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1. CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ 

„ALECU IVAN GHILIA”, EDIŢIA A VII-A 

Festivitatea de premiere a Concursului Naţional de creaţie Litera-

ră şi Pictură „Alecu Ivan Ghilia”, concurs cuprins în CAEN 2017, do-

meniul interdisciplinar, poziţia 15 a avut loc pe 19 mai 2017 la Liceul 

Tehnologic „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni. 

Echipa de proiect: 

Coordonatori: profesoara Grădinariu Violeta şi directorul  

Dohotariu Dumitru Viorel. 

Membrii: directorul adjunct Gheorghiescu Dorin, inginer sistem 

Nistor Marius, secretarul-şef Ragazan Ioan, bibliotecara Grigoraş  

Daniela şi laborant Aostăcioaei Maricela. 

La această ediţie au participat elevi din 21 de judeţe ale ţării,  

respectiv: Arad, Argeş, Galaţi, Maramureş, Vâlcea, Constanţa, 

Botoşani, Vrancea, Dolj, Teleorman, Bihor, Bucureşti, Ilfov, Vaslui, 

Suceava, Covasna, Iaşi, Neamţ, Călăraşi, Buzău, Bacău. Au fost  

acordate trofeul, premii şi menţiuni pe secţiuni. 

Trofeu: Iakab Georgia, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cante-

mir” Oradea, Bihor, clasa a VII-a, profesor îndrumător Turcu Amalia. 

Secţiunea creaţie literară gimnaziu: 

 Premiul I: Lupaşcu Teodora, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel 

Mare” Botoşani, clasa a VII-a, profesor îndrumător Cojocariu 

Gina Emanuela; 

 Premiul al II-lea: Cojocaru Cristian Marian, Şcoala Gimnazi-

ală nr. 4 Râmnicu Vâlcea, clasa a VII-a, profesor îndrumător 

Corendea Daniela; 

 Premiul al III-lea: Văleanu Teodora, Şcoala Gimnazială 

„Alexandra Nechita” Vaslui, clasa a VIII-a, profesor îndru-

mător Lupu Elena. 

Secţiunea creaţie literară liceu: 
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 Premiul I: Mihalea Cristian, Colegiul Naţional „Ion Neculce” Bucu-

reşti, clasa a XI-a, profesor îndrumător Aronescu Maria Daniela; 

 Premiul al II-lea: Tulbure Bianca, Colegiul Naţional „Fraţii  

Buzeşti”, Craiova, Dolj, clasaa IX-a, profesor îndrumător Irina  

Căpăţînă; 

 Premiul al III-lea: Cornea Cosma Maria Larisa, Liceul Teoretic 

„Duiliu Zamfirescu” Odobeşti, Vrancea, clasa a X-a, profesor îndru-

mător Temelie Florentina Mădălina 

Secţiunea desen/pictură gimnaziu: 

 Premiul I: Barbacariu Alexandra, Şcoala Gimnazială „Mihail Kogăl-

niceanu” Dorohoi, Botoşani, clasa a VIII-a, profesor îndrumător 

Clisu Adina; 

 Premiul al II-lea: Vasile Antonia, Liceul de Arte „Nicolae Tonitza”, 

sector 1, Bucureşti, Judeţul Ilfov, clasa a VII-a, profesor îndrumător 

Creţu Lucica; 

 Premiul al III-lea: Frătean Ioana, Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”, 

Chişineu-Criş, judeţul Arad, clasa a VIII-a, profesor îndrumător Ba-

dea Cristina. 

Secţiunea desen/pictură liceu: 

 Premiul I: Dimosthenous Ioanna, Liceul de Arte Plastice „Nicolae 

Tonitza”, sector 1, Bucureşti, Ilfov, clasa IX-a, profesor îndrumător 

Creţu Lucica; 

 Premiul al II-lea: Muler Paula Renata, Liceul „Regina Maria” Doro-

hoi, Botoşani, clasa a XI-a, profesor îndrumător Foca Alina; 

 Premiul al III-lea: Creţa Alexandra, Liceul de Arte Plastice „Nicolae 

Tonitza”, sector 1, Bucureşti, clasa a X-a, profesor îndrumător Creţu 

Lucica. 

La eveniment au participat profesori îndrumători, membrii juriului, ma-

estrul Alecu Ivan Ghilia, scriitorii Gabriel Alexe, Nicolae Corlat, Cezar  

Ciobîcă, primarul comunei Şendriceni Dohotariu Marin, viceprimarul comu-

nei Şendriceni Prozoreanu Dănuţu, primarii comunelor învecinate, directori 

de şcoli. 

Trofeele au fost realizate de către artistul plastic Iulian Sebastian  

BORDIANU, fost elev al şcolii noastre. 

 

Coordonator concurs: prof. Violeta GRĂDINARIU  
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În perioada 2-6 aprilie 2018, la Reşiţa, a avut 

loc ETAPA NAŢIONALĂ a Olimpiadei DE  

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE. Judeţul Botoşani a 

fost reprezentat de către eleva Gelan Rebeca din 

clasa a XI-a J, profil Servicii, Specializarea Tehni-

cian în Gastronomie, de la Liceului Tehnologic 

„Alexandru Vlahuţă” Şendriceni, care s-a clasat pe 

locul al II-lea la acest nivel. 

Coordonată de profesorii Gavriluţă Cristian, 

Rotariu Oana Maria şi Scripcaru Simona, aceasta a 

obţinut premiul al II-lea, cu 93 de puncte. La pro-

ba practică a obţinut punctajul maxim.  

„Pentru mine, participarea la etapa naţională 

a reprezentat o provocare pentru a-mi testa limite-

le, o experienţă inedită, iar rezultatul obţinut repre-

zintă dovada că dăruirea şi pasiunea conduc către 

performanţă”, a declarat Rebeca. 

 

 

 

. . .  

 

 

În luna martie a avut loc faza judeţeană a 

Olimpiadei „Universul cunoaşterii prin lectură”,  

pentru elevii din mediul rural, unde eleva Ostafe 

Amalia Francesca din clasa a VIII-a B, îndrumată 

de doamna profesoară Grădinariu Violeta a obţinut 

menţiune. 

 

(C.R.) 

2. DESPRE PERFORMANŢĂ 

CU EI NE MÂNDRIM - REZULTATE FRUMOASE LA OLIMPIADE 
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Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, a 

organizat duminică 20 mai 2018, la Colegiul 

Naţional „A.T. Laurian” Botoşani, Campionatul 

Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” 

echipe mixte etapa judeţeană. 

Activitatea s-a desfaşurat conform Regula-

mentului de organizare a competiţiilor sportive 

şcolare şi a Regulamentului F.R.Şah., la care au 

participat un număr de 48 de participanţi din care 

12 fete şi 36 de băieţi, grupaţi pe trei categorii, pri-

mar, gimnazial şi liceal. 

Şcoala noastră a fost reprezentată la catego-

ria licee de către membrii cercului de şah „Caissa”. 

 

Clasamentul final: 

 

1. Colegiul Naţional „A.T. Laurian” Botoşani - 1,5p 

2. Liceul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni - 1p 

3. Şc. Profesională de Cooperaţie Botoşani - 0,5p 

 

Rezultatele individuale: 

 

LTAV Şendriceni - ŞPC Botoşani = 2-2 

Andrieş Bogdan-Marcel - Cîrcu Marian = 1-0 

Cojocariu Andrei - Pascal Daniel = 1-0 

Popescu Petru - Ciornei Eduard Ovidiu = 0-1 

Pricob Beatrice-Andreea - Epure Elena = 0-1 

 

CNATL Botoşani - LTAV Şendriceni = 2-2 

Gontaru Nicuşor - Andrieş Bogdan-Marcel = 0-1 

Ionel-Dolhescu Cristian - Cojocariu Andrei = 1-0  

(aici s-a stabilit campioana după o "orbire şahistă") 

Macovei Alexandru - Popescu Petru = 0-1 

Zoiţanu Ioana - Pricob Beatrice-Andreea = 1-0 

 

ŞPC Botoşani - CNATL Botoşani = 0-4 

 

Coordonator al Cercului de Şah „Caissa”, 

prof. Marius NISTOR  

Elevele de la gimnaziu s-au calificat la FAZA 

NAŢIONALĂ, pentru al doilea an consecutiv, la 

Fotbal Fete „Olimpiada Gimnaziilor”. Faza zonală 

a avut loc la Fălticeni, în perioada 27-29.04.2018, 

unde echipa liceului s-a clasat pe primul loc. 

În grupă, echipa a obţinut următoarele rezultate: 

Grupa A: 
 Şendriceni-Bacău: 1-1 

 Şendriceni-Vaslui: 9-0 

 Bacău-Vaslui : 2-1  

Grupa B: 
 Iaşi-Neamţ :0-0 

 Suceava-Neamţ :2-0 

 Iaşi-Suceava : 4-0 

Finala cu reprezentanta judeţului Iaşi a fost 

echilibrată, rezultatul fiind 1-1. Astfel s-a ajuns la 

loviturile de departajare, unde reprezentanta ju-

deţului Botoşani a câştigat cu 3-2, calificându-se 

la etapa naţionala. 

Echipa este pregatită de către profesorii:  

Cohal Mitriţă şi Botezatu Daniel. 

 
Alesia LEONTE, 
clasa a VIII-a B 

ECHIPA DE FOTBAL FETE CALIFICATĂ LA ETAPA NAŢIONALĂ 

ALTE SPERANŢE ... 
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Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă” 

Şendriceni este una din unitățile de învățământ 

liceal din județul Botosani care beneficiază de fi-

nanțare nerambursabilă în cadrul proiectului  

ROSE în valoare de 100.000 de euro pentru imple-

mentarea subproiectului ÎNVAŢĂ PENTRU  

VIITORUL TĂU, conform acordului de grant nr. 

SGL/RI/64/DIN 27.06.2017. Proiectul a debutat în 

iunie 2017 şi urmează a se implementa pe durata a 

4 ani. 

Obiectivul general al proiectului este dimi-

nuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi 

îmbunătățirea performanţelor școlare ale elevilor 

de liceu. Acesta derivă din ținta strategica rezultată 

în urma analizei SWOT realizată în Planul de Ac-

țiune al Şcolii „Măsuri de reducere a absenteismu-

lui, de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, inclu-

siv îmbunătățirea rezultatelor școlare şi creșterea 

gradului de inserție a elevilor cu nevoi speciale în 

învățământul profesional şi tehnic”, materializată 

în OBIECTIVUL 3: prevenirea absenteismului, a 

părăsirii timpurii a școlii, creșterea gradului de in-

cludere a elevilor cu cerințe educaționale speciale 

şi îmbunătățirea performantelor școlare. 

În cadrul proiectului sunt prevăzute a se de-

rula activități pedagogice şi de sprijin, activități 

extracuriculare precum şi activitățile de renovare 

şi dotare.  

În cadrul activităților pedagogice şi de spri-

jin sunt prevăzute activități de pregătire remedială 

pentru elevii claselor a IX-a şi a X-a, activități de 

pregătire suplimentară săptămânala şi activități de 

pregătire suplimentară organizată în week-end 

pentru elevii claselor a XII-a în vederea pregătirii 

examenului de bacalaureat. Pentru elevii claselor a 

XI-a sunt prevăzute activități de pregătire organi-

zată pe durata vacanţelor școlare. Aceste activități 

se vor desfășura la majoritatea disciplinelor din 

planul de învățământ al elevilor de liceu. Se va 

asigura masa în regim de catering pentru elevii 

claselor a XII-a participanți la orele de pregătire 

suplimentară după programul școlar. 

În vederea creșterii performantelor școlare 

se va desfășura consilierea școlară și profesională 

a elevilor, dar şi consilierea părinților. 

Numeroase vor fi şi activitățile extracurri-

culare. S-au derulat şi se vor derula activități 

sportive şi recreative, campionate de fotbal, han-

dbal şi șah cu participarea elevilor din unitate, dar 

şi din alte unități liceale ale județului, excursii 

școlare, vizite de studii în centre universitare şi la 

agenți economici. Funcționează deja un club de 

lectura, s-au pregătit şi derulat programe artistice.  

Vor fi amenajate 4 săli de clasă pentru des-

fășurarea orelor de pregătire, dotate cu mobilier 

școlar, se va achiziționa echipament sportiv pen-

tru echipele reprezentative de sport ale şcolii. Se 

vor achiziționa, în vederea folosirii la activități, 

videoproiectoare, laptopuri, scanere, aparate de 

fotografiat, hard-discuri externe.  

Anual în diferitele activități ale proiectului 

vor fi implicați peste 500 elevi şi 40 de cadre di-

dactice. În monitorizarea proiectului vor fi impli-

cați toți factorii de la nivelul comunității. Semes-

trial se vor prezenta rapoarte de activitate ale pro-

iectului implementat şi se vor analiza la nivelul 

Consiliului profesoral, la nivelul Consiliului șco-

lar al elevilor, la nivelul Asociației de părinți şi în 

cadrul autorității publice locale. 

Concluziile acestor dezbateri vor sta la baza 

eventualelor corecții pentru activitățile ulterioare 

din proiect cu scopul asigurării unui proces de 

monitorizare participativă care să conducă la o 

mai buna sustenabilitate. 

 

Coordonator de grant, 

 

Director, 

Dumitru Viorel DOHOTARIU  

3. DIN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII 

ÎNVAŢĂ PENTRU VIITORUL TĂU  
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„Săptămâna legumelor şi fructelor donate”, 

organizată în perioada 20-24 noiembrie 2017 a 

reunit elevii şi cadrele didactice, voluntari SNAC, 

pentru a dona legume şi fructe familiilor cu si-

tuaţie materială precară.  

La Şcoala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia”, 

structură a Liceului Tehnologic „Alexandru Vla-

huţă” Şendriceni, în cadrul acestei campanii, elevii 

îndrumaţi de învăţători şi diriginţi au adunat fructe 

şi legume pe care le-au donat unei familii aflate în 

dificultate din satul Cobâla, comuna Şendriceni, ce 

are copii la şcoala noastră. 

Prin intermediul acestei acţiuni, elevii au do-

vedit o mai bună înţelegere şi conştientizare a ne-

voilor individuale şi a provocărilor cu care se con-

fruntă alte persoane din comunitatea lor, au mani-

festat altruism. 

Activitatea a fost coordonată de profesoara 

Dohotariu Nicoleta în colaborare cu următoarele 

cadre didactice: Grădinariu Violeta, Ciocan Ramo-

na, Lungu Luminiţa, Cohal Mitriţă, Mişcă Mirela, 

Vatamaniuc Carmen Mădălina, Dăscălescu Dori-

ca, Aburlăciţei Mariana, Sălăvăstru Romică. 

 

Amalia Francesca OSTAFE, 

clasa a VIII-a A 

LEGUME ŞI FRUCTE DONATE  

Cu emoție și bucurie, elevii Liceului  

Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni au 

participat vineri, 8.12.2017 la Balul Bobocilor. 

Tema balului a fost „Crăciunul”, sărbătoare 

așteptată de noi toți, care ne umple sufletul de bu-

curie și bunătate. 

Aceleași sentimente au încercat să transmită 

spectatorilor și cele șase perechi: 

 Perechea nr. 1: Estera Grigoraș, clasa 

a IX-a K și Albu Dragoș, clasa a IX-a K 

 Perechea nr. 2: Flueraru Letiția- Isaura, 

clasa a IX-a K și Grămnișteanu Andrei-

Claudiu a IX-a K 

 Perechea nr. 3: Vira Nicoleta-Dumitrița, 

clasa a IX-a B si Șova Sebastian, clasa a 

IX-a F 

 Perechea nr. 4: Cojocar iu Mihaela-

Alexandra , clasa a IX-a K și Beșliu Mi-

hai , clasa a IX-a F 

 Perechea nr.5: Cazaciuc Anca-Iuliana, 

clasa a IX-a K şi Creţu Petre-Marius, cla-

sa a IX-a J 

BALUL BOBOCILOR 
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 Perechea nr. 6: Maidan Alina, clasa a 

IX-a K şi Viţalariu Madalin, clasa a IX-a 

G. 

Concurenții au avut de trecut prin focul celor 

șase probe: prezentarea concurenţilor, proba de 

dans popular, proba-surpriză, proba de interpretare 

vocală și vals.  

Au încântat publicul: corul liceului, Boghian 

George și Mezinu, Cureliuc Sebastian (numit și 

SCM) și Chitic Răzvan cărora le mulțumim pentru 

implicare. 

După două ore de spectacol și voie bună a 

sosit și momentul mult așteptat, premierea. 

Titlul de Miss și Mister boboc, ediția 2017 a 

fost desemnată perechea numărul 5 formată  

Cazaciuc Anca-Iuliana, clasa a IX-a K si Crețu 

Petre-Marius, clasa a IX-a J. 

Premiul al doilea a fost adjudecat de pere-

chea numărul 3, formata din Vira Nicoleta-

Dumitrița, clasa a IX-a B si Șova Sebastian, clasa 

a IX-a F, iar locul al treilea a fost ocupat de pere-

chea cu numărul 4 în concurs formată din Cojoca-

riu Mihaela-Alexandra, clasa a IX-a K și Beșliu 

Mihai, clasa a IX-a F. 

Balul bobocilor a fost și va rămâne pentru 

fiecare generaţie în parte un eveniment unic în 

viaţă. Este şansa bobocilor curajoşi şi talentaţi de a 

se afirma şi de a ieşi în faţă cu ceva nou, ca pres-

taţie artistică! 

Culoarea, energia, muzica, dansul - sunt doar 

câteva din cuvintele-cheie care au definit atmosfe-

ra şi competiţia spectacol-concurs. Munca depusă 

de echipa care i-a pregătit a fost pe deplin răsplăti-

tă.  

Tatiana PALAMARIU 

clasa a XII-a J 
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Sărbătorirea Zilei Naţionale a României este 

pentru noi, cetăţenii acestei ţări, un prilej de a ne 

mândri că SUNTEM ROMÂNI. Este momentul 

când cu fruntea sus, cu mâna pe inimă ne expri-

măm, în mod voit dragostea de ţără. Iubirea făţă de 

acest pământ plămâdit cu sângele strămoşilor 

noştri ne ţine uniţi şi ne provoacă să defilăm în 

faţa lumii întregi cu simbolurile noastre naţionale: 

steagul, imnul de stat şi, mai presus, limba româ-

nă. 

Astăzi, 1 Decembrie 2017, elevii Liceului 

Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Şendriceni,  

însoţiţi de domnul director adjunct Gheorghiescu 

Dorin şi numeroase cadre didactice au participat la 

ceremonia dedicată Zilei Naţionale, organizată de 

primăria oraşului Dorohoi. În semn respect faţă de 

eroi, a fost depusă o coroană de flori. 

Elevii de la Şcoala Gimnazială „Alecu Ivan 

Ghilia”, îndrumaţi de profesorii Grădinariu Violeta 

şi Hariga Dumitru Daniel au participat la ceremo-

nia dedicată Zilei Naţionale organizată de primăria 

comunei Şendriceni. Pe lânga slujba de comemo-

rare a eroilor neamului, au fost depuse coroane de 

1 DECEMBRIE, ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

flori de către domnul primar Dohotariu Marin şi 

domnul viceprimar Prozoreanu Dănuţu şi de către 

reprezentanţii corpului profesoral al şcolilor din 

comuna Şendriceni. 

Gândind la fiinţa naţională, elevii şcolii 

noastre au pregătit un program artistic constând în 

poezii şi cântece. Steguleţele tricolore, ia naţiona-

lă şi, mai presus de toate, iubirea faţă de patrie au 

creat o atmosferă solemnă care a subliniat încă o 

data că PATRIA nu e pământul pe care trăim din 

întâmplare, ci e pământul la sânul căruia creştem 

frumos, este izvorul din care ne luăm seva, este 

locul unde nicăieri nu e mai dulce. 

 

La mulţi ani, ROMÂNIA! 

 

 

Alexandru DOHOTARIU , 

clasa a VIII-a A 
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Motto-ul Uniunii Europene  

„Unitate în diversitate” 

 

Prima zi europeană a limbilor străine a fost 

sărbătorită pe 26 septembrie 2001, fiind unul din 

elementele centrale ale anului european al limbilor 

străine.  

După succesul acestei primei celebrări, orga-

nizate de Uniunea Europeană şi de consiliul Euro-

pei şi implicând milioane de oameni din 45 de ţări 

participante, comitetul de miniştri ai Consiliului 

Europei a hotărât ca Ziua Europeană a Limbilor 

Străine să fie sărbătorită în fiecare an la acea da-

tă . 

Obiectivele generale ale acestei sărbători 

sunt : 

 Sublinierea importanţei învăţăturii limbi-

lor străine, a sporirii numărului de limbi 

străine învăţate, pentru a întări multiling-

vismul şi înţelegerea interculturală. 

 Promovarea bogăţiei lingvistice şi cultu-

rale a Europei, bogăţie care trebuie păs-

trată şi cultivată. 

 Încurajarea învăţării pe tot parcursul 

vieţii, atât în şcoală cât şi în afara ei, cu 

scopul de studia, dar şi pentru nevoi pro-

fesionale, pentru mobilitate, pentru sim-

pla plăcere de a învăţa sau pentru schim-

buri . 

Europa şi multilingvismul 

Europa este posesoarea unei adevărate  

bogăţii lingvistice: 23 de limbi oficiale = bulgara, 

ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, france-

za, germana, greaca, italiana, irlandeza, letona, 

lituaniana, maghiara, malteza, olandeza, polona, 

portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola şi 

suedeza. Peste 60 de comunităţi autohtone care 

vorbesc o limbă regională sau minoritară, fără să 

menţionăm limbile vorbite de cetăţeni provenind 

din alte ţări şi de pe alte continente. 

Europa este un continent cu o mare diversi-

tate de limbi. Uniunea Europeană are în prezent 23 

de limbi oficiale şi pe măsură ce se extinde, numă-

rul acestora va continua să crească. Mozaicul lim-

bilor europene s-a dezvoltat de-a lungul mileniilor. 

ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE  
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Valurile de popoare migratoare aduceau noi fami-

lii lingvistice, îndepărtându-le pe cele precedente 

şi ameninţându-le chiar uneori cu dispariţia. Prin-

cipalele limbi europene aparţin familiei indo-

europene. Speciliştii au concluzionat că ele derivă 

dintr-o rădăcină cunoscută ca proto-indo-

europeană, deşi detaliile exacte ale evoluţiei aces-

tei limbi antice sunt încă un subiect de dezbatere.  

În oraşele multiculturale precum Londra, 

Paris, Bruxelles sau Berlin se vorbesc în prezent 

sute de limbi. 

Studiul limbilor străine 

Învăţarea limbilor străine care se adresează 

tuturor, indiferent de vârsta sau motivul care a 

condus la decizia de a studia. Cunoaşterea altor 

limbi contribuie la înlăturarea barierelor personale 

şi naţionale permiţând europenilor să comunice, să 

lucreze împreună şi să se deplaseze în alte ţări.  

Într-o Europă care va rămâne întotdeauna multilin-

gvă, învăţarea limbilor străine deschide numeroase 

oportunităţi către o carieră mai bună, şansa de a 

locui, lucra sau studia în altă ţară sau pur şi simplu 

de a călători. 

Învăţarea limbilor străine contribuie la înţe-

legerea altor popoare şi culturi este o modalitate de 

a combate xenofobia, rasismul şi intoleranţa . 

 

„Never look back... 

Never regret... 

Never remember the people you’ve met 

Never begin... 

And never end... 

Never say never , 

When it comes to your friends „ 

 

„Fiecare limbă nouă este asemenea unei 

ferestre deschise” (Frank Harris) 
 

Ana-Marina FOCA 

clasa a XI-a K 

SIMBOLURILE PRIMĂVERII 

Mărţişorul, micul obiect împodobit cu un 

şnur alb cu rosu, care este oferit persoanelor dragi, 

pe 1 martie, ca vestitor al primăverii, a primit de-a 

lungul timpului semnificatii diverse, de la dar adu-

cator de noroc la simbol al renasterii naturii.  

În vechime, pe data de 1 martie, mărţişorul 

se dăruia înainte de răsăritul soarelui, copiilor şi 

tinerilor - fete şi băieţi deopotrivă. Şnurul de 

mărţişor, alcătuit din două fire de lână răsucite, 

colorate în alb si rosu, reprezintă unitatea contrari-

ilor: vară-iarnă, cald-frig, fertilitate-sterilitate, lu-

mină-întuneric, pace-război. Şnurul era fie legat la 

mână, fie purtat în piept. El se purta de 1 martie 

până când se arătau semnele de biruinţă ale primă-

verii: se aude cucul cântând, înfloresc cireşii sau 

trandafirii, vin berzele sau rândunicile. Atunci, 

mărţişorul fie se lega de un trandafir sau de un 

pom înflorit, ca să aducă noroc, fie era aruncat în 

direcţia de unde veneau păsările călătoare, ros-

tindu-se: „Ia-mi negretele şi dă-mi albetele".   

Majoritatea specialiştilor consideră că origi-

nea sărbătorii este daco-tracică, însă ea prezintă şi 

influenţe romane. Atât la romani, cât şi la geto-

daci, anul începea la 1 Martie. Numele lunii mar-

tie, cunoscută în popor drept mărţişor sau marţ, 

provine de la numele zeului Marte, divinitate aso-

ciată războiului, dar şi fertilităţii şi vegetaţiei. Ar-

heologii au descoperit obiecte cu o vechime de 

mii de ani care pot fi considerate mărţişoare. Ele 

au forma unor mici pietre de râu vopsite în alb şi 

rosu, înşirate pe aţă, pentru a fi purtate la gât. Ce-

le două culori sunt deschise interpretărilor: roşul 

poate semnifica vitalitatea femeii, iar albul, înţe-

lepciunea bărbatului. Astfel, şnurul mărţişorului 



ANUL XX NR. 28, 2018 Pagină 13 

exprimă împletirea inseparabilă a celor două prin-

cipii. 

În prezent, mărţişorul este purtat întreaga 

lună martie. În general, femeile şi fetele primesc 

mărţişoare, dar în Moldova obiceiul este ca fetele 

să dăruiască mărţişoare băieţilor. La sfârşitul lunii 

martie, mărşişorul este prins de ramurile unui pom 

fructifer. Se zice că dacă cineva îşi pune o dorinţă 

în timp ce atârnă mărţişorul de pom, aceasta se va 

împlini numaidecât. La începutul lui aprilie, pomii 

sunt impodobiţi de mărţişoare. În Transilvania, 

mărţişoarele se atârnă de uşi, ferestre, de coarnele 

animalelor domestice, deoarece se consideră că 

astfel se vor speria duhurile rele. 

Un alt obicei de la sate este ca ţăranii să pu-

nă copiilor mărţişoare ca să fie curaţi ca argintul şi 

să nu-i scuture frigurile, iar fetele îl poartă ca să nu 

le ardă soarele. Mai mult, cine nu le poartă are să 

se ofilească. Oamenii din popor mai ştiu că 

mărţişorul trebuie purtat ca un lucru sfânt, nu ca pe 

o podoabă ori că o jucărie. 

Pură coincidenţă sau nu, în luna martie se 

sărbătoreşte, pe lângă mărţişor, şi ziua femeii, a 

mamelor. Ziua de 8 Martie este recunoscută pe 

întreg Mapamondul ca sărbătoarea internaţională a 

femeii.    

Menirea noastră, a dascălilor, este de a for-

ma şi dezvolta personalitatea copiilor prin frumo-

sul existent în natură, artă, astfel încât să devină 

consumatori şi creatori de frumos. Începând din 

ultima săptămână a lunii februarie, împreună cu 

elevii am confecţionat mărţişoare şi felicitări pen-

tru mame. Cu trei dintre lucrările realizate şi  

selectate de elevi am participat la concursul 

„Mărţişorul, dar al primăverii!” – ediţia a VIII-a. 

În acest an, lucrările participante vor fi dăruite per-

soanelor cu nevoi speciale (copii şi persoane vârst-

nice) din municipiul Dorohoi şi din zonele înveci-

nate. Celelalte mărţişoare şi felicitări au fost dăru-

ite mamelor.  

Urmând o asemenea direcţie de formare, 

păstrare, cultivare şi transmitere a tradiţiilor şi 

obiceiurilor româneşti, elevul are toate şansele să 

devină autorul propriului său progres intelectual, 

cultural şi profesional, să joace un rol din ce în ce 

mai activ în dezvoltarea propriilor facultăţi  

cognitive, a propriei formaţii. 

 

prof. înv. primar, 

Mihaela Daniela CRIHAN 

Şcoala Primară „Victor Isăceanu”  

Pădureni 

CREATIVITATE, JOACĂ, EDUCAȚIE 

Fiecare anotimp vine cu activitățile proprii, 

însă, pe lângă materiile existente la clasă, copiii au 

nevoie și de timp pentru a-și exprima creativitatea. 

Începutul de primăvară a fost momentul prielnic 

de a pune în evidență îndemânarea și inventivitatea 

copiilor. 

Atât școlarii, cât și preșcolarii Școlii Pri-

mare „Ștefan Airinei” Horlăceni au luat parte, în 

luna martie, la activitățile specifice primăverii și 

au împărtășit această bucurie cu ființele dragi din 

viața lor. Astfel, implicarea părinților în pregăti-

rea sălii de clasă i-a înveselit pe piticii de la Gră-

dinița Horlăceni, care le-au oferit drept răsplată 

poezii, cântece și colaje realizate chiar de ei, sub 
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îndrumarea doamnei educatoare Tisescu Cătălina.  

A fost o atmosferă de serbare în sălile de cla-

să, fapt resimțit și în sufletele celor mari. Școlarii 

iscusiți, coordonați de doamnele învățătoare 

Ciobanu Gabriela și Chilariu Angelica, au avut o 

lună încărcată de concursuri și activități extracurri-

culare. Elevii și învățătorii au purtat un dialog pe 

tema „Drepturile și îndatoririle copiilor”, activitate 

desfășurată în cadrul Săptămânii educației juridice, 

au creat felicitări vesele și pline de iubire pe care 

le-au oferit mamelor și au realizat colaje, felicitări 

și picturi pentru concursul național „Mărțișorul, 

Joi, 19 aprilie 2018, am avut plăcerea de a 

participa împreună cu colegii mei și câțiva profe-

sori la activitatea „Să nu uităm de bătrâni”. Am 

fost în vizită la azilul de bătrâni din Dorohoi. 

Câțiva bătrâni ce își sprijineau povara anilor 

grei în baston se plimbau prin curte. Alții, mai pu-

țin norocoși, așteptau ca cineva să vină în vizită. 

Bătrânii au fost încântați de venirea noastră și se 

putea citi bucuria pe chipurile lor. Am rămas sur-

prinși de primirea caldă pe care ne-au oferit-o, 

fiind foarte primitori și sociabili. 

Le-am oferit câteva daruri: alimente, fruc-

te, dulciuri și le-am povestit câteva întâmplări din 

viața noastră de elevi, așa cum ar fi făcut-o și ne-

poții dumnealor. Mulți dintre cei prezenți nu și-au 

putut stăpâni lacrimile de emoție și de bucurie.  

A-i vorbi unui bătrân cu dragoste, blândețe, bună-

dar al primăverii”. S-au alăturat activităților de 

mai sus și atelierele de poezie, care le-au stimulat 

memoria și le-au bucurat sufletul elevilor noștri. 

„Sperăm ca până la sfârșitul anului școlar să 

ne mai bucurăm de astfel de momente!”, acestea 

au fost cuvintele pe care elevii le-au rostit cel mai 

des, iar cadrele didactice au promis că le vor res-

pecta dorința. 

Prof. înv. primar, 

Gabriela CIOBANU 

Școala Primară „Ștefan Airinei” Horlăceni  

SUNT VOLUNTAR 
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Libertatea noastră e tot ce contează! Manipu-

larea, amenințările și toate celelalte nu ar trebui să 

existe. Sunt multe lucruri pe care în general oa-

meni nu le înțeleg, iar din acest motiv ajung sclavi 

într-o secundă. 

„Vrem să fim liberi, independenți, să mun-

cim cinstit!". Acestea sunt cuvintele care ne vor 

călăuzi mai departe.  

Activitatea desfășurată împreună cu domni-

șoara profesoară Corina Balan și cu domnișoara 

Achelăriței Florentina a avut ca scop înțelegerea 

de către elevi a cuvântului libertate, a modului în 

care îți aleg prietenii și cât de ușor putem fi înșe-

lați. Încrederea noastră nu trebuie acordată oricui, 

iar înainte de a face ceva trebuie să ne luăm mă-

suri, pentru a nu regreta. Sunt multe persoane ca-

re ne-ar vinde și pe doi lei, de ele trebuie să ne 

ferim. Să luptăm pentru dreptate, să nu fim sclavii 

nimănui, să reușim cinstit și să nu ne călcăm res-

pectul în picioare. Cu toții am înțeles că, unii oa-

meni se pot da bine pe lângă noi, doar pentru a-și 

atinge scopurile.  

Împreună cu elevii clasei a XII-a J am vizi-

onat un film având ca tema traficul de fi-

ințe umane, trimis de asociația eLiberare 

care militează pentru drepturile omului și, 

mai ales, a celor pe care nu-i apară ni-

meni. Am rămas plăcut surprinși că mai 

există oameni care au grijă de alți oameni 

de la distanțe considerabile. 

După vizionarea filmului am făcut o mică 

dezbatere și am concluzionat că trebuie să 

luptăm pentru libertate și pentru drepturile 

noastre! 

Georgiana PANŢIRU 

clasa a IX A J  

TRAFICUL DE FIINȚE UMANE 

tate, îl face să se simtă iubit și ocrotit. Cuvântul  

bine ales și rostit poate avea efect terapeutic pentru 

persoana cu care comunici. 

Ne-a impresionat foarte mult personalul 

care se ocupa de bătrâni. Aveau foarte multă răb-

dare, erau blânzi și îngrijeau bătrânii cu multă dra-

goste, făcându-le suferința mai ușor de suportat. 

Ne-am bucurat că am participat la această 

activitate și sunt bucuroasă că m-am implicat. 

Îmi doresc ca pe viitor să mai particip la 

astfel de activități. 

Naomi GROSU, 

clasa a IX-a B  
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Acum mai bine de o sută de ani, I.L. Caragi-

ale scria despre o lume pe care o știam apusă și 

care învie sub ochii noştri, etalându-și sentimente-

le puternice de iubire și de ură, trăiri intense ce se 

ivesc ușor-ușor, pe măsură ce se desfășoară repre-

zentația, de sub albul imaculat al unor, în fond, 

inocente statui de marmură. 

Jupân Dumitrache, cherestegiu şi căpitan în 

Garda civilă, merge la spectacol la Grădina Union 

împreună cu Veta, consoarta dumisale, şi Ziţa, 

cumnata sa. Foarte atent la onoarea sa de familist, 

observă că Rică Venturiano priveşte prea atent la 

damele sale. 

Jucate cu aplomb de actorii Teatrului Mihai 

Eminescu, personajele caragialeşti ale sfârşitului 

de secol al XIX-lea se dovedesc apte de a-şi afirma 

actualitatea şi unicitatea şi prin intermediul limba-

jul nonverbal, specific teatrului universal al seco-

lului al XX-lea. 

Piesa studiată la școală, este vizionată și trăi-

tă de elevii Liceului „Alexandru Vlahuță” Șendri-

ceni, care au venit cu mic cu mare la teatru, activi-

tate desfășurată joi, 17. 04 2018 în cadrul progra-

mului „Școala altfel”. 

Să trecem de la Caragiale la realitatea zilelor 

noastre și a două zi iată-ne din nou așteptând cu-

minți să vizionăm o nouă piesă. De data această 

pusă în scenă de studenții de la Universitatea 

„Ştefan Cel Mare” Suceava. Piesa se numește 

„Pisica verde” și cu o interpretare modernă a adus 

în prim plan povestea unor tineri care împărtășesc 

o experiență majoră, care le va schimba viața pen-

tru totdeauna, o poveste despre evadarea din coti-

dian în realități paralele. 

Au fost două zile în care am înţeles că viaţa 

este o mare scenă, iar fiecare dintre noi suntem 

actori. Toţi trebuie să fim la înălţime. Doar aşa 

spectacolul va fi o reuşită! 

Nicoleta VRĂJITORU, 

clasa a XII a J 

LA TEATRU  

SATUL MEU, LOC DE CINSTE PENTRU POPOR! 

Straiele moldovenești specifice localităților 

limitrofe orașului Dorohoi s-au aflat astăzi la loc 

de cinste în incinta liceului în care ne desfășurăm 

activitatea. Elevii clasei a XI-a J, îndrumați de 

domnişoara dirigintă Balan Corina Geta au defilat 

cu mândrie în hainele de sărbătoare ale bunicilor 

noștri. Ei au marcat astfel a doua zi din cadrul  

săptămânii „Școala Altfel”. 

Tema propusă de îndrumător era cu privire 

la prezentarea tradițiilor, obiceiurilor, legendelor, 

culturii și costumele populare specifice satului din 

care provin. Printre prezentările celorlalți elevi,  

s-au remarcat elevele Atomei Nicoleta, Boz  

Bianca și Maga Nico-

leta.  

Satul Alba din 

comuna Hudești, prin 

ochii primelor două 

eleve menționate, a 

prins un contur de 

poveste. Membre ale 

Ansamblului Folclo-

ric Hudeșteanca au 

povestit cum locuito-

rii satului încă își pă-

trează tradițiile, poartă cu mândrie costumele po-
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pulare la biserică, dar și la joc. Bianca Boz spune: 

„despre satul Alba am putea zice sute de cuvinte și 

tot nu ar fi îndestulate, întrucât acesta este locul 

copilăriei noastre. Este locul în care am făcut pri-

mii pași, am ascultat primul cântec de rândunele, 

am învățat să spunem mama și, oricât de departe 

am fi, locul natal rămâne veșnic de cinste.”  

Eleva Maga Nicoleta și-a prezentat frumuse-

țile satului Hilișeu-Crișan afirmând că este cel mai 

frumos loc, deoarece acolo întâlnim singura biseri-

că unicat în Europa, un monument unic în lume. 

Biserica jumătate catolică, jumătate ortodoxă 

din satul botoşănean Hilişeu Crişan, veche de 200 

de ani, este rodul iubirii dintre un boier ortodox şi 

o bistriţeancă catolică. 

Colectivul clasei a demonstrat, încă o dată, 

că tradițiile nu se pierd atunci când printre locuito-

rii unui spaţiu se vor afla oameni iubitori de  

folclor.  

Nicoleta ATOMEI, 

clasa a XI-a J 

Şcoala – instituţie care scoate de pe băncile 

sale elevi bine pregătiţi pentru viaţă! Oare!? Aşa 

să fie? 

Ei bine, şcoala este instituţia unde elevii în-

vaţă zi de zi, lună de lună şi an după an. După ter-

minarea acesteia ar trebui să avem rezultate vizibi-

le, dar de cele mai multe ori nu vedem nimic. De 

ce? 

Un posibil răspuns ar fi dezinteresul elevilor 

de a-şi crea propriul viitor...normal, banii pă-

rinţilor sunt mult mai importanţi şi îi ajută. Un alt 

motiv ar fi situaţia dificilă în care se află copii şi 

incapacitatea acestora de a mai merge la şcoală şi 

de a învăţa. Poate chiar şi  aşa zisele reforme din 

învăţământ sunt o posibilă cauză a alterării învăţă-

turii. 

Oricum, generaţii întregi de elevi au crescut 

cu „Ai carte, ai parte!”. Mai nou, aceasta s-a trans-

format în „Ai bani, mergi mai departe şi calci pe 

oricine în picioare!”. 

Sloganul „Ai carte, ai parte!” stă la baza 

motivării oricărui elev sau poate, mă înşel, dar, în 

cazul meu, sigur. 

Am văzut până acum şcoala veche, să îi 

spun aşa. Acum, cred că ar fi cazul să avem parte 

de o altfel de şcoală. Sunt multe modalităţi de a 

avea succes. Una dintre modalităţi ar fi educaţia 

nonformală, căreia, şcoala îi poate fi atât gazdă, 

cât şi cadru de manifestare, fiind ceea ce o defi-

neşte: voluntara, solicitând iniţiativa şi participare 

directă, mergand direct spre o activitare creativă. 

Aceste portite despre care vorbesc sunt posibilita-

tile de a participa la activitati care merg direct 

spre nevoile noastre si ne ajuta sa ne descoperim 

aptitudinile. 

„Şcoala altfel” ne poate ajuta să ne desco-

perim aptitudinile, ne dezvoltă creativitatea, Pu-

tem interacţiona unii cu alţii fără să existe vreo 

rivalitate. Pot participa şi părinţii la acest program 

pentru a putea descoperi nevoile copiilor lor...îi 

pot descoperi într-un alt fel, le pot descoperi un 

ŞCOALA ALTFEL 



Pagină 18 FRÂNGURELE 

nou comportament, mult mai frumos şi mai bine-

venit diferit de cel manifestat acasa. Este minunat 

pentru un copil să descopere că părinţii sunt intere-

saţi de activităţile lui şi, mai ales, că sunt alături de 

el. Este extraordinar să-ţi desfăşori o activitate pre-

ferată în cadrul şcolii, fără a-ţi fi teama că vei fi 

notat. Eşti doar încurajat. 

Minunat momentul „Şcoala Altfel”! 

Andreea ANECULĂESEI, 

clasa a X-a D  

Fiind ecologişti convinşi am desfăşurat acti-

vitatea cu tema SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM. 

Cu toţii ştim cât de importantă este perioada copi-

lăriei şi a adolescenţei în ceea ce priveşte modela-

rea stilului de viaţă a individului. Obiceiurile ali-

mentare pe care copilul şi le formează îi influ-

enţează dezvoltarea şi funcţionarea normală a or-

ganismului. 

Unul dintre aspectele pe care nu trebuie să le 

neglijăm, sub nicio formă, este importanţa pro-

porţiilor corecte de calciu în organism. De exem-

plu, ştiaţi că, în urma unui studiu efectuat s-a ob-

servat că, în prezent, numai 13,5% dintre fetele şi 

36,3% dintre băieţii cu vârste cuprinse între 12 şi 

19 ani respectă recomandările privind necesarul 

zilnic de calciu? Ceea ce înseamnă că peste 85% 

dintre fete, respectiv peste 60% dintre băieţi, sunt 

supuşi riscurilor generate de lipsa calciului. Dintre 

acestea, enumerăm: 

 apariţia unor boli ale oaselor, cum ar fi rahi-

tismul, osteoporoza, spasmofilia; 

 fragilitate musculară, spasme şi contracţii 

musculare spontane; 

 scăderea capacităţii de memorare şi a 

atenţiei, pierderi de memorie; 

 întârzierea creşterii (hipostatură); 

 insomnie, irascibilitate; 

 lipsa poftei de mâncare (inapetență); 

 apatie, oboseală; 

 probleme cu unghiile (fragilitate excesivă) şi 

pielea (proces accentuat de uscare); 

 carii dentare 

 fracturi. 

Un raport optim de calciu îl va ajuta pe copil 

să prevină afecţiunile de mai sus. În plus, o pro-

porţie corectă de calciu în organism ajută la scăde-

rea alergiilor, coagularea sângelui, menţinerea rit-

mului cardiac, formarea substanţei care leagă celu-

lele între ele şi scăderea şanselor de a dezvolta 

cancer de colon. 

Organismul se bazează pe depozitele de cal-

ciu din oase pentru a menţine în limite normale 

nivelul acestuia în sânge. Experţii consideră că 

dieta unui copil trebuie să-i furnizeze acestuia 

următoarele concentraţii de calciu: 

 la naștere cantitatea de Ca din organism este 

de 8g/kg, iar nevoile de Ca se situează în jur 

de 400 mg Ca/zi; 

 la 6 luni - nevoile de Ca sunt de 500 mg Ca/

zi; 

 la 1 an - copii au nevoie de 600 mg Ca/zi; 

 până la 3 ani: 500 mg Ca; 

 până la 8 ani: 800 mg Ca; 

 până la 19 ani: 1300 mg de Ca (aproximativ 

4 pahare de lapte). 

Când vorbim despre cum putem să asigu-

răm o proporţie corectă de calciu în organism, 

trebuie să luăm în calcul 3 factori: surse impor-

tante de calciu, elemente care ajută la fixarea cal-

ciului şi elemente care contribuie la eliminarea 

acestuia. 

Ce alimente naturale au un aport ridicat de 

calciu? Pe piaţă există diverse variante pentru su-

plimentarea calciului din organism, însă întot-

deauna soluţia cea mai bună este ca acesta să fie 

luat din surse naturale, din alimentaţia zilnică, de 

bază. Iată o serie de alimente naturale în care cal-

ciul se regăseşte în cantităţi generoase: 

 brânzeturile  

 seminţele: mac (consumat doar în cantităţi 

moderate), cimbru uscat, anghinare, susan, 

in; 

 legume şi verdeţuri: cartofi, ciuperci, mor-

covi, varză creaţă, broccoli, pătrunjel, ceapă 

verde; 

 migdalele şi alunele; 

SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM 
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 prunele uscate 

Este foarte important de reţinut că o dată in-

gerat, calciul trebuie absorbit la nivelul tractului 

digestiv și apoi fixat. De exemplu, ştiaţi că indife-

rent de cantitatea de calciu pe care o introducem în 

organism, acesta nu se va absorbi şi fixa în oase 

fără vitamina D? Aceasta este cel mai important 

fixator. Vitamina D se găseşte în mod natural în 

carnea de peşte (codul conține o cantitate mare de 

vitamina D), ouă, lapte și unele alimente de origi-

ne vegetală. Iată mai multe exemple de factori care 

ajută în procesul de absorbţie şi fixare a calciului: 

 expunerea la razele UV minim 30 de min 

zilnic; 

 mişcarea (asimiliarea calciului prin mișcare 

se obține antrenând grupele de mușchi ce 

acoperă oasele respective); 

 fitoestrogenii de natură vegetală; 

 vitamina C, acidul citric și citraţii; 

 siliciul (se găsește în coaja fructelor, usturoi, 

polen de albine); 

 borul (se găsește în coaja de măr și pară); 

 fibrele vegetale; 

 manganul (se găsește într-o cantitate mare 

în nuci). 

Există o serie de elemente care favorizează 

pierderea calciului din organism. Acestea sunt 

aceleaşi care stau la baza unui regim de viaţă ne-

sănătos, cu impact în mai multe planuri. Cele mai 

importante elemente care catalizează pierderea 

calciului din organism şi pe care trebuie să le evi-

taţi în alimentaţia copilului sunt: 

 cafeina (din cafea, cacao, cola, ceai verde și 

negru); 

 teobromina (din cacao și ciocolată); 

 băuturile carbogazoase; 

 sarea (favorizează eliminearea calciului la 

nivel renal). 

 

Diana PUIU, 

clasa a X-a D 

Se spune pădurile sunt obrazul ţării. Aşa tă-

cute cum sunt, ele spun adevăruri de durată legate 

de oameni şi raporturile lor cu natura ce-i încon-

joară. Marile civilizaţii, apărute de-a lungul istoriei 

umane, s-au clădit, în mare măsură, cu lemnul pă-

durilor.  

În judeţul Botoşani, fondul forestier cuprin-

de o serie de arii protejate forestiere, reprezentati-

ve din punct de vedere al biodiversităţii, aici fiind 

prezente numeroase tipuri de habitate de pădure, 

de silvostepă şi stepă, habitate protejate la nivel 

european care adăpostesc specii lemnoase cu o va-

loare ecologică excepţională. Rezervaţiile naturale 

de tip forestier din judeţul Botoşani, preluate în 

custodie de către Direcţia Silvică Botoşani, sunt: 

Pădurea Tudora, Pădurea Ciornohal, Arinişul de la 

Horlăceni şi Făgetul secular Stuhoasa. Suprafaţa 

totală a acestora este de 261 ha. De asemenea, trei 

rezervaţii din judeţul Botoşani: Pădurea Tudora, 

Pădurea Ciornohal şi Pădurea Vorona fac parte din 

Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000, al că-

rei scop principal este de a opri declinul diversi-

tăţii biologice prin conservarea pe termen lung a 

celor mai valoroase şi periclitate specii habitate 

de interes european. 

Elevii și profesorii Liceului Tehnologic 

„Al. Vlahuță” Șendriceni, se implică activ în acti-

vițăți de protejare a mediului înconjurător și, mai 

ales, au grijă de parcul școlii. De aceea, au marcat 

Ziua Pămâtului plantând arbuşti pe Dealul Polo-

nic alături de alți voluntari şi au dat astfel o mână 

de ajutor naturii, au dat un nou semnal de alarmă 

cu privire la protejarea mediului înconjurător. Ei 

NOUĂ NE PASĂ! 
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au demonstrat încă o dată că le pasă de mediul în 

care trăiesc, că starea mediului înconjurător ne 

afectează în mod direct viaţa şi sănătatea noastră.  

Prin 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 important să protejeze natura. Mediul în care 

trăim este foarte important pentru noi: nu numai la 

nivel local, dar şi global- la nivelul întregii lumi. 

Copacul este un simbol care ne reaminteşte de na-

tură şi de importanţa protecţiei mediului. Totodatǎ, 

reprezintǎ cooperarea internaţionalǎ. În acelaşi 

timp, prin Programul Eco-Şcoala avem posibilita-

tea să le dezvoltăm elevilor capacitatea de a 

conştientiza rolul naturii în viaţa omului, precum 

şi rolul omului în natură; îi ajutăm pe elevi să cu-

noască şi să aplice normele de comportare speci-

fice asigurării echilibrului naturii, să înţeleagă 

necesitatea protejării mediului natural, regenerării 

pădurilor, să indentifice acţiunile negative ale 

omului asupra naturii, efectele acestora, să între-

prindă acţiuni concrete de protejare a naturii, să 

adopte o atitudine de prietenie şi respect faţă de 

aceasta.  

Ramona BURLACU, 

clasa a XII a J  

MATEMATICA - ȘTIINȚĂ ȘI LIMBĂ UNIVERSALĂ 

Matematica a fost și este considerată de ma-

joritatea elevilor cel mai dificil obiect de studiu. În 

zadar au încercat profesorii noștri să ne încurajeze 

să învățăm matematica că e frumoasă, utilă și are 

multe aplicații în diferite domenii, noi vedem doar 

x și y și multe, multe alte necunoscute. 

Într-o zi, doamna profesoară Opriţa Elena  

ne-a propus să participăm la concursul de matema-

tică „Matematica- știință și limbă universală”. 

Cu mici proteste până la urmă ne-a convins 

să participăm. Am înțeles, pe parcurs, că pentru a 

îndrăgi matematica trebuie să vedem aplicațiile ei 

practice. Am început să studiem câteva din aplica-

țiile noțiunilor teoretice învățate și am rămas sur-

prinși când am constat că matematica este baza în 

toate domeniile. 

Eu am studiat tema „Poezie și matematică” 

în opera lui Mihai Eminescu, lucrare cu care am 

obținut premiul al treilea la concursul național 

„Matematica - știință și limbă universală”. 

Acest premiu ne-a încurajat pe mine și cole-

gii mei și anul acesta vom participa din nou la 

acest concurs, descoperind astfel noi aplicații ale 

matematicii în diverse domenii, află mai multe 

despre istoria matematicii și matematicieni. 

Nicoleta ATOMEI , 

clasa a XI-a J  

Acum patru ani pășeam cu emoție și teamă 

pragul Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuță” 

Șendriceni, în clasa a noua. Timpul a trecut și  

iată-ne ajunși la final de liceu. 

E timpul să facem o nouă alegere, de data 

aceasta mult mai grea. O parte dintre noi vom lu-

cra în domeniul în care ne-am pregătit Turism și 

alimentație , dar mai sunt şi câţiva care nu s-au 

hotărât. 

Pentru a ne ajuta să facem o alegere, profe-

PAȘI SPRE VIITOR 
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sorii noștri cu profesorii de la Universitatea 

„Ştefan Cel Mare” Suceava s-au gândit la o activi-

tate care să ne prezinte mai multe domenii în care 

putem continua specializarea.  

Domnii profesori de la Suceava s-au deplasat 

în unitatea nostră de învăţământ şi au prezentat 

Universitatea „Ştefan Cel Mare” și apoi au făcut o 

demonstrație pe tema „Roboți în spațiu”: istoric, 

utilizare și proiecte de viitor. Ne-au povestit des-

pre proiectele în care sunt implicați studenții și 

rezultatele obținute. 

În partea a doua a activității ne-au prezentat 

tema „Locuințe ecologice”, o temă de actualitate 

dacă ținem cont de problemele de mediu actuale. 

Activitatea s-a bucurat de mult interes din 

partea colegilor de clasa a XII-a și a celor mai mici 

Anul acesta școlar, în fiecare lună, elevii  

Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendri-

ceni au desfășurat activități care au avut ca obiec-

tiv reducerea factorilor de risc care conduc la con-

sumul de droguri prin dezvoltarea şi diversificarea 

de acţiuni de prevenire în vederea reducerii numă-

rului de tineri aflaţi în situaţia de a experimenta 

consumul de droguri.   

Așadar cu ajutorul profesorilor, invitaților și 

a colegilor mei, am reușit să le arătăm multor per-

soane din școală riscurile pe care și le asumă și 

influenta negativă a acestor substanțe. Scopul nos-

tru e ca fiecare să înțeleagă că viața este prea fru-

moasă ca să fie consumată într-o secundă. Ne do-

rim ca fiecare să cunoască ce înseamnă o viață să-

nătoasă și, mai ales, cum să facem să avem parte 

de aceasta. Mulți se lasă tentați de o prostie și 

ajung să regrete tot restul vieții de acest lucru. 

Vrem ca adolescenții să abia un viitor strălucit, de 

aceea prin informațiile primite prin intermediul 

acestor activități să înțeleagă și să accepte că nu tot 

ce există pe lumea asta e bun de consumat. Am 

încercat ca această discuție să fie cât mai captivan-

tă pentru adolescenții la început de drum, pentru a 

înțelege cât mai bine ceea ce vrem să transmitem. 

Am făcut o planșă specifică acestei activități, pe 

care am afișat-o la vedere, cu informații și desene 

specifice. Am încercat ca informațiile să fie cât 

mai clare și cât mai scurte, pentru a nu duce la 

plictiseală sau dezinteresul adolescentului. 

Pe parcursul anului, activitățile de prevenire 

a consumului de droguri au avut mai multe for-

me: de informare, dezbatere, teatru cu mesaj anti-

drog, filme, discuții cu persoane competente în 

domeniu, activități în consiliul elevilor.  

Lavinia SAVA, 

clasa a XI-a J 

DROGURILE DISTRUG VIEȚI 

care au participat la activitate, asaltându-i cu în-

trebări pe domnii profesori și unii au hotărât să-și 

continue studiile. 

Sabrina HUMĂ, 

clasa a XII-a J 
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ÎN VIZITĂ LA POMPIERI 

Vineri, 20.04.2018, elevii Liceului Tehnolo-

gic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni au mers în 

vizită la unitatea de pompieri Dorohoi să-i cunoas-

că pe cei mai curajoși oameni. Așa sunt priviți 

pompieri de noi toți: oamenii care trec prin foc, 

urcă la cele mai înalte înălțimi și coboară în cele 

mai adânci fântâni, salvând vieți. 

Așa i-am găsit și noi, o parte în misiune, cei-

lalți așteptându-ne să ne prezinte câteva din mași-

nile de intervenție. 

Meseria de pompier este o meserie onorabi-

lă, nobilă, presupune pregătire profesională solidă, 

o bună condiție fizică și mereu disponibili să inter-

vină. 

Dacă în Egiptul antic, pentru stingerea incen-

diilor, se utilizau pompe manuale. În Roma antică, 

în numeroase orașe existau unități de pompieri – 

vigiles urbani, care nu erau dotate numai cu pom-

pe și găleți, ci și cu catapulte pentru distrugerea 

zidurilor în cazul când acestea limitau accesul spre 

focarul incendiului. Primele furtunuri pentru 

pompieri au fost puse la punct de inventatorul 

olandez Jan Van der Heiden în 1672. Mărimea 

acestora și modul de racordare sunt valabile și 

pentru standardele actuale. Primul camion destinat 

luptei împotriva focului a fost realizat în 1829, dar 

a fost omologat abia în 1860. Era prevăzut cu mo-

tor cu abur și era tras de cai. Pompele cu motoare 

cu combustie internă au apărut în 1907 în Statele 

Unite, urmând ca prin 1925 motoarele cu abur să 

dispară complet din înzestrarea trupelor de pompi-

eri. 

Astăzi la lupta împotriva focului participă 
atât voluntari (mai ales în zonele rurale), cât și 
profesioniști (aceștia predomină în orașe). 

Principalele activități ale pompierilor sunt: 
prim ajutor, salvare de persoane și animale, inter-
venții la accidente rutiere și multe altele.  

Ne-a impresionat frumusețea acestei mese-
rii, o să revenim în vizită și o parte dintre noi poa-
te vor fi pompieri. 

 
Cosmin-Gabriel IACINSCHI,  

Clasa a XI a J 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Egiptul_antic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma_antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pomp%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pomp%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catapult%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Furtun_de_refulare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Furtun_de_refulare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olanda
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Van_der_Heiden&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1672
https://ro.wikipedia.org/wiki/Standard
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_cu_abur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_cu_abur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite
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