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,,Azi e ziua mea ‘’
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In acest număr al revistei va răspunde întrebărilor noastre doamna învăŃătoare
Carşochie Didina
1.Ce v-a determinat să vă orientaŃi
spre cariera de profesor?
De fiecare dată când vedeam un copil
pe stradă mă sensibiliza şi de multe ori
îmi doream să am grijă de toŃi copii din
din lume. Am observat că de multe ori
când copiii simt dragostea celor din jur,
devin mai buni,iar ceea ce le lipseşte
copiilor- problemă este iubirea .
2.Ce altceva aŃi fi vrut să faceŃi în
viaŃă?
Când eram mică mă jucam cu păpuşile
şi eram doctoriŃa lor. Intâmplarea facea ca
păpuşile să se îmbolnăvească foarte des,
iar eu le îngrijeam şi se faceau bine în
câteva minute. De mică mi-am dorit să
fiu doctor.
3.DescrieŃi elevul ideal din punctul dumneavoastră de vedere?
Nu cred că există un elev fără cusur cum nici nu cred că există un elev problemă. Un elev responsabil ar trebui să îşi
facă temele tot timpul, să aibă citită lecŃia înainte de a o preda eu, să aibă un caiet de teme impecabil, să aibă lucrări în
care să îmi arate că a evoluat, să fie active la ore. Copiii nu sunt roboŃi, deci nu pot fi ideali. Dacă ar fi ideali ar trebui
să ştie mai multe decât mine să fie superior unui om, dar elevii mei sunt “ideali” în felul lor. Sunt perfecŃi cu toate
imperfecŃiunile lor.
4.Cum vedeŃi relaŃia şcoală-părinŃi?
Cred că această relaŃie a părinŃilor cu şcoala ar trebui să se îmbunătăŃească. Ar trebui conturată o relaŃie mai strânsă
între cadrele didactice şi elevi. De ce spun asta? Pentru că acum copilul se află la vârsta la care încep să îi crească
aripile, iar dacă aceste aripi nu sunt supravegheate să crească în direcŃia bună, s-ar putea ca părinŃii să nu fie mulŃumiŃi
de cum vor arăta la maturitate aripile copiilor lor.
5.Cum credeŃi că va fi în anul 2050 şcoala românească?
Ori va avea un sistem ireproşabil, ori nu va mai exista şcoala românească .
6.Care a fost cel mai hazliu răspuns care l-aŃi primit vreodată?
Intr-o zi le-am spus copiilor să fie cuminŃi şi să nu îl asculte pe cel din stanga ci pe cel din dreapta, iar într-o zi un
copil a făcut o boacană, iar altul a spus că respectivul îl asculta pe Ciudos. M-a impresinat într-un mod plăcut că a
recepŃionat aşa de repede mesajul…
7.Ce metode aveŃi dumneavoastră prin care-i temperaŃi pe elevi?
Când sunt obraznici trebuie pedepsiŃi, iar când sunt cuminŃi răsplătiŃi. După faptă şi răsplată!
8.Care sunt hobby-urile dumneavoastră?
Imi place să citesc, să pictez şi să cânt. Cred că aceste activităŃi îŃi dezvoltă latura umană, iar de această latură au mare
nevoie persoanele care lucrează cu copiii.
9.Care sunt satisfacŃiile şi insatisfacŃiile din activitatea didactică?
Sunt multe satisfacŃii, dar uneori ai senzaŃia că însatisfacŃiile sunt mai mari decât satisfacŃiile.
10.Cum vi se par elevii din şcoala noastră ,în comparaŃie cu elevii din alte şcoli?
Fiecare şcoală se evidenŃiază prin ceva. Eu cred că şi elevii din şcoala noastră au ceva ce nu au alŃii. Acel ceva trebuie
însă, descoperit.
11.Cât de serioşi trebuie să fim la şcoală?
Trebuie să existe un echilibru între seriozitate şi umor. Cele două trebuie îmbinate în aşa fel încăt un elev să adoarmă
în timp ce îi predai. Trebuie să foloseşti un limbaj plastic de multe ori pentru a vorbi aceeaşi limbă ca şi ei.
12.Este jocul mereu o joacă?
Uneori este, dar de multe ori se întâmplă să ne jucăm de-a joaca fără să ne dăm seama.
13.După părerea dvs. ce atribute ale jocului pot fi benefice pentru formarea atitudinală a elevilor? Dar pentru
descoperirea unor aspecte mai puŃin accesibile în cadrul disciplinei pe care o predaŃi?
Jocul este folosit de cadrele didactice pentru a-l scoate pe elev din amorŃeala intelectuală. Folosim jocul pentru a-i
arăta elevului că poŃi învăŃa un lucru doar făcând nişte analogii, observaŃii. Incercăm să facem din ei oameni care se
descurcă fel de bine şi la practică şi la teorie.
Vă mulŃumim pentru amabilitatea cu acare aŃi răspuns întrebărilor noastre şi vă dorim o carieră didactică plină de satisfacŃii
şi de împlinirii.
Interviu realizat de Sandu Laura-Miruna elevă clasa a VII-a
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Venus din Milo
de Octavian Paler

LecŃie inutilă de logică
de Octavian Paler

Aşa se întâmplă logic,
plecăm şi sosim undeva.
Plecăm pentru o clipă, pentru un ceas, pentru o viaŃă,
poate nu trebuia să plecăm, dar problema nu-i asta,
ci faptul că sosim undeva, totdeauna sosim undeva,
poate nu sosim la timp, nu sosim unde trebuie,
nu sosim unde-am vrut
dar sosim undeva şi câtă vreme sosim undeva
totul e logic
chiar dacă logica şi fericirea sunt lucruri total
diferite,
totuşi am plecat şi am sosit undeva,
am greşit drumul, dar am sosit undeva,
dar când nu mai sosim nicăieri
totul devine ilogic. Spre ce ne ducem
dacă nu sosim nicăieri?

Undeva în urma noastră trebuie să fie o insulă
unde păsările Ńipă ca la începutul lumii şi
oamenii învaŃă primele cuvinte, unde o femeie
descoperă arta desenînd cu degetul pe nisip
conturul umbrei iubitului ei. Undeva în urma noastră
trebuie să existe, înaintea cuvintelor şi înaintea tuturor
rănilor, trebuie să existe un cuvînt cu care am putea
mărturisi totul, sau trebuie să existe o tăcere egală
cu toate cuvintele. Trebuie să existe o apă limpede
care nu se umple de sînge cînd Ńipă o pasăre sau
ne aducem aminte, trebuie să existe o apă limpede
de care să nu mă mai tem să mă spăl cu ea pe mîini
şi pe faŃă şi pe urmă să mă privesc liniştit,
fără tristeŃe şi fără să fiu nevoit să surîd,
uitînd ceea ce ne-a făcut vinovaŃi faŃă de noi înşine
şi faŃă de alŃii. Dar unde este această insulă,
domnule Gauguin, dacă dumneavoastră în Tahiti
n-aŃi aflat decît că “a spera înseamnă aproape a trăi”?
Unde este această insulă dacă nu în noi înşine?
“Le péché c’est le Grec”, ziceaŃi dumneavoastră
înainte de asta. Adică vina noastră este aceea
de a fi construit Parthenonul? De a fi sculptat
şi admirat pe Venus din Milo? Nu, domnule Gauguin,
povestea dumneavoastră mă călăuzeşte de fapt
spre concluzia că după atîtea secole şi atîtea greşeli,
după atîtea speranŃe şi atîtea amînări, nu mai trebuie
să căutăm fericirea decît lîngă mîinile noastre.
Nu-i putem cere artei să se întoarcă înaintea cuvintelor
şi dacă într-o dimineaŃă păsările vor trece pe Ńărm
ameŃite de soare şi nimeni nu va mai spune despre ele
decît că sunt nişte păsări ameŃite de soare
şi dacă într-o zi valurile vor lăsa pe nisip nişte urme
ciudate şi nimeni nu va mai spune altceva despre ele
decît că valurile au lăsat pe nisip nişte urme ciudate,
atunci uitaŃi-vă bine la trupul Tehurei,
poate veŃi descoperi în flacăra arămie o zeiŃă de marmură
recăpătîndu-şi din cele două braŃe pierdute un braŃ
pentru a desena, imitîndu-i pe oameni,
conturul umbrei iubitului ei,
chiar fără să ştie ce-i arta.
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Călătorie în FranŃa
Franța (franceză France, /fʁɑs/), oficial Republica Franceză
(franceză: République française, /ʁepyblik fʁɑsɛz/) este o ţară situată în
Europa de Vest (Franţa metropolitană), care cuprinde și diverse insule
și teritorii situate în alte părţi ale planetei (Franţa de peste mări).
Dintre marile state europene, Franţa este cel mai vechi stat constituit în
jurul unui domeniu regal, iniţial organizat în jurul regiunii Île-deFrance a cărei capitală este Parisul. Franţa este membră a Consiliului
Europei, membră fondatoare a Uniunii Europene, a zonei Euro şi a
Spaţiului Schengen. Este de asemenea unul din membrii fondatori ai Organizaţiei Naţiunilor Unite și unul
din cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de securitate ONU. Face parte și din Uniunea Latină,
Organizaţia Internaţională a Francofoniei și din G8.
Republica Franceză este un stat unitar fiind o democrație organizată ca o republică semi-prezidențială.
Este o națiune dezvoltată având cea de-a cincea economie mondială în 2008. Valorile pe care aceasta le
apără și de care se simte foarte atașată sunt exprimate în Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului.
Din punct de vedere militar Franța este membră a NATO (din ale cărui structuri militare s-a retras în 1968
pentru a reveni parțial în 2002) și este una din cele șapte țări deținătoare în mod oficial ale bombei atomice.
Este considerată una dintre marile puteri de după cel de al Doilea Război Mondial.
Numele de Franța provine de la denumirea latină Francia care înseamnă tărâmul Francilor. Francia
desemna la origine o regiune din nordul Europei, populată, sau mai degrabă dominată de către poporul
războinic germanic ce se numeau ei înșiși Franci. Astfel, Francia la origine nu avea o conotație geo-politică,
ci mai mult geografică sau sociologică, similară cu termenele actuale Maghreb sau Balcani.
Termenul de franci desemnează cel mai probabil o ligă sau o confederație de popoare germanice instalate pe
malul drept al Rinului, dincolo de frontierele Imperiului Roman care nu erau supuși nici Imperiului și nici
unui alt popor mai important. Originea numelui de franci nu este clară existând mai multe ipoteze:
- cei mai mulți specialiști considerând că provine din termenul frank în limbile proto-germanice ce
înseamnă liber, legătura fiind aceea că, deoarece francii erau poporul conducător, ei erau oameni liberi.
Totuși, este foarte probabil ca termenul de „frank” să provină din denumirea tribului și nu invers, deoarece
varianta latină a termenului francus a apărut cu 200 de ani mai târziu decât prima apariție a francilor.
- o altă origine posibilă este legată de termenul frankon care în limbile protogermanice definește un fel de
topoare sau lăncii de aruncat folosite de către franci ca arme, și pare a fi similar cu denumirea dată saxonilor
după arma tradițională a acestora numită seax. Cuvântul nu este foarte specific, deoarece este folosit de către
Iulius Cezar pentru a identifica diverse triburi galice.
- regii Merovingieni pretindeau că sunt descendenții unui trib ce a migrat din estul Europei și a preluat
numele în jurul anului 11 î.Hr. după numele unui șef numit Frankon sau Francio.
- o altă origine este că termenul francus provine din termenul latin frangere ce a frânge. Legătura cu francii
este următoarea: în limba proto-francică exista termenul wrakjo (de la care provine termenul francez garçon
- băiat) care avea sensul de soldat mic fiind diminutivul termenului wraker ce înseamnă soldat. Traducerea
acestui din urmă în limba latină este pornind de la verbul frangere - francus cel care a rupt, distrugătorul,
ucigașul. Se presupune că acesta era termenul pe care îl foloseau pentru a se descrie soldații de elită de
origine germanică a anumitor cohorte romane staționate în extremitatea nordică a Imperiului. Aceștia, după
pensionare se instalau pe malul drept al Rinului unde s-au organizat și unde și-au păstrat numele latin, ei
fiind la originea francilor.
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Lia Manoliu (n. 25 aprilie 1932; d. 9 ianuarie 1998) a fost o atletă
româncă, laureată cu aur la Jocurile Olimpice de vară din Mexico 1968
și cu bronz la Jocurile Olimpice de vară din Roma 1960 și la Jocurile
Olimpice de vară din Tokyo 1964 la proba de aruncare a discului. De
asemenea, în legislatura 1990-1992, a fost aleasă ca senator în
municipiul București pe listele partidului FSN. Între anii 1990-1998, a
deţinut funcţia de președinte al Comitetului Olimpic Român.
Născută la Chișinău, la 25 aprilie 1932, Lia Manoliu a început sportul practicând atletismul (la Atletic Club
Român), tenisul de câmp, tenisul de masă, voleiul și baschetul, la ultima disciplină fiind componentă a
echipei Știinţa București. Concomitent cu activitatea sportivă a absolvit Facultatea de Energetică din cadrul
Institutului Politehnic București (1954). La 16 ani a început să practice atletismul, specializându-se în
aruncarea discului, unde a obţinut rezultate excelente până la 40 de ani.
Participantă la șase ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice (de la Helsinki - 1952 până la Munchen
1972), deține un record de longevitate olimpică, menționat și în "Cartea recordurilor". A cucerit trei
medalii olimpice, una de aur în 1968 și două de bronz în 1960 și 1964. A fost de 12 ori campioană
națională și de șapte ori campioană balcanică, iar la COR a fost vicepreședinte (1973-1990) și președinte
(1990-1998) al Comitetului Olimpic Român.
Pe plan internațional, a ocupat funcțiile de membru al Comisiei pentru Academia Olimpică din cadrul CIO,
președintle Grupei de lucru pentru problemele sportivilor de performantă din cadrul Asociației Comitetelor
Olimpice Naționale, membru al Comitetului Executiv al Asociației Comitetelor Naționale Olimpice
Europene, membru individual de onoare al ACNOE (din 1993), membru al Comitetului Feminin din forul
internațional de atletism și membru al Comisiei de Competiții din cadrul Asociației Europene de Atletism.
A fost distinsă cu Trofeul Fair Play, decernat de către UNESCO (1973), cu Ordinul Olimpic "Colanul de
Bronz" (1975), Trofeul Femeia în Sport (CIO - 1990) și Trofeul Centenarului CIO (1994).
Gabriela Szabó (n. 14 noiembrie 1975, Bistrița) este o atletă din
România de talie mondială, actualmente retrasă din activitatea sportivă.
A fost desemnată, în 1999, cea mai bună atletă a lumii și cea mai bună
sportivă a Europei. A stabilit record mondial la 2.000 m, în 1998, și la
5.000 m, în 1999, la Dortmund.
A fost descoperită întâmplător la 12 ani la un cros școlar. Abia din 1994
a intrat în competițiile de senioare, după remarcabilele rezultate la
juniori. Gabriela a fost medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de vară din anul 2000, la proba de 5.000 m și
cu bronz și respectiv argint la proba de 1.500 m, de la Jocurile Olimpice din 1996 și 2000. A fost de
asemenea de patru ori campioană mondială la seniori și o dată la juniori. Este vicecampioană olimpică în
Atlanta, la 10.000 de metri.
A avut un singur antrenor, pe Zsolt Gyöngyössy, cu care s-a căsătorit. În mai 2005, Gabriela Szabó și-a
anunțat retragerea din sportul profesionist.
A fost una dintre cele mai mari sportive ale României. Acum este una dintre cele mai fericite femei. A
luptat neclintit să-şi împlinească destinul şi azi bucuria ei este o primăvară continuă .
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Premiile Nobel („Nobel” se citește accentuat pe silaba a doua) au fost create de savantul și omul de afaceri
suedez Alfred Nobel (1833 - 1896), inventatorul dinamitei (1867), care, în testamentul său, a întemeiat o
fundație cu scopul ca veniturile imensei sale averi să fie oferite în fiecare an "sub formă de premii celor
care, în anul precedent, au adus cele mai mari servicii umanității".
Premiile Nobel sunt decernate de instituțiile:
* Academia Regală de Știinţă din Suedia:
- Premiul Nobel pentru Fizică
- Premiul Nobel pentru Chimie
- Premiul Nobel pentru Economie
* Institutul Carolina din Stockholm - Premiul Nobel pentru Medicină
* Academia Suedeză - Premiul Nobel pentru Literatură
* Comitet alcătuit din 5 persoane alese din Parlamentul Norvegiei - Premiul Nobel Pentru Pace
Primele premii Nobel au fost acordate la 10 decembrie 1901, după moartea creatorului lor. Ele constau din:
o medalie, o diplomă și o sumă de bani, care la început a fost in valoare de 40.000 dolari SUA, iar apoi a
crescut la 1.000.000 dolari SUA.
Premiul Nobel pentru pace este unul din cele cinci premii Nobel instituite prin testament de
inventatorul și industriașul suedez Alfred Nobel. Este singurul premiu care se decernează în Norvegia, la
Oslo, de către un comitet în exclusivitate norvegian, format din 5 persoane alese din Parlamentul Norvegiei.
Toate celelalte premii Nobel se decernează în Suedia, la Stockholm, de către autorități suedeze.
Motivul pentru care acest premiu este decernat în Norvegia și nu în Suedia este următorul: la moartea lui
Alfred Nobel (10 decembrie 1896), Norvegia era încă într-o uniune cu Suedia, aceasta din urmă având rolul
conducător în politica externă. Nobel a crezut de aceea că șansa unei corupții politice ar fi mai mică dacă
Norvegia s-ar ocupa de decernare.
În testament, Nobel a cerut ca cei cărora li se decernează premiul pentru pace să îndeplinească cel puțin una
din următoarele trei cerințe: să lucreze pentru „reducerea forțelor militare”, pentru „organizarea de congrese
ale păcii” și pentru „înfrățirea între popoare”.[1]
Premiul a fost acordat pentru prima oară în anul 1901 și apoi anual, cu două perioade de întrerupere, în
timpul celor două Războaie Mondiale între anii 1914 – 1916 și 1939 – 1943, precum și în anii 1918, 1923,
1924, 1928, 1932, 1948, 1955, 1956, 1966, 1967, 1972.
Este de remarcat faptul că, spre sfârșitul fiecărui Război Mondial, Premiul Nobel pentru Pace a fost
decernat Comitetului Internațional de Cruce Roșie în ani 1917 și 1944.
Laureaţii Premiului Nobel pentru Pace :
- 1901 - Henri Dunant, Frédéric Passy
- 1985 - Organizaţia "Medicii lumii pentru prevenirea războiului nuclear" (International Physicians for
the Prevention of Nuclear War, copreședinţi Ioan Moraru (România), Mihail Kuzin (URSS) și Bernard
Lown (SUA)
- 2005 - Mohammed El Baradei și Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
- 2006 - Muhammad Yunus și Grameen Bank
- 2007 - Al Gore și Comisia ONU pentru climat (Giec
- 2008 - Martti Ahtisaari
- 2009 - Barack Obama
- 2010 - Liu Xiaobo
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10 paşi pentru o vară plină de sănătate
Fiecare anotimp pune probleme specifice pentru sănătatea noastră. Totodată,
fiecare anotimp oferă oportunităŃi specifice de a ne ameliora starea generală.
Trebuie să profităm de ceea ne oferă mediul dar să nu abuzăm.
1.Mersul pe jos: MergeŃi pe jos cel putin 10 minute zilnic.
Se recomandă în orice sezon, 20 până la 40 de minute de mers pe jos, seara după
apusul soarelui sau dimineaŃa, foarte devreme, pe răcoare. AlegeŃi parcurile sau
zonele răcoroase şi cu multă verdeaŃă, luaŃi-vă şi o cantitate de apă suficientă la
dumneavoastră ca să preveniŃi deshidratarea. PuteŃi face chiar şi jogging, pentru întreŃinerea musculaturii şi tonus
muscular sau general neuropsihic, de trei ori pe săptămână.
2.Apa: ConsumaŃi cel putin 2 litri de apă zilnic.
In timpul verii pierderea prin transpiraŃie este semnificativă, ca urmare a încălzirii excesive a aerului de aceea se vor
consuma minim 2 litri de apă pe zi. Astfel se pot evita senzaŃiile de leşin, ameŃeală, fatigabilitate nejustificată care
apar ca urmare a deshidratării .
3.Dieta: PăstraŃi-vă sănătatea cu o dietă echilibrată şi care să conŃină neapărat fructe şi legume.
La consumul de apa de 2 litri pe zi, dieta bogată în legume şi fructe proaspete va aduce necesarul de oligoelemente şi
vitamine, responsabile de starea de vitalitate .
4.Expunerea la soare se face cu moderaŃie.
Expunerea la soare se face în două etape:
-DimineaŃa, între orele 8.00 şi 10.00
-Seara după orele 17.00
Indiferent de momentul zilei, păstraŃi-vă corpul acoperit cu haine uşoare din Ńesături naturale, în culori deschise şi
lejere, care fac o protecŃie a pielii şi în acelaşi timp îi permit acesteia să respire.
Pe zonele descoperite, rămase în contact cu soarele se fac aplicaŃii cu loŃiuni antisolare.
5.LoŃiunile de plajă: FolosiŃi factorul de protecŃie potrivit tipului duneavoastră de ten.
Aplicarea loŃiunilor antisolare se repetă la fiecare 20-40 de minute pe toată perioada expunerii.
Pentru pielea foarte sensibilă şi pielea de bebeluş există creme dermatocosmetice cu FP peste 40, respectiv 50, care
pot fi aplicate, dar rămâne indicaŃia timpului limitat la soare sub 2 ore şi păstrarea îmbrăcăminŃii lejere, precum şi
utilizarea pălăriilor de soare, ochelarilor de soare şi umbreluŃelor care ajută la evitarea arsurilor solare .
Ingrijirea pielii se face atât printr-o hidratare corectă şi permanentă precum şi prin consumul de fructe şi legume
proaspete, dar şi prin folosirea de creme îmbogăŃite cu vitamine şi minerale care combat efectul de deshidratare,
pierderea elasticităŃii, descuamarea excesivă, rezultate în urma expunerii la soare.
Există creme cu aplicaŃie înainte şi după plajă, special create pentru a reda pielii supleŃe, catifelare şi strălucire –
semne demne de o sănătate de invidiat. FolosiŃi-le cu încredere!
6.AtenŃie la ochi: FolosiŃi ochelari de soare certificaŃi, cu un filrul UV potrivit.
Indiferent de vârstă, odată cu venirea verii, ochelarii de soare sunt la mare căutare. Insă trebuie să ştiŃi că ochelarii de
soare nu sunt doar un accesoriu la modă, ei ne protejează ochii de razele ultraviolete nocive şi care ne pot provoca o
serie de probleme oculare, de la cataractă la arusuri ale corneei.
TineŃi cont de sfatul şi recomandările medicului oftalmolog atunci când vă alegeŃi ochelarii de soare şi achiziŃionaŃi
numai din magazinele specializate. Altfel riscaŃi ca sănătatea să vă fie afectată de produse care conŃin dioptrii (în
condiŃiile în care ochii dumneavoastră sunt perfect sănătoşi) sau dioptrii nepotrivite cu necesităŃiile dumneavoastră
7.Dacă aveŃi probleme cu supraponderabilitatea slăbiŃi.
In timpul verii este uşor să Ńii o dietă ca urmare a diversităŃii alimentelor de pe piaŃă. Este momentul să apelaŃi la un
medic nutriŃionist care să vă ghideze pentru a obŃine o siluetă cu care să vă mândriŃi pe plajă .(va urma )
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Idei despre lumea fizicii datează din antichitate, dar, ca obiect de
studiu, fizica a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea.
În antichitate, babilonienii şi egiptenii au observat mişcările planetelor,
au prezis eclipsele, dar nu au reuşit să găsească legile care guvernează
mişcările planetelor.
CivilizaŃia greacă a adăugat foarte puŃin la descoperirile anterioare,
pentru că au admis, fără a critica, ideile celor doi filosofi Platon şi
Aristotel, care nu acceptau experimentele practice.La Alexandria,
Arhimede a făcut numeroase mecanisme practice. A inventat mecanismul pârghiei şi cel al înşurubării, a
descoperit principiul măsurării densităŃii corpurilor solide prin scufundarea lor în lichide. Astronomul grec
Aristarchus din Samos a măsurat proporŃia distanŃelor de la Pamânt la Soare şi de la Pământ la Lună.
Eratosthenes, matematician, astronom şi geograf, a determinat circumferinŃa Pământului şi a desenat o hartă
a stelelor; astronomul Hipparchus a descoperit succesiunea echinocŃiilor; matematicianul şi geograful
Ptolemeu a propus sistemul de mişcare planetară, în care Pământul era în centru, iar Soarele, Luna şi stelele
se învârteau pe orbite circulare în jurul lui.
În perioada Evului Mediu, s-a încercat avansarea cercetărilor în ştiinŃele naturii, dar nu s-a reuşit.
În timpul Renasterii, s-au făcut încercări pentru a interpreta comportamentul stelelor. Filosoful Nicolaus
Copernicus a susŃinut că planetele se mişcă în jurul Soarelui - sistemul heliocentric. El era convins că
orbitele planetelor sunt circulare.
Astronomul german Johannes Kepler a confirmat teoria heliocentrică. Galileo Galilei şi-a construit un
telescop şi începând cu 1609, a confirmat sistemul heliocentric, prin observarea planetei Venus. El a
descoperit suprafaŃa neregulată a Lunii, primii patru sateliti luminoşi ai lui Jupiter, pete pe Soare, multe stele
din Calea Lactee.
În secolul al XVII-lea, Isaac Newton a enunŃat principiile mecanicii, a formulat legea gravitaŃiei
universale, a separat lumina albă în culori, a propus teoria propagării luminii, a inventat calculul
integral şi diferenŃial. Prin descoperirile sale, a acoperit o suprafaŃă enormă în ştiinŃele naturii. A fost capabil
să arate că atât legea lui Kepler a mişcării planetare cât şi descoperirile lui Galilei despre corpurile căzătoare
sunt urmarea combinării celei de-a II-a legi a mişcării cu legea gravitaŃiei dată de el. A prezis apariŃia
cometelor, a explicat efectul Lunii în producerea mareelor şi succesiunea echinocŃiilor.
Principalele ramuri ale fizicii sunt: mecanica, electricitatea şi magnetismul, termodinamica, fizica
atomică şi moleculară, mecanica cuantică, fizica nucleară.
Legile lui Newton au dus la dezvoltarea mecanicii. Newton a avut o contribuŃie majoră în descrierea
forŃelor în natură, în special a forŃelor gravitaŃionale. Fizicienii de astăzi ştiu că mai există trei forŃe
fundamentale, în afara de cea a gravitaŃiei: forŃele electromagnetice, forŃele de interaŃiune nucleară şi forŃele
radioactivităŃii. ForŃele gravitaŃionale guvernează mişcarea planetelor şi poate fi responsabilă de posibilul
colaps gravitaŃional, care este ultimul ciclu din viaŃa unei stele.
Masa gravitaŃională a unui corp este proprietatea care determină răspunsul la orice forŃă exercitată asupra
corpului. Masa gravitaŃională a unui corp este proprietatea care determină răspunsul la orice forŃă exercitată
asupra corpului. ForŃa gravitaŃiei este cea mai slabă dintre cele patru forŃe ale naturii referitoare la particulele
elementare.
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Copii fără familie
Te-ai întrebat vreodată cum ar fi viaŃa ta dacă nu ai avea părinŃi? IŃi
aminteşti când te jucai cu alŃi copii şi le spuneai că tatăl tău e cel mai tare?
Mai ştii când le spuneai altora ce părinŃi grozavi ai tu? Ei bine sunt mulŃi
copii care se bucura de aceleaşi avantaje pe care le-ai avut tu prin simplul
fapt că au părinŃi, dar sunt şi mulŃi copii care nu sunt aşa privilegiaŃi ca tine
pentru că sunt orfani, abandonaŃi de părinŃi pe stradă sau într-o casă de
copii sau sunt plecaŃi în străinătate.
In Romania 350.000 de copii au unul sau ambii părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate. Cifra este o
estimare pe date de sondaj şi analize calitative ale FundaŃiei Soroş. Categoria cea mai numeroasă de părinŃi
emigranŃi care lipsesc de lângă copiii lor sunt taŃii. Studiul indică faptul că sunt aproximativ 115.000 elevi
al căror tată se afla în strainatate.
Dintre acestia, 21% trăiesc fără tatăl lor de o perioadă cuprinsă între 2 şi 4 ani, iar 28% chiar de mai
mult de 4 ani. In marea majoritate a cazurilor în care doar tatăl este plecat (94%), copii rămaşi în Ńară se află
în grija mamelor.
In ceea ce priveşte mamele, 15% dintre copii trăiesc în absenŃa acestora de mai bine de 4 ani, iar 21% de
o perioada între 2 şi 4 ani. Jumătate din mamele acestor copii lipsesc de lângă copilul lor de cel mult un an.
Pentru elevii a căror mamă este plecată, familia extinsă este un sprijin important. Doar 58% dintre ei
locuiesc cu tatăl lor .
Datele arată că în cazul copiilor care au ambii părinŃi plecaŃi din Ńară, 34% trăiesc fără părinŃi de cel
puŃin doi ani, iar 54% de mai puŃin de un an. Acest lucru înseamnă că în grupa de vârstă 10-14 ani, la nivel
naŃional aproximativ 12.000 de copii trăiesc de cel puŃin doi ani în absenŃa ambilor părinŃi, iar aproape
19.000 se află în aceeaŃi situaŃie de un an. 65% dintre aceşti elevi se află în grija bunicilor, 24% sunt
îngrijiŃi de mătuşi sau unchi, iar restul de 11% de alte persoane.
Prezentăm în continuare profilul familiilor cu părinŃi plecaŃi la muncă în Ńările Europei : Italia, Spania,
Germania. Copiii cu părinŃi emigranŃi provin în proporŃie mai mare din familii destrămate (părinŃi separaŃi,
divorŃaŃi sau văduvi), iar familiile lor au în medie un nivel educaŃional mai scăzut şi ocupaŃii cu prestigiu
uşor mai mic decât copiii fără părinŃi emigranŃi.
Acest lucru se poate explica în două feluri: pe de o parte grupul de părinŃi emigranŃi se autoselectează din
grupul familiilor destrămate, a celor cu nivel educaŃional mai scăzut (aceasta poate fi explicată prin apariŃia
problemelor financiare mai mari în cazul acestor persoane) şi, pe de altă parte, fenomen demonstrat de
cercetari anterioare, migraŃia produce creşterea divorŃialităŃii şi a destrămării familiei.
Copiii din aceste familii, elevi de şcoală pe palierul claselor I-VIII, au un randament scăzut la
învăŃătură, sunt ori foarte indisciplinaŃi sau foarte retraşi în colectivul clasei de elevi. Cei care sunt acasă cu
mama, şi numai tatăl este plecat au , în general rezultate ,mai bune la învăŃătură. Cei care stau acasă cu tata
sau cu bunicii, au un randament scăzut la învăŃătură şi în general sunt foarte indisciplinaŃi. Dintre aceştia
mulŃi, abandonează şcoala, sau dacă sunt absolvenŃi ai clasei a VIII-a ,nu mai continuă studiile în clasa a
IX-a. Şcoala a încercat să monitorizeze elevii ai căror părinŃi sunt plecaŃi la munca în străinătate, dar nu
poate şi nu are posibilităŃi materiale pentru a se ocupa mai mult de aceştia. Aceşti copii tind să devină o
problemă foarte serioasă, pentru învăŃământul românesc, pentru România şi forurile superioare ar trebui să
intervină acum când încă nu e prea tărziu.

Realizat de profesor Ştefănescu Ştefan
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1 . Într-o poieniŃă un vânător a zărit trei vulpi . A pus puşca la ochi , a tras şi a omorât o vulpe .
Câte vulpi au rămas în poieniŃă ?
2 . Într-o plasă sunt un kilogram de mere mari , iar în altă plasă sunt un kilogram de mere mici . În care
dintre plase sunt mai multe mere ?
3 . Un copil are înălŃimea de un metru . El urcă pe o scară la înălŃimea de 1 metru . Ce înălŃime are acum
copilul ?
UNITĂłI DE MĂSURĂ

1. Cu kilogramul se mǎsoarǎ ........... .
2. Ora dureazǎ 60 de .............. .
3. Când e an bisect,luna ............ are 29 de zile.
4. De 1000 de ori mai mic decât unitatea principalǎ pentru mǎsurat masa.
5. Cu el se mǎsoarǎ valoarea obiectelor.
6. De 1000 ori mai mic decât metrul.
7. Unitatea principalǎ pentru mǎsurat lichidele.
8. Vas sau ……… .
9. Mai mari decât unitatea principalǎ.
10.Are 1000 de ani.
11.Mergem la şcoalǎ 5 ............ din sǎptǎmânǎ.
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Doi ardeleni în gară, la ghişeul de
bilete:
- Domnişoară, două bilete.
- Da, sigur, până unde?
- Gheo, îi spunem?
- Nu.
- Domnişoară, două bilete, vă rog.
- Sigur, dar dacă nu-mi spuneŃi
unde mergeŃi, nu ştiu cât să vă cer.
- Gheo, îi spunem?
- Apăi, spune-i.
- No, domnişoară dragă, noi
mer'em la o nuntă!

- De ce a rămas celebru Napoleon?
întreabă profesoara.
- Fiindcă avea o memorie
formidabilă, răspunse elevul.
- PoŃi fi mai clar?
- Da. Pe statuia sa scrie: -Pentru
memoria lui Napoleon-.

- Grozav aş vrea să zbor pe Lună
în timpul tezelor!
- De ce?
- Acolo orice materie este de 6
ori mai uşoară!

Soarele dogoreşte
Teiul înfloreşte,
Grâul e aurit
Cine a sosit?
(Vara)

Este cald şi veselie,
A-nceput vacanŃa mare,
E plăcut să stai la soare,
Dar, ce anotimp e oare?
(Vara)

Spicele înalte şi bogate
Pe câmpi stau înălŃate,
Iar la munte şi la mare
Merg copii să stea la soare.
Cred că-i uşor de ghicit
Ce anotimp a sosit?
(Vara)

În grădina lui Pandele
E un pom plin cu mărgele,
La culoare-s roşii toate
Cu codiŃe-mperecheate.
(cireşele)

Frunze n-are,
Nu-i nici floare.
În păduri şi pe ogor,
Prin grădini şi-n deal la vie
Stă mereu într-un picior.
(ciuperca)

Ascuns în camaşa verde,
Miezul de foc nu se vede.
Când mănânci o feliuŃă,
Parcă sufli-n muzicuŃă.
(pepenele)

Ea este bună la toate,
Ne dă carne, ne dă lapte,
Iar viŃeii mititei
Se numesc copiii ei.
(vaca)

Are-o coadă înfoiată,
HoaŃă este şi şireată
Dar e vai de coada ei
Când da peste ea grivei.
(vulpea)

Mândru, înalt şi frumos,
La ochi este luminos;
Urechi are, coarne n-are
Şi te poartă în spinare.
(calul)
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Succesul şi insuccesul şcolar

Atribuirile stabile ale reuşitei sau eşecului pot marca o dimensiune foarte importantă a personalităŃii,
sentimental propriei eficienŃe (self-efficacy). Acesta, definit ca aprecierea unei persoane asupra propriilor capacităŃi
de a organiza şi duce la împlinire acŃiuni necesare pentru atingerea unei performanŃe, trebuie deosebit de stima de
sine, care se constituie ca o apreciere globală a valorii propriei personalităŃi. Self-efficacy este un factor cardinal al
succesului şcolar. Elevii care obŃin scoruri mari la scalele ce măsoară această caracteristică au rezultate şcolare mai
bune. Totuşi, trebuie spus că există, de exemplu, copii care au un sentiment al propriei eficienŃe foarte dezvoltat în
ceea ce priveşte domeniul literaturii, şi au mult mai puŃină încredere în forŃele lor când e vorba de a înfrunta o
problemă de matematică. Sentimentul propriei eficienŃe poate fi amplificat prin atribuiri interne ale succeselor şi prin
auto-persuasiune, dar foarte importante rămân obŃinerea succeselor reale şi feed-back-ul profesorilor.
Cunoaşterea condiŃiilor determinative ale succesului în activitatea de învăŃare sau nereuşitei şcolare
orientează activitatea profesorului, care poate adopta măsuri pentru sporirea capacităŃii intelectuale şi morale a
elevului sau pentru lichidarea şi mai ales prevenirea piedicilor şcolare.
Astăzi este pe deplin dovedit că nivelul de dezvoltare a diferitelor funcŃii poate fi ameliorat într-o oarecare măsură
prin activităŃi organizate corect, mai ales la copiii cu o întârziere temporală în ritmul dezvoltării mintale, la cei lipsiŃi
de influenŃele educative adecvate în cadrul familiei sau la cei cu o eficienŃă mintală scăzută ca efect al unor traume
sau carenŃe afective. (M. Roşca) În matricea complexă a reuşitei şcolare ponderea factorilor intelectuală este destul de
însemnată, cca 50% din varianta rezultatelor şcolare fiind pusă pe seama inteligenŃei. Restul de 50% este pusă pe
seama factorilor nonintelectuali de personalitate, precum şi condiŃiilor de organizare a activităŃii şcolare, metodelor de
predare. În dezvoltarea inteligenŃei şi a capacităŃii de autoreglare a copilului există o anumită succesiune stadială
obligatorie iar actualizarea potenŃialităŃilor psihice presupune organizarea cerinŃelor instructive în acord cu aceste
posibilităŃi.
Unul din factorii de bază ai reuşitei şcolare est inteligenŃa şcolară. Termenul de „inteligenŃă şcolară”, cu
valoare pur operaŃională, ar desemna, în perspectiva concepŃiei lui J. Piaget, echilibrul dinamic dintre asimilarea
cerinŃelor şcolare şi acomodarea la acestea, la diferite niveluri de şcolarizare. Se diferenŃiază de inteligenŃa generală,
globală, verbală, practică, mai ales prin specificitatea conŃinutului său, dar se supune legilor generale ale dezvoltării
mintale. InteligenŃa şcolară exprimă gradul de adaptare a elevului la cerinŃele activităŃii de tip şcolar. Ea depinde de
variaŃiile permanente ale şcolii, de sarcinile şcolare şi de personalitatea elevului; deci se raportează la capacitatea
elevului de a-şi însuşi cunoştinŃe şcolare, deprinderi intelectuale etc. în condiŃii obişnuite, normale, de şcolarizare
cărora li se adaptează marea masă de elevi de aceiaşi etate cronologică.
Activitatea şcolară poate provoca oboseala prevenind de fapt epuizarea rezervelor de energie ale
organismului (prin intervenŃia procesului de inhibiŃie). Oboseala elevului se manifestă nu atât la nivelul rezultatelor
şcolare, cât în amplitudinea oscilaŃiilor acestora Starea subiectivă de oboseală se poate instala şi pe fondul monotoniei
care duce la saturaŃie. Întrucât atenŃia este o condiŃie indispensabilă a desfăşurării lecŃiei şi implicit a reuşitei şcolare,
gradul de concentrare şi intensitatea atenŃiei, stabilitatea şi flexibilitatea ei se schimbă în funcŃie de calitatea predării
şi de rezistenŃa elevului la efort.. Nu memorarea mecanică, reproducerea fidelă etc.; ci capacitatea de a înŃelege,
curiozitatea intelectuală sunt factori interni care pot întârzia sau preveni apariŃia nejustificată a fenomenului de
oboseală. Reglarea psihică este cea care îl face pe elev să-şi corecteze şi să-şi adecveze continuu comportamentele şi
rezultatele, să-şi inhibe tendinŃele impulsive şi să-şi folosească resursele interne. Ea îndeplineşte o funcŃie adaptativă;
ceea ce nu exclude ca elevul să manifeste uneori reglări psihice inadaptative generale şi întreŃinute mai ales prin
metode educative greşite. Se poate vorbi de o autoreglare, care se centrează în jurul conştiinŃei de sine şi a voinŃei.
Metodele intuitive fac apel la mecanisme psihologice diferite faŃă de cele implicate în metodele active şi nu
sunt suficiente pentru dezvoltarea gândirii.
Şcolarul trece treptat de la acŃiunea modelată obiectual la acŃiunea mintală, interiorizată. Aceasta din urmă
devine reversibilă şi prescurtată, ceea ce marchează formarea operaŃilor mintale. La rândul lor operaŃiile se grupează
în structuri funcŃionale care nu sunt altceva decât aptitudini, capacităŃi de acŃiune mintală care, în interacŃiune cu alŃi
factori interni şi externi, determină reuşita şcolară a elevului.

Realizat de profesor Anamaria Zepa
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VacanŃa reprezintă, pe de-o parte, sfârşitul şcolii, adică gata cu orele de predare, cu notele, cu temele de
pe o zi pe alta, cu testele şi proiectele, cu învăŃatul ca sarcină la ordinea zilei.
In acest context în care şcoala pune presiune şi exercită un factor de stres asupra copilului, dar şi a
părinŃilor, vacanŃa pare o adevărată uşurare.
Dar chiar şi o istorie atât de banală şi de veche cum este sosirea vacanŃei ne face totuşi să ne întrebăm: şi în
vacanŃa ce fac copiii?
In condiŃiile în care stilul clasic de vacanŃă şi de concediu al părinŃilor este într-o continuă transformare
datorită contextului profesional şi socio-economic, copiii sunt în situaŃia de a avea nevoie să-şi petreacă
vacanŃa tot... la şcoală.
VacanŃa de vară înseamnă pentru copii joacă şi plimbări, dar un părinte responsabil ştie că e important să
nu uite de şcoala. Chiar şi când soarele străluceşte puternic pe cer, copilul trebuie să continue învăŃarea, în
loc să lenevească în faŃa televizorului.
Citit
Impune-i câteva minute de citit în fiecare zi. Durata acestei perioade va depinde de vârsta copilului. Iată
câteva exemple de timp dedicat cititului, în funcŃie de nivelul şcolar al copiilor.
 Clasa I, a II-a: 10 minute
 Clasa a III-a, a IV-a: 20 minute
 Clasa a V-a, a VI-a: 30 minute sau mai mult
Câteva sfaturi:
 Pentru a încuraja cititul copilului, fii un exemplu pentru el. Ia o carte sau o revista şi lecturaŃi împreună.
 Cu copilul mic poŃi exersa cititul alternativ: tu îi citeşti primul capitol, iar el pe următorul.
 Du-Ńi copilul la bibliotecă şi lasă-l pe el să-şi aleagă cărŃile care i se par interesante
 Incurajează-Ńi copilul să citească absolut orice: meniul la restaurant, numele străzilor pe care vă plimbaŃi.
Scris
Propune-i copilului să Ńină un jurnal personal în perioada vacanŃei de vară. El poate să descrie activităŃile de
zi cu zi sau evenimentele speciale din vacanŃă. Poate să lipească şi fotografii, dar să le şi descrie. Cumpără-i
un carneŃel frumos pentru a-l atrage.
Ideea din spatele acestei activităŃi este să încurajezi copilul să scrie, nu să-şi perfecŃioneze ortografia şi
gramatica. Nu vrei să-l oboseşti, şi oricum, jurnalul este intim! Nu-l citi decât dacă eşti invitată să o faci.
Matematica
Librăriile oferă cărŃi ce conŃin activităŃi matematice amuzante şi uşoare, sau uneori jocuri ce implică
efectuarea de calcule. Câteva minute pe zi, convinge-Ńi copilul să rezolve două-trei probleme matematice.
Când gătiŃi împreună, cere-i să adauge în mâncăruri cantităŃile din reŃetă, iar când călătoriŃi roagă-l să
calculeze distanŃa totală parcursă.
In general, este important să nu-i dai copilului impresia că e la şcoală şi să faci din învăŃare o activitate
amuzantă, care să nu-l obosească. Va avea destul de muncă după ce se va întoarce la şcoala!
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