că stă în puterea lor  s-o menţină şi că lup-

tând împotriva ei prin lipsa de măsură, o trădează 

prin goana lor după plăceri” spunea Democrit- 

acesta fiind motto-ul sub care s-a desfăşurat Săptămâna 

Educaţiei Globale la Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă 

Şendriceni.  

Tema generoasă Adoptă un stil de viaţă durabil ne-a 

dat posibilitatea să abordăm subiecte diverse, precum: 

prevenirea violenţei, mobilitatea în carieră, formarea 

unui stil de viaţă sănătos, educaţia pentru protecţia me-

diului, rolul nostru de bun cetăţean într-o societate me-

reu în schimbare. 

A trăi durabil înseamnă a trăi bine, sănătos, 

în parteneriat şi în mod tolerant, a recunoaşte 

valoarea lucrurilor, a le savura şi consuma cu 

plăcere. Mai înseamnă şi a pune preţ pe calitate, a 

nu alerga după fiecare tendinţă a modei, fără a le 

neglija însă pe toate acestea ţin de calitatea vieţii. 

A consuma în mod durabil înseamnă a-şi 

aminti că „mai binele” este duşmanul „binelui”, 

înseamnă a-ți aminti că individualismul şi comu-

nitatea sunt părţi ale aceluiaşi întreg, la fel ca şi 

parteneriatul şi autonomia. Stilul de viaţă durabil 

este arta de a şti să ne comportăm corect în struc-

turile false.  
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Elevii  Liceului Tehnologic Al. Vlahuţă  Şendriceni, 

sub îndrumarea cadrelor didactice, am desfăşurat nu-

meroase activităţi, cum ar fi: Natura, prietena noas-

tră, Stil de viață… durabil?, Să creștem sănătoși, 

Hrană pentru toți, Sportul-izvor de sănătate, Să ne 

cunoaștem mai bine. La aceste activităţi ni s-au alăturat 

colegii noștri de la  Școala Gimnazială A.I. Cuza Doro-

hoi, Liceul Tehnologic Ion Pillat, Şcoala Generală Du-

meni. 

Nouă, elevilor, ne-au plăcut activitățile desfășurate 

în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale deoarece 

am avut de învățat multe lucruri noi și-am desco-

perit noi resurse sustenabile pentru a trăi într-un 

mod mai puțin dăunător mediului înconjurător. 

VIZITEU Loredana Adelina, 

clasa a X-a C 

ZIUA VERDE 

Echilibrul naturii este zilnic stricat de către 

om. Un gest simplu al unui copil, materializat 

prin plantarea unui copac e doar un pas mic spre 

recâştigarea acestui echilibru necesar naturii. Da-

că vor fi mai multe astfel de gesturi, câştigul va fi 

tot al nostru, al oamenilor. Curtea impunătoare a 

şcolii noastre este o adevărată oază de verdeaţă 

care îmbie elevii la joacă şi relaxare. 

În timp, aceştia au înţeles că acest spaţiu poate 

deveni din ce în ce mai primitor cu ajutor şi im-

plicare din partea lor. Pentru noi e foarte impor-

tant că am reuşit să ne implicăm direct în dezvol-

tarea spaţiilor verzi. Gestul nostru sperăm să aibă 

ecou în sufletele oamenilor, dar şi mai departe,  să 

îi motiveze să planteze un copac. Gesturile noas-

tre mici, pornite din suflete de copil, sperăm să-i 

convingă pe adulţi că şi ei pot interveni pentru a 

repara ceea ce tot omul a distrus: natura. Aceşti 

copăcei vor creşte odată cu noi, vor fi martori la 

maturizarea noastră, ducând mai departe povestea 

elevilor care iubesc natura şi preţuiesc viaţa. 

Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România este o 

zi a voluntarilor pe care elevii Liceului Tehnolo-

gic Al. V lahuţă Şendriceni o sărbătoreşte din anul 

2013 și ne face plăcere că suntem printre cei care 

cred că doar împreună putem schimba ceva. Prin 
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astfel de acţiuni, elevii se ataşează şi mai mult de 

valorile ecologiei şi tind, la rândul lor, să îi înveţe 

şi pe cei cu care intră în contact de ce este impor-

tant să protejeze natura.  

Mediul în care trăim este foarte important pen-

tru noi, nu numai la nivel local, dar şi global. Co-

pacul este un simbol, ne reaminteşte de natură şi 

de importanţa protecţiei mediului. În acelaşi timp, 

prin programul Eco-Şcoala avem posibilitatea să 

ne dezvoltăm capacitatea de a conştientiza rolul 

naturii în viaţa omului, precum şi rolul omului în 

natură; ne ajută să cunoaștem şi să aplicăm nor-

mele de comportare specifice asigurării echilibru-

lui naturii, să înţelegem necesitatea protejării me-

diului natural, al regenerării pădurilor, să indenti-

ficăm acţiunile negative ale omului asupra naturii, 

efectele acestora, să întreprindem acţiuni concrete 

de protejare a naturii, să adoptăm o atitudine de 

prietenie şi respect faţă de aceasta. 

Elevii din clasele a XI-a D, a XI-a C și a X-a C 

împreună cu profesorii îndrumători Oprita Elena, 

Prelipceanu Otilia, Musca Sanda şi domnul direc-

tor Bunduc Tudor au plantat  în parcul şcolii șa-

izeci de arbuşti: stejari, nuci, brazi, cireşi, vişini şi 

au dat astfel o mână de ajutor naturii, au dat un 

nou semnal de alarmă cu privire la protejarea me-

diului înconjurător. Ei au demonstrat încă o dată 

că le pasă de mediul în care trăiesc, că starea me-

diului înconjurător ne afectează în mod direct 

viaţa şi sănătatea noastră. 

Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai 

multă responsabilitate din partea fiecărui cetăţean 

pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira 

aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea 

folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natu-

ra. 

IBĂNIȘTEANU Alexandru,  

clasa a X-a C 

DIN SUFLET PENTRU SUFLET 

„Niciodată înainte omul nu a avut o așa de ma-

re capacitate de a controla mediul în care trăieşte, 

capacitatea de a pune capăt foametei, sărăciei sau 

dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bună 

generaţie pe care a cunoscut-o vreodată omeni-

rea", spune un frumos citat ce surprinde esenţa 

voluntariatului. 
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Elevii de la Liceul Tehnologic Alexandru Vla-

huță, Şendriceni, au înţeles de-a lungul timpului 

că sărbătoarea Crăciunului reprezintă ceva mai 

presus de atât, acel moment în care simţi că te 

poţi dedica unui suflet neajutorat, că îi poţi dărui 

din căldura ta sufletească şi că îl poţi ajuta să ca-

pete încredere în omenia celor din jur. Spiritul 

sărbătorilor de iarnă cultivă în inimile oamenilor 

speranţa, bunătatea,dorinţa de a împărtăși cu cei-

lalţi magia acestei perioade, precum şi solidarita-

tea, îndemnându-ne să fim mai sensibili la nevoile 

celor mai puţin norocoşi. 

Cu acest scop a fost realizată în perioada de-

cembrie 2013 campania Din suflet pentru suflet! 

(coordonată de domnul director  Bunduc Tudor și 

profesorii Muscă Sanda, Rotariu Corina, Botezatu 

Daniel și Bunduc Marlena) prin care s-a dorit 

sprijinirea şi ajutarea famiilor copiilor nevoiaşi, 

cărora societatea nu le acordă suficientă impor-

tanţă. Astfel, s-a realizat o strângere de donaţii la 

nivel de liceu care a fost dăruită elevilor defavori-

zați de la liceul nostru și de la Liceul Ion Pillat 

Dorohoi. 

Acest proiect a cuprins dăruirea cadourilor co-

piilor de la Liceul Tehnologic Ion Pillat Dorohoi 

precum si elevilor defavorizati ai liceului nos-

tru. Această activitate a fost precedată de donări 

de fructe și legume elevilor Liceului Tehnologic 

Ion Pillat Dorohoi  în cadrul Săptămânii Legu-

melor Donate. 

DĂNILĂ Iustina, 

clasa a XI-a C 

POŢI SĂ FII COOL FĂRĂ TUTUN 

In zilele noastre, când informațiile ne cople-

șesc prin volumul și diversitatea lor riscăm să ui-

tăm a păstra ce avem mai de preț, sănătatea noas-

tră! Cum să refuzi să crezi reclamele ce promo-

vează țigările? Oriunde ne-am afla, acasă, în fața 

televizorului, pe stadion, pe stradă, în magazine, 

vedem afișe cu figuri zâmbitoare și destinse care  

ne îmbie să fumăm! Chiar 

dacă apare la final mesajul 

„fumatul dăunează sănătății”, 

noi reținem partea de la înce-

put. Finalul îl pierdem din 

vedere. 
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Din acest motiv, am găsit de cuviință să abor-

dăm problematica fumatului într-un cadru larg, 

format din elevi și părinți, alături de profesori. Să 

descoperim împreună modalitatea de a spune NU 

tutunului, cunoscând efectele acestuia, conștienti-

zând ce putem realiza dacă suntem pe deplin să-

nătoși și parteneri activi în combaterea  și preve-

nirea consumului de droguri! 

Împreună, copii, părinți și profesori, să spunem 

DA sănătății! Tinerii de astăzi își vor deschide 

petalele colorate și parfumate, numai dacă noi, 

adulții, vom fi alături de ei. Activitatea POŢI FI 

COOL ȘI FĂRĂ TUTUN are ca scop reducerea 

fumatului și formarea unor deprinderi de viață 

sănătoasă în rândul tuturor elevilor de la Liceul 

Tehnologic Al. V lahuţă Șendriceni. 

Au fost prezentate filme documentare de scurt 

metraj cu imagini reprezentând efectele fumatului 

asupra organelor vitale (creier, plămâni, esofag, 

ochi) ale unui fumător și au fost prezentate două 

materiale Power Point cu tematica antitutun 

(motivele pentru care se fumează, efectele fuma-

tului, soluții pentru a evita fumatul, beneficiile 

renunțării la fumat, date statistice și mituri despre 

fumat). Au fost, de asemenea, abordate teme cu 

privire la răspunderea penală a minorilor și aspec-

te legislative, precum și prevenirea violenței și a 

pericolelor la care sunt expuși prin fumat, în acest 

sens urmărindu-se sensibilizarea tinerilor cu pri-

vire la efectele asociate consumului de tutun și în 

ce măsură tutunul este un factor dăunător. 

Produsul finit, urmărit de cadrele didactice im-

plicate în această activitate extracurriculară, a fost 

de a forma abilităţi în rândul elevilor de gimna-

ziu, categoria de vârstă mai vulnerabilă la consu-

mul de tutun, inclusiv la fumatul pasiv, cu scopul 

creşterii factorilor de protecţie şi scăderii influ-

enţei factorilor de risc, încurajarea factorilor de 

decizie prin luarea de măsuri stricte în privința 

produselor din tutun, precum şi dezvoltarea de-

prinderii unui stil de viață sănătos.  

MIHALCIUC Codruț, 

clasa a XI-a C 

MIHAI EMINESCU, POET NAŢIONAL 

Ziua de 15 ianuarie a devenit ziua culturii în 

România. Este ziua când sărbătorim nașterea ma-

relui poet Mihai Eminescu. 

Cu ocazia împlinirii a 164 de ani de la nașterea 

sa, elevii de la gimnaziu, îndrumați de profesoare-

le Grădinariu Violeta și Dăscălescu Dorica au 

pregătit un program artistic constând în recitare 

poezie eminesciană și interpretarea unor melodii 

pe versurile poetului. Colegii de la liceu, îndru-

mați de profesoarele Adăscăliței Daniela, Ailoaie 

Felicia și Grigoraș Daniela au făcut o prezentare a 

cărților lui Eminescu, au lecturat pagini eminesci-

ene, au audiat lied-uri pe versurile marelui poet.  

De fapt, toată suflarea școlii noastre a devenit 

o 

mare scenă pe care a rulat piesa Poetul și lumea. 

Eminescu este veșnic tânăr printre noi, ne în-

vață să prețuim graiul viu al poporului, tradițiile, 
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obiceiurile și istoria lui. În cartea lui Eminescu 

suntem la noi acasă, într-un tărâm fabulos, creio-

nat de mersul cârdului de cerbi, convorbind cu 

codrul despre toate cele, chiar și despre nestator-

nicie, codrul fiind împărat slăvit. Luna este atot-

știutoare, ea lunecă pe a lumii boltă sau trece pur 

și simplu peste vârfuri, iar luceafărul de ziuă își 

cheamă iubita în împărăția sa nesfârșită spre a-i 

anina cununi de stele în părul bălai. 

În receptarea operei eminesciene suntem călău-

ziți de sentimentul iluminării. Să ne apropiem cu 

grijă, să nu-i rupem vraja. 

A măsura în aroma cuvintelor sentimentul de 

recunoștință al confraților întru truda condeiului 

este un act ce implică ținută morală, demnitate. 

Tudor Arghezi publica în 1965 o emoționantă In-

scripție pe amfora lui din care cităm: Păşiţi încet, 

cu grijă tăcută feții mei / Să nu-i călcați nici um-

bra, nici florile de tei / Cel mai chemat s-aline, 

din toți și cel mai teafăr / Și-a înmuiat condeiul  

de-a dreptul în Luceafăr. 

 

BĂLINIȘTEANU Diana Beatrice 

Clasa a VIII-a A 

LA MULŢI ANI CU BINE! 

Tradițiile de Crăciun și Anul Nou aduc în 

sufletele românului bucurie.  

Elevii de la Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă 

Șendriceni, îndrumați de profesorii Grădinariu 

Violeta, Dăscălescu Dorica, Mandache Vasile și 

Lungu Luminița au pregătit un program de colin-

de, urături, dansul căluțului, dansul caprei și o 

suită de dansuri populare pentru a sărbători trece-

rea dintre ani. Alături de domnii directori Bunduc 

Tudor și Dohotariu Dumitru Viorel și alte cadre 

didactice ale liceului nostru, întregul alai a înce-

put uratul la Primăria Comunei Șendriceni. Aici, 

reprezentanții primăriei au venit în întâmpinare cu 

zâmbetul pe buze, conștienți fiind că identitatea 

culturală dă coloană vertebrală unei nații. 

Versurile colindelor, strigătele urătorilor, 

clinchetul clopoțeilor au adunat, în fața primăriei, 
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locuitoriii comunei Șendriceni. Mândri de vlăsta-

rele care duc mai departe ceea ce strămoșii au lă-

sat, în ochii lor se putea ușor citi mulțumirea. 

Îmbinând elemente locale, specifice jocului 

caprei și căluțului din Șendriceni cu elemente din 

zone vecine, elevii au reușit să ne transpună într-o 

atmosfera de poveste. 

După adevăratul spectacol de la primărie, 

ne-am îndreptat pașii spre liceul comunei noastre 

unde, la poala unul brad frumos împodobit, gru-

pul de colindători a urat profesorii, adevărații me-

teori care se mistuie pentru a lumina universul 

cunoașterii. 

Aici colegii noștri mai mari, îndrumați de 

domnii profesori Adăscăliței Daniela și Botezatu 

Daniel au dat un adevărat spectacol în incinta li-

ceului nostru, constând în colinde, urături, dansul 

căluților. 

Bucurie, strângere de mâini, pace, dorința 

de a fi mai bun, dorința de a dărui, toate au sălăș-

luit în sufletele tuturor celor prezenți. Un adevărat 

tărâm cu magie a devenit, astăzi, liceul nostru. 

Gazde bune, domnii directori au răsplătit 

urătorii cu colaci și mere. Spiritul Crăciunului și 

anului ce va veni a pătruns în inimile tuturor, ge-

nerând emoții constructive. 

 

ȘFAIȚER Gabriel, 

clasa a VIII-a A 

SPERANŢE VÂNDUTE…ŞI VISE PIERDUTE. FII  ANCORAT ÎN REALITATE 

Instituţiile guvernamentale, cât şi societatea 

civilă depun eforturi considerabile pentru a pre-

veni şi combate fenomenul numit traficul de fiinţe 

umane. Sunt adoptate legi, sunt create instituţii 

abilitate să combată traficul de fiinţe umane, sunt 

realizate planuri naţionale de acţiune şi strategii 

de combatere a traficului.  

Şcoala, prin activităţile educative, trebuie să 

contribuie la conştientizarea consecinţelor traficu-

lui de persoane în rândul elevilor. Pe 22.01.2014, 

la Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă Şendriceni, s-au 

desfăşurat activităţi, coordonate de domnul direc-

tor Bunduc Tudor și profesorii Muscă Sanda, 

Oprița Elena și Nistor Marius, pe linia prevenirii 

şi combaterii traficului de fiinţe umane în colabo-
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rare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane, Centrul Regional Suceava, reprezenta-

tă de către doamna inspector Laura Stadler în ca-

drul proiectului de parteneriat intitulat 

„SPERANŢE VÂNDUTE…ŞI VISE PIERDU-

TE. FII ANCORAT ÎN REALITATE”. 

Activitățile au constat în: prezentarea reali-

tăţilor şi tehnicilor de racolare a victimelor trafi-

cului de persoane, identificarea factorilor care 

cresc riscul pentru unii copii de a deveni victime 

ale traficului şi factorii care cresc rezistenţa copii-

lor în fața abuzului şi exploatării sexuale-

exemplificări, prezentarea unui documentar pri-

vind traficul de persoane, o dezbatere între elevii 

liceului şi invitaţii activităţii, desfăşurarea unui 

concurs în care vor fi premiate materialele infor-

mative realizate de către elevii liceului: eseuri, 

slogane şi desene. Perioada de desfășurare a acti-

vităților este decembrie 2013 - februarie 2014, iar 

în luna martie are loc premierea elevilor partici-

panți. 

Obiectivele acestui proiect sunt: protecţia 

elevilor aflaţi în situaţie de risc şi a victimelor tra-

ficului de minori traficaţi în scopul exploatării 

sexuale sau prin munca forţată, formarea şi moti-

varea cadrelor didactice în vederea consilierii ti-

nerilor în risc cu privire la modalităţile de auto-

apărare în fata traficului de fiinţe umane, mediati-

zarea problematicii şi reflecţiilor asupra reali-

tăţilor traficului de fiinţe umane şi riscurilor aso-

ciate lui, creşterea gradului de conştientizare a 

realităţii şi consecinţelor traficului de persoane, în 

particular a situaţiilor apărute prin utilizarea noi-

lor mijloace tehnologice (internetul, telefonul mo-

bil, aparate video şi foto, etc). 

director,  

ing. Tudor BUNDUC 

5. DACĂ E BAL...BAL SĂ FIE 

Unul dintre cele mai importante și mai aștepta-

te evenimente din viața de licean este Balul Bobo-

cilor. An de an, elevii mai mari pregătesc un spec-

tacol pentru a-i celebra şi pentru a-i familiariza pe 

proaspeții boboci cu atmosfera vieții de licean, 

întregul eveniment avându-i în centrul atenției 

chiar pe elevii claselor a IX-a.   

Organizarea  acestui eveniment nu este o  sar-

cină tocmai ușoară  pe cât pare. Totul a fost greu, 

de la căutarea sponsorilor, la alegerea unor jurați 

până la coregrafia dansurilor. 

Am avut foarte multe lucruri de făcut, deși 

mulți dintre elevi sau chiar profesori consideră 

Balul Bobocilor ca fiind ceva banal sau un prilej 

de chiul. Numai cei care  au organizat așa ceva 

știu ce muncă dificilă este în a le arata tehnicile, 

mișcările de dans și de a-i învăța pe boboci să-și 

stăpânească emoțiile atunci când urcă  pe scenă, 

ca să nu mai vorbesc despre selectarea probelor, 

să fie cât mai decente, să nu deranjeze, să placă, 

să iasă, în final, un show cât mai unitar, bine or-

ganizat.  

Nouă, celor din clasa  a XI-a și mai ales celor 

din a XII-a (cu precădere a XII-a J), ne-a fost des-
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tul de greu să organizăm întregul eveniment deoa-

rece nici noi n-am mai făcut așa ceva până acum.  

Din această cauză, i-am contactat pe foști elevi ai 

liceului care s-au ocupat, la rândul lor, de acest 

eveniment. Aceștia ne-au ajutat mai mult cu sfa-

turi despre ceea au făcut la vremea aceea pentru 

organizarea unui Bal cât mai reușit. 

Treaba noastră a fost cu atât mai grea, cu cât 

au fost selectați elevi din ambele localuri, sarcina  

de a-i „antrena”, revenindu-le prof. Corina Rota-

riu care a coordonat excelent întreaga activitate, 

alături de domnul profesor Daniel Botezatu. 

Elevii din clasele a IX-a nu au fost aleși neapă-

rat după frumusețe sau mișcările de dans, ci după 

atitudinea față de acest eveniment și față de orga-

nizatorii Balului. Bineînțeles că s-au înscris mai 

mulți boboci, dar au rămas cei care chiar voiau 

într-adevăr să participe și, în principal, cei care au 

venit să arate cele mai frumoase mișcări de dans 

și să se distreze.  

Chiar noi, ca organizatori, am avut momente 

de încordare maximă pentru că boboceii,  mai 

ales în ziua spectacolului, au avut nevoie de mai 

multe repetiții deoarece erau multe emoții, vizibi-

le chiar și în timpul concursului. 

Voi, cei care ați urmărit  spectacolul din sală, 

nu vă puteți imagina cum este în spatele scenei. 

Acolo sunt cele mai frumoase momente ale balu-

lui și cele mai multe emoții. 

Evenimentul a decurs extraordinar, fără eveni-

mente neprevăzute. Noii liceeni și-au dat concur-

sul în diferite probe de dans, farse făcute de cole-

gii mai mari, dar au rezistat cu stoicism și au fost 

la înălțimea așteptărilor.  

Spectacolul a adus în scenă 14 boboci, 8 fete și 

8 băieți, care au intrat în cursa pentru mult râvni-

tele titluri de Miss și Mister Boboc 2013. 

Prima probă  a concursului a pus în valoare 

personalitatea celor care au visat să urce pe podi-

um. Au fost apreciate creativitatea și originalita-

tea fiecărei prezentări. Cea de-a doua probă a se-

rii, a constat în întrebări fulger. Fiecare concurent 

a extras câte o întrebare care le-a testat promptitu-

dinea și prezența de spirit. A urmat proba surpri-

ză, fiecare competitor fiind nevoit să-și dovedeas-

că inventivitatea, îndemânarea și spontaneitatea, 

trecute  cu brio de boboci. Ultima probă a fost cea 

de dans, iar în aplauzele publicului, perechile s-au 

mișcat energic pe ritmurile diferitelor genuri de 

muzică: vals, popular și țigănesc . 

Liceenii au expus o secvență din piesa de tea-

tru Lanţul slăbiciunilor  și o pantomimă pregătită 

de elevii clasei a X-a J, gustată din plin de publi-
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cul prezent.   

Seara magică s-a încheiat cu spectacolul de 

dans susținut de trupa URBAN FORCE. 

Titlul de Miss și Mister Boboc 2013 le-a reve-

nit Mădălinei Moisa și lui Rotariu Andrei din cla-

sa a-IX-a J. Pe locul al doilea au fost Antonescu 

Andreea și Condruc Andrei, iar pe locul al treilea, 

Ailisoaie Delia și Andrieș Cătălin.  

Oricum, ce a fost... s-a numit BAL, nu a dez-

amăgit, ba chiar a smuls și câteva aplauze de la 

domnii profesori prezenți...și nu o să mai fie altul 

la fel. 

 

Raluca BĂLINIȘTEANU 

clasa a X-a J 

6. GUSTUL SUCCESULUI 

SUNT ŞAHIST ŞI AM DREPTURI 

Sâmbătă, 16 noiembrie 2013, s-a desfăşurat 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar Faza Ju-

deţeană la Şah. Competiţia s-a desfăşurat la Cole-

giul Naţional A.T. Laurian Botoşani. La compe-

tiţie au participat câştigători ai fazelor zonale care 

s-au desfăşurat în data de 2 noiembrie 2013. 

Competiţia s-a derulat conform regulamentului 

Federaţiei Române de Şah, timpul de joc fiind de 

30 de minute/jucător în Sistem Turneu 7 runde. 

Arbitrajul a fost asigurat de doamna profesoară 

Diaconu Silvia-Carmen de la Palatul Copiilor Bo-

toşani, doamna profesoară Alecsa Elena de la Co-

legiul National A.T. Laurian Botoşani şi domnul 

profesor Nistor Marius de la Liceul Tehnologic 

Al. Vlahuţă Şendriceni. 

Şcoala noastră a fost reprezentată doar la cate-

goria băieţi-liceu. Dacă pentru locurile unu doi şi 

trei lupta s-a dat între şahişti legitimaţi şi partici-

panţi la fazele naţionale, pentru ceilalţi jucători 

nelegitimaţi lupta s-a dat pentru menţiuni. 

Reprezentantul nostru, elevul Ungureanu Ovi-

diu din clasa a XI-a F, a obţinut menţiunea a II-a, 

ocupând la final locul al cincilea din cei 7 concu-

renţi calificaţi la faza judeţeană. 

 

REZULTATE OBŢINUTE: 
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În perioada 18-24 noiembrie 2013 a avut loc 

FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE, 

ediţia a XIV-a sub genericul Cetăţean român – 

cetăţean european. În cadrul acestui festival şi 

iubitorii sportului minţii din şcoala noastră şi-au 

adus aportul în cadrul activităţii Sunt şahist şi am 

drepturi. 

Obiectivele activităţii propuse au fost: crearea 

unei ambianţe plăcute profesor-elev prin dezvol-

tarea capacităţilor de relaţionare, socializare, faci-

litarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare, 

de lucru în colaborare a tuturor factorilor impli-

caţi; dezvoltarea spiritului de competiţie, forma-

rea unor atitudini corecte faţă de adversar, arbitri 

prin atragerea efectiva a elevilor în organizarea 

unor activităţi cu caracter extracurricular, condu-

când la creşterea calitativa şi cantitativa a acestor 

activităţi; dezvoltarea gândirii, imaginaţiei, creati-

vităţii, reflexelor, îmbunătăţirea bagajului de cu-

noştinţe şi a capacităţii de exprimare a ceea ce 

gândim, a încrederii în sine, a corectitudinii în 

viaţă prin stimularea şi promovarea capacităţilor 

creatoare ale elevilor şi punerea acestora în prac-

tică; identificarea unor posibili viitori membrii ai 

cercului de şah Caissa. 

Activitatea a constat într-un concurs de şah on-

line. Turneul s-a desfășurat în laboratoarele de 

informatică de la Șendriceni şi Dorohoi, on-line, 

pe site-ul WWW.PLAYOK.COM, de-a lungul a 7 

runde în Sistem Elvețian. Concurenţii şi-au creat 

cont pe acest site, dar din nefericire conexiunea la 

Internet la Liceul Regina Maria din Dorohoi a 

căzut. Întrucât riscam să nu mai concureze ni-

meni, am continuat activitatea doar cu elevii din 

cele două sedii din Dorohoi şi Şendriceni de la 

liceul nostru. Din păcate, elevii de la Regina Ma-

ria au fost degrevaţi de această plăcere, rămâ-

nând doar cu conturile create. La concurs efectiv 

au participat 43 de elevi, 18 în laboratorul de in-

formatică de la Dorohoi şi 25 în laboratorul de 

informatică de la Şendriceni. Clasamentul a fost 

următorul. 

Locul Elev Clasa Puncte 
1 TĂRNĂUCEANU IONUŢ-CIPRIAN XI C 6,0 
2 OPRIŞANU COSTEL-CĂTĂLIN X E 5,5 

3 ICHIM MARIUS XI A 5,0 

4 GAVRILUȚĂ ABEL X F 5,0 

5 ŞNIŢER DANIEL-CRISTIAN XI G 5,0 
6 SECU MARIAN X H 5,0 

7 CODREANU DĂNUȚ-VASILE IX C 5,0 
8 OSTAFE SIMONA XI I 5,0 
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De remarcat singura fată din concurs, eleva 

Ostafe Simona din clasa a XI-a I, care s-a clasat 

pe un onorant loc 8, fiind la egalitate de puncte cu 

elevul de pe locul al treilea. Diferenţa a făcut-o 

coeficienţii jucătorilor care sunt criterii de depar-

tajare în caz de egalitate de puncte. 

 

prof. Marius NISTOR 

CONCURSUL DE POEZIE SAŞA PANĂ, EDIŢIA 2013 

În fiecare an, cu ocazia Zilelor Dorohoiului 

care are loc la începutul lunii octombrie, se des-

făşoară la Dorohoi un prestigios concurs de poe-

zie, care poarta numele cunoscutului poet doroho-

ian Saşa Pană. 

Am fost informată despre acest concurs în ca-

drul orelor de limba si literatura română și, deoa-

rece anul acesta am făcut cunoştinţă cu operele 

unor poeţi renumiţi cum ar fi: Alexandru Mace-

donski, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor 

Arghezi şi alţii, m-am hotărât să particip la con-

curs. Pasiunea pentru poezie mi-a  fost observată 

de domnul profesor Tomiuc Titus care m-a îndru-

mat şi mi-a sugerat tematica.  

A venit şi ziua festivităţii de premiere, emoţiile 

fiind foarte mari datorită participării elevilor de la 

clasele de filologie ale liceelor din zona Doroho-

iului. A fost cea mai fericită zi din viaţa mea, 

atunci  când domnul primar Dorin Alexandresc  

m-a invitat pe scenă pentru a-mi înmâna menţiu-

nea obţinută. 

Bucuria a fost și mai 

mare deoarece şi alţi 

elevi de la liceul nostru 

au obţinut diplome şi 

premii în cărţi. Dintre 

aceştia menţionez pe 

Chirimbuţa Alexandru 

de la clasa a IX-a G, Vi-

zitiu Loredana de clasa 

a X-a C şi Pădurariu La-

risa de la clasa a XI-a, 

având acelaşi îndrumă-

tor. 

Cred că am demonstrat că limba româna este şi 

în liceul nostru la ea acasă. Mă pregătesc pentru 

concursul ce va avea loc pe parcursul anului 

2014. 

PĂSCĂREANU Diana-Roxana, 

Clasa a X-a M 

PASCAREANU Diana-

Roxana 

CONCURSURILE ŞCOLARE 

A devenit o tradiție lăudabilă ca în fiecare 

toamnă, în luna noiembrie, să avem un moment 

de grație, participând la unul dintre cele mai apre-

ciate concursuri de matematică EUCLID, destinat 

elevilor talentați în tainele matematicii. 

Concursul se desfășoară la Școala Gimnazială 
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Spiru Haret Dorohoi. Deşi suntem la al treilea an 

de când participăm, emoțiile sunt de nestăpânit de 

fiecare dată! 

Anul acesta, din clasa noastră (a IV-a), au par-

ticipat șase copii, din care cinci au obținut premii 

și mențiuni. Aceștia sunt: Leonte Alesia, Dohota-

riu Alexandru Iulian, Dascălu Cosmin Cătălin, 

Ignat Amalia Elena,Tărnăuceanu Eliseia. 

Ne bucurăm de rezultate și îi mulțumim doam-

nei învățătoare Dorica Dăscălescu care ne-a călă-

uzit pașii pe parcursul celor patru ani, determi-

nându-ne să ne regăsim printre numele fruntașe 

ale participanților la concursurile școlare. 

 

DOHOTARIU Alexandru, 

Clasa a IV-a 

CAMPIONATUL DE FOTBAL 

În perioada 14 octombrie – 25 octombrie 

2013 s-a desfășurat Campionatul de fotbal al Șco-

lii Gimnaziale Alecu Ivan Ghilia, ediția de toam-

nă, organizat de domnul profesor Mandache Vasi-

le. Participantele la acest campionat au fost echi-

pele de fotbal ale claselor a VI-a, a VII-a A, a VII

-a B, a VIII-a A și a VIII-a B. După disputarea 

jocurilor din faza grupelor (sistem campionat), pe 

primele două locuri s-au plasat clasele a VIII-a A 

și a VIII-a B. Aceste două clase au jucat și finala, 

clasa a VIII-a A câștigând cu scorul de 5 la 4, du-

pă executarea loviturilor de departajare. 

După terminarea competiției, fiecare clasă a 

primit câte o diplomă cu locul obținut. De aseme-

nea au primit diplome și primii trei elevi din cla-

samentul marcatorilor. 

Acest campionat a avut ca obiective: pro-

movarea sportului, promovarea spiritului compe-

tițional, eliminarea discriminării dintre elevi, pro-

movarea fair-play-ului, alegerea jucătorilor care 

prezintă abilități sportive deosebite, alegerea re-

prezentanților școlii în competițiile inter-școli, 

atragerea interesului elevilor către sport, dezvolta-

rea aptitudinilor bio-psiho-motrice. 

Într-o zi frumoasă de miercuri s-a ținut fina-

la la școala noastră dintre clasele a VII-a A și a 

VII-a B. Orgoliile erau foarte mari. Este o rivali-

tate foarte mare între două clase de aceeași vâr-

stă.Totuși, vor să arate de ce sunt în stare,dar din 

păcate doar una este câștigătoare. După ce a înce-

put meciul, toți își susțineau echipele. Clasa a VII

-a A a deschis scorul și toți elevii acelei clase erau 

foarte bucuroși, dar bucuria nu a durat mult deoa-

rece clasa a VII-a B a egalat. S-a ajuns la penalty-

uri. Emoțiile au ajuns la intensitate maxima. Am-

bele echipe își doreau foarte mult să câștige. Sco-

rul a ajuns la 4 - 4. Cu ajutorul portarului clasei a 

VII-a A care a stat în fața unui șut din partea celor 

din clasa a VII-a B și cu ajutorul unui gol de aur 

din partea echipei a VII-a A, clasa mea a reușit să 
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câștige campionatul de fotbal discutat în cadrul 

școlii noastre. La sfârșitul meciului, spiritele erau 

foarte aprinse, dar s-a dovedit că și în cadrul școlii 

noastre există fairplay și nu s-a întâmplat nimic. 

 Gabriel ȘFAIȚER,  

clasa a VIII-a A 

7. ŞTIAŢI CĂ ... 

THALES DIN MILET (624 Î.HR. – 546 Î.HR.) 

Thales din Milet - în greceşte Θαλῆς ὁ 

Μιλήσιος - primul filozof grec şi primul matemati-

cian al Greciei Antice, originar din Milet (Miletus 

a fost un vechi oraş de pe coasta de vest a Anatoli-

ei, zonă aflată în prezent în provincia Aydin din 

Turcia, un important centru al filozofiei ioniene, un 

oraş care a dat multe personalităţi din domeniul 

filozofiei, literaturii şi arhitecturii). Negustor de 

profesie, Thales a făcut multe călătorii în Egipt, 

Creta şi Asia, călătorii care i-au permis să-şi îmbo-

găţească cunoştinţele din diferite domenii. Thales a 

fost unul din cei mai importanţi oameni din anti-

chitate şi atunci când s-a întocmit lista cu cei 

„Şapte Înţelepţi” din Grecia Antică, Thales a fost 

trecut primul pe acea listă. A ajutat foarte mult la 

dezvoltarea matematicii, astronomiei şi filozofiei, 

fiind considerat de către Aristotel fondatorul filo-

zofiei. A făcut multe descoperiri în domeniul mate-

maticii – a formulat mai multe teoreme geometrice 

care îi poartă numele. 

Thales din Milet a devenit celebru pentru că a 

prezis cu multă exactitate eclipsa de Soare din 8 

mai 585 î.Hr., folosindu-se de cunoştinţele pe care 

şi le-a însuşit de la babilonieni. Se spune că a fost 

primul care a explicat logica apariţiei eclipselor. A 

descoperit „Carul Mic” (Constelaţia Ursa Minor), 

acolo unde este situată Steaua Polară – după care 

navigau fenicienii acelor vremuri.  

Thales avea cunoştinţe de orientare maritimă şi 

a adus unele îmbunătăţiri pentru navigarea pe ma-

re; a scris un tratat de navigaţie. Thales a fost un 

inginer foarte priceput – a reuşit să schimbe cursul 

râului Halys, permiţând armatei regelui Cresus (al 

Lidiei) să treacă acest fluviu. 

A fost cel dintâi care a susţinut că Luna strălu-

ceşte datorită reflecţiei luminii Soarelui, prin 

aceasta reuşind să determine cu exactitate numărul 

de zile dintr-un an. Aşadar a descoperit cele 4 ano-

timpuri şi a împărţit anul în 365 de zile. 

A folosit teorema care îi poartă numele la calcu-

larea înălţimii piramidelor din Egipt, măsurând 

umbra acestora când umbra unui om este egală cu 

înălţimea sa. Deci s-a folosit de 

relaţia dintre umbră şi dimensi-

unea corpului care o proiectea-

ză. Tot cu ajutorul teoremelor 

sale, Thales a calculat şi dis-

tanţa unei nave de ţărmul mă-

rii. 

Avea cunoştinţe din multe 

domenii: economie, hidrotehni-

că, filozofie. A înfiinţat Şcoala 

din Milet, unde a transmis învăţăturile sale şi un-

de a avut ca studenţi pe: Anaximenes, Anaximan-

dru, Heraclit – alţi mari înţelepţi ai Greciei Anti-

ce.Thales din Milet a fost legiuitor, om de ştiinţă, 

filozof, savant, matematician, om de stat. Thales a 

considerat că apa este primul element care dă 

naştere la alte elemente. El a spus că „Apa este 

principiul tuturor lucrurilor“.  

Thales a pledat pentru folosirea înţelepciunii în 

viaţa de zi cu zi. Oamenii îi criticau adesea pe fi-

lozofi, reproşându-le sărăcia şi spunându-le că 

filozofia este o îndeletnicire nefolositoare.  

Odată, ieşind noaptea din casă însoţit de o bă-

trână, pentru a urmări stelele, Thales a căzut într-

o groapă, iar bătrâna i-a reproşat: „Cum vrei să 

ştii ce-i în cer, Thales, când nu eşti în stare să vezi 

ce-i la picioarele tale?“ 

Pentru a le demonstra concetăţenilor săi cât de 

utilă este filozofia în viaţa de zi cu zi, poate şi 

pentru că se simţea rănit în amorul propriu de toa-

te sarcasmele, Thales şi-a băgat în cap să le arate 

tuturor că, dacă vroia, ştia şi el să câştige bani. Şi, 

împrumutându-se, probabil de la tatăl său, care 

era un negustor avut, a cumpărat toate teascurile 

de ulei de măsline care se aflau atunci în Milet şi 

în Chios. Fiind iarnă, preţurile lor, din cauza cere-

rii mici, erau scăzute. Dar Thales, un studios şi un 

cunoscător în astronomie, prevăzuse un an bun şi 

o recoltă de măsline bogată, care, la momentul 

oportun, avea să ridice valoarea investiţiilor sale. 
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Şi în toamna care a urmat, când a sosit vremea re-

coltei şi lumea căuta de zor prese, a închiriat pre-

sele în condiţiile stabilite de el (Thales a realizat 

astfel primul contract cu opţiuni din istorie). A 

câştigat astfel o sumă importantă de bani, dove-

dind că filozofii se pot îmbogăţiuşor, dacă asta 

vor, dar nu acesta este ţelul urmărit de ei. 

Thales din Milet a fost numit de greci 

„Sophos”, adică înţelept, pentru că a dat multe sfa-

turi, iar cel mai cunoscut este cel gravat pe faţada 

din Oracolul lui Apolo din Delphi: „Cunoaşte-te 

pe tine însuţi!”. Se spune că un sofist s-a apropiat 

de Thales şi a încercat să-l încurce, punându-i în-

trebările cele mai dificile. Dar înţeleptul din Milet 

a fost la înălţimea probei la care a fost supus. A 

răspuns la toate întrebările fără cea mai mică ezita-

re şi cu cea mai mare exactitate. Mai jos prezen-

tăm răspunsurile lui Thales.  

Cine este cel mai bătrân? 

Dumnezeu, pentru că a existat dintotdeauna. 

Şi când l-au întrebat Ce era Dumnezeu, a răs-

puns: „Cel ce nu are nici început şi nici sfârşit”, 

definiţie încă şi mai pertinentă după ce au trecut de 

atunci peste 2500 de ani!  

Ce lucru este cel mai frumos? 

Universul, pentru că este opera lui Dumnezeu. 

Care este cel mai mare dintre toate lucrurile? 

Spaţiul, deoarece conţine toata creaţia. 

Care este lucru cel mai constant? 

Speranţa, pentru că omul continuă să existe şi 

după ce a pierdut totul. 

Care este cel mai bun lucru? 

Virtutea, pentru că fără ea, nu ar exista nimic 

bun în lume. 

La întrebarea În ce constă, pentru un om virtu-

os, dreptatea, a dat următoarea replică: „Să nu 

faci altora ceea ce nu vrei să ţi se facă ţie”. 

Şi aici l-a anticipat cu 600 de ani pe Iisus. 

Care este cel mai rapid lucru? 

Gândul, pentru că într-un minut ne permite să 

zburăm până la limitele universului. 

Care este cel mai puternic lucru? 

Nevoia, pentru că din cauza ei, omul înfruntă 

cele mai mari pericole în viaţă. 

Care este cel mai uşor lucru? 

Să dai sfaturi. 

Care este lucrul cel mai greu? 

Să te cunoşti pe tine însuţi!  

Din filozofia de viaţă a acestui mare om, au 

mai răzbătut până la noi şi alte poveţe, pe care 

istoria le-a evidenţiat ca fiind demne de luat în 

seamă:  

„Înconjoară-te de oameni capabili”. 

„Timpul este înţelept, el dezvăluie totul”. 

„Cine este fericit: omul sănătos, bogat, curajos 

şi educat”. 

„Mai bine să fii invidiat, decât să fii compăti-

mit”. 

„Ceea ce este sigur este ceea ce s-a întâmplat, 

nimeni nu ştie ce se va întâmpla.” 

Unii spun că s-a căsătorit şi a avut un fiu, pe 

Cybisthos; alţii însă afirmă că a rămas neînsurat 

şi a adoptat pe fiul surorii sale, iar când era între-

bat de ce nu are copii, el răspundea: „Pentru că 

iubesc copiii”. Se povesteşte că, atunci când 

mama sa încerca să-l silească să se însoare, el îi 

răspundea că nu e încă timpul, iar când nu mai era 

în floarea tinereţii, la insistenţele mamei sale, el 

răspunse că a trecut timpul.  

Singurul lucru care-l făcea să uite şi de filoso-

fie era sportul. Paşnicul, distratul, sedentarul Tha-

les era un înverşunat microbist; nu pierdea niciun 

spectacol de pe stadion. A murit bătrân, la 78 de 

ani, în timpul unor manifestări sportive, datorită 

căldurii excesive. Pe mormântul său este o in-

scripţie care spune: „Aici, într-un mormânt 

strâmt, zace marele Thales; totuşi, renumita sa 

înţelepciune a ajuns la ceruri”.  

Sperăm că povestea noastră, a elevilor din cla-

sa a VII-a preocupate de înțelepții lumii (Şoltuzu 

Marilena, Aniţei Ştefania, Pulhac Luciana, Mihă-

escu Ionela, Mihăescu Cosmina, Pricopi Irina, 

Munteanu Narcisa) v-a suscitat interesul şi maxi-

mele moştenite de la Thales să ne fie principii de 

viaţă.  

Am consultat următoarele surse bibliografi-

ce:ro.wikipedia.org/wiki/Thales_din_Milet;  

ro.math.wikia.com/wiki/Thales_din_Milet ; istorii-

regasite.wordpress.com/2010/03/03/thales-din-

milet/; jurnalspiritual.eu/cei-sapte-intelepti-ai-

greciei-antice-thales-din-milet-i/. 

 

MUNTEANU Narcisa 

Clasa a VII-a B 
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