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Interviu cu Dumnezeu
Octavian Paler
-Ai vrea să-mi iei un interviu, deci?… zise Dumnezeu.
- Dacă ai timp... am răspuns eu.
Dumnezeu a zâmbit, spunând:
- Timpul meu este eternitatea. Ce întrebări ai vrea să-mi pui?
- Ce te surprinde cel mai mult la oameni?
Dumnezeu a răspuns:
- Faptul că se plictisesc de copilărie, că se grăbesc să crească, apoi tânjesc iarăşi să fie
copii; că îşi pierd sănătatea ca să facă bani, şi apoi îşi cheltuiesc banii ca să-şi refacă sănătatea;
faptul că se gândesc cu teamă la viitor şi uită prezentul, iar astfel nu trăiesc nici prezentul, nici
viitorul; că trăiesc ca şi cum nu ar muri niciodată şi mor ca şi cum nu ar fi trăit.
Dumnezeu mi-a luat mâna şi am stat un timp tăcuţi.Apoi am întrebat:
- Ca un părinte, care sunt câteva din lecţiile de viaţă, pe care ai dori să le înveţe copiii
Tăi?
- Să înveţe că durează doar câteva secunde să deschidă răni profunde, în inima celor
pe care îi iubesc, şi că durează mai mulţi ani ca acestea să se vindece; să înveţe că un om bogat nu
este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puţin; să înveţe că există
oameni care îi iubesc, dar pur şi simplu nu ştiu să-şi exprime sentimentele; să înveţe că doi oameni
se pot uita la acelaşi lucru şi că pot să-l vadă în mod diferit; să înveţe că nu este suficient să-i ierte
pe ceilalţi şi că, de asemenea, trebuie să se ierte pe ei înşişi.
- Mulţumesc pentru timpul acordat… am zis umil. Ar mai fi ceva: ce ai dori ca
oamenii să ştie?
Dumnezeu m-a privit zâmbind, şi a zis:
- Doar faptul că sunt aici, întotdeauna...
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dr. Emanoil Riegler
(1854 - 1929)

Nu ştiu câţi dintre noi ar putea răspunde la
întrebarea „Cine a fost Emanuiel Rigler?“ şi „de
ce şcoala noastră poartă numele acestui om?“
Iată două întrebări la care am să încerc să vă
răspund în cadrul acestei rubrici.
Am scris Emanoil Riegler, deoarece acesta
este numele corect al ilustrului profesor
universitar, care se naşte în data de 5 noiembrie
1854, în localitatea Grozeşti (astăzi comuna
Oituz), din judeţul Bacău. Provine dintr-o familie
de nemţi. Bunicul său,
originar din ţinutul Bavariei,
se stabileşte la Kiev unde se
căsătoreşte şi are 14 copii.
Unul dintre aceştia (de fapt
tatăl lui Emanoil Rigler)
ajunge în Moldova, se
stabileşte la Grozeşti şi,
imediat după naşterea lui
Emanoil, se mută la Tîrgu
Neamţ unde întemeiază o
fabrică de bere. Emanoil
Riegler provine dintr-o
familie cu opt copii. Emanoil
are un frate geamăn pe nume
Mauriciu. L-am pomenit pe
Mauriciu deoarece fiica sa,
Ştefania Riegler, nu este alta
decât mama academicianului
Constantin Bălăceanu
Stolnici.
Emanoil şi fratele lui geamăn absolvă
şcoala primară la Târgu Neamţ şi Seminarul de la
Roman, iar după absolvirea Liceului Naţional din
Iaşi termină amândoi Facultatea de Medicină din
Viena, în 1880. Mauriciu se stabileşte la Roman,
unde, în calitate de medic, desfăşoară o intensă
activitate în domeniul medicinii, chimiei şi
fizicii.Afost o perioadă şi primar al oraşului.
Emanoil, doctor în medicină şi chirurgie
,,cum laude“, se întoarce în ţară în anul 1881 şi
devine suplinitor al catedrei de Chimie a
Facultăţii de Medicină din Iaşi, iar din anul 1892
devine titularul acestei catedre.
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În anul 1903 solicită ministerului să
intervină pe lângă Epitropia Sf. Spiridon pentru
a-i pune la dispoziţie 10 paturi, necesare pentru
înfiinţarea unei clinici terapeutice unde să
experimenteze diversele principii
medicamentoase împreună cu studenţii anului IV.
Cu timpul, spitalul va acumula 4 saloane cu 40 de
paturi, şi putem afirma că este primul spital
universitar în care sunt îngrijiţi bolnavii după
principii ştiinţifice.
Datorită lui Emanoil
Rigler (având şi calitatea de
epitrop) spitalele din Roman,
Botoşani, Focşani, Tîrgu
Ocna, Băceşti - filiale ale
Epitropiei Sf. Spiridon - au
fost reparate şi modernizate.
A mai modernizat şi reparat
Mănăstirea Războieni,
proprietate a Casei Sf.
Spiridon.
A elaborat un proiect
de lege, pe care l-a înaintat
guvernului, solicitând
înfiinţarea unei societăţi pe
acţiuni pentru exploatarea şi
modernizarea băilor Slănic
Moldova, pe care le-a numit
„Perla Moldovei“, şi pentru
construirea unei căi ferate
care să lege Slănic Moldova
de Tîrgu Ocna.
Ajuns proprietate a sa, satul Şerbeşti
(comuna Ştefan cel Mare) a beneficiat de toată
atenţia sa. A ajutat ţăranii oricând aveau vreun
necaz. Iată ce notează doctorul Riegler referitor la
această aşezare: „În acest sat Melchisedec a
început cariera lui ca simplu învăţător. Casa în
care se afla şcoala lui a fost lăsată să cadă în
ruină. Îndată ce am devenit proprietarul acestei
moşii, am restaurat această casă, ca un semn al
veneraţiunii către cel pe care l-am iubit foarte
mult. Totodată am donat comunei Şerbeşti un
teren pentru o şcoală şi o grădină frumoasă“.
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Melchisedec este cel care va deveni peste o vreme
Episcopul Romanului.
Activitatea ştiinţifică a lui Emanoil Riegler
numără peste 100 de lucrări, ce cuprind
importante cercetări de chimie analitică,
biochimie clinică, patologie renală, hepatică,
diabet. Poate fi considerat primul medic, din ţara
noastră, care a înţeles necesitatea şi importanţa
biochimiei clinice şi a militat pentru încetăţenirea
metodelor paraclinice în diagnosticul bolilor
interne. A conceput terapeutica pe baze
ştiinţifice, căutând să înlocuiască tratamentul
empiric (pe bază de leacuri) printr-un tratament
raţional, bazat pe compoziţia chimică şi acţiunea
farmacodinamică a medicamentelor. A participat
la numeroase congrese internaţionale,
reprezentând cu cinste ştiinţa românească.
Pentru numeroasele sale merite ştiinţifice,
doctorul Emanoil Riegler a fost ales, în anul
1901, vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe din
Bucureşti, iar din anul 1904 a devenit membru
corespondent alAcademiei Române.
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Moare la 30 august 1929. Neavând copii, îşi
lasă averea sa nepoţilor, dar mai ales nepoatei sale
Ştefania, fiica fratelui geamăn Mauriciu. În anul
1908, donează comunei Şerbeşti terenul pe care
se află şcoala de astăzi.
Citez: „şcoala ce se va construi va purta
numele de Doctor Emanuiel Rigler“. Greşeala
referitoare la scrierea corectă a numelui său se
datorează notarului care a scris actul de donaţie.
Acest act a fost găsit în arhiva primăriei şi s-a
considerat, de către autorităţile locale, că ar fi un
act de reparaţie morală faţă de personalitatea
celui ce a fost profesorul universitar şi omul de
ştiinţă Emanoil Riegler, dacă şcoala ar purta
numele acestuia, conform dorinţei pe care el
însuşi şi-a exprimat-o. În afară de numele şcolii
noastre, mai există şi un amfiteatru, al Clinicii a
III-a Medicală a Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi,
care poartă de asemenea numele de „Dr. Emanoil
Riegler“.
Prof. Cezar Ventaniuc
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Ocolul infinitului mic, pornind de la pitic
Educaţia ecologică (pentru mediu) are ca

Pentru conştientizarea importanţei „vieţii

obiectiv fundamental promovarea unei culturi

verzi“ şi a defrişărilor masive din România, copiii

ecologice bazate pe cunoştinţe privind explorarea

din grădiniţă au participat la programul

raţională a resurselor naturale şi conservarea

internaţional HUMAN, MY BROTHER (OMUL,

mediului înconjurător. Educaţia pentru mediul

FRATELE MEU), plantând brazi în curtea

înconjurător urmăreşte în primul rând crearea

grădiniţei, realizând propria lor pădure, intrând

bazelor unei gândiri şi ale unor atitudini centrate pe

astfel în familia de 500.000.000 de „fraţi“ de pe

promovarea unui mediu natural propice vieţii, de a

întreg mapamondul.

le dezvolta spiritul de responsabilitate faţă de
ecosistem.

Alături de preşcolari, au ajutat şi s-au înscris
în acest proiect domnul SORIN OUATU - primar al

Aşa cum ne ocupăm de educaţia intelectuală,

comunei Ştefan cel Mare, domnul CEZAR

cea morală şi estetică, de

VENTANIUC - director al

educaţia tehnică şi

S.A.M. „DR. EMANUIEL

profesională, este momentul să

RIGLER“ din comuna Ştefan

n ocupăm şi de educaţia

cel Mare, şi doamna

ecologică.

MIHAELA RUSU

-

Venind în întâmpinarea

bibliotecar al comunei Ştefan

acestui obiectiv, Grădiniţa

cel Mare, cărora, pe această

Ştefan cel Mare a încheiat un

cale, am dori să le mulţumim.

protocol de colaborare pe o

În concluzie, pot spune

perioadă nedeterminată cu

că nu există activităţi anume

Asociaţia „SCUT VERDE“ -

pentru o educaţie ecologică, ci

ONEŞTI, unica deţinătoare a

prin toate activităţile şi

drepturilor de organizare a

acţiunile ce le desfăşoară în

festivalului

grădiniţă, copiii îşi pot însuşi

„ZIUA

PĂMÂNTULUI“, desfăşurat în perioada 21 martie

numeroase noţiuni şi cunoştinţe despre

- 22 aprilie, în scopul dezvoltării manifestării, a

problematica ecologiei. Curiozitatea naturală a

luptei împotriva folosirii substanţelor

copiilor duce la acumularea de cunoştinţe multiple

halucinogene, contra abandonului şcolar, contra

despre mediul înconjurător, despre protecţia lui,

AIDS şi răspândirea HIV, pentru formarea unei

contribuind la dezvoltarea gândirii logice şi a

„agore“ cu liberă exprimare, pentru definirea şi

capacităţii de a interpreta corect anumite aspecte

implementarea conceptului „şapte ani ecologişti

din jurul lor.

de-acasă“, pentru realizarea, întărirea şi dezvoltarea
societăţii civile.
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Educaţia ecologică la preşcolari
În ultimii ani, educaţia pentru protecţia
mediului, capătă o nouă dimensiune în cadrul
curricumului naţional. Acţiunea educativă în

educatoarei este de a stimula interesul copilului
pentru a participa la activităţile ecologice din
grădiniţă cât şi din afara ei.
În acţiunea „Drumul deşeurilor“ din cadrul
proiectului „SCUT VERDE“, am colectat deşeurile
din grădiniţă, din curtea acesteia şi din faţa porţii.
Deşeurile au fost selectate şi puse în saci speciali
(plastic în saci speciali, hârtia în alt sac, etc.).
Copiii din grupa pregătitoare, împreună cu
doamna educatoare, au depozitat sacii cu deşeuri la
poarta grădiniţei, de unde au fost ridicate de firmele
specializate.
Prin această acţiune, copiii au învăţat să
colecteze separat deşeurile după felul lor, să arunce

această direcţie are un ansamblu vast de
obiectivitate cognitiv, afectiv-atitudinal, cu scopul
de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă
de mediu, de ai face pe tineri să conştientizeze
pericolele unei degradări accentuate ale mediului
ambiant. Este foarte important să stimulăm la copiii
de vârstă preşcolară dorinţa de a cunoaşte, de a şti şi
ocroti natura înconjurătoare.
La vârsta „de ce-urilor” copilul din grădiniţă
manifestă o curiozitate şi o dorinţă de explorare
deosebită a realităţii înconjurătoare. Rolul
gunoiul în locuri special amenajate, să nu arunce pe
stradă sau în alte locuri publice nici un fel de
ambalaj, să ia atitudine faşă de cei ce nu respectă
regulile de păstrare a ordinii şi curăţeniei în orice
spaţiu public.
„Copilul să nu ştie nimic pentru că i-ai spus,
ci pentru că a înţeles.
El însuşi, să nu înveţe ştiinţa ci s-o
descopere.“
Ed. Camelia Burlacu
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E primăvară
Primăvara a sosit,
Câmpul iar a înverzit.
De pe stânca din Șerbești
Tot să stai şi să privești,
Case multe şi frumoase
Lanuri mari şi arătoase
To i copacii – au înflorit
Primăvara a sosit!
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SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI

Cu emoţie şi cu un sentiment de bucurie se
apropie Paştele. O sărbătoare sfântă pentru toţi
creştinii. Un post lung şi o droaie de fapte bune ne
aduc pe un drum drept, la capătul căruia ne aşteaptă
preotul pentru curăţirea sufletului. A sosit
săptămâna mare, când toţi cei mici şi cei mari
participă la deniile de la biserică.

Şi să vezi î i spun mai frate,
Că se vad şi alte sate
Iară de te ui i în zare
Duruind în deal şi-n vale,
Ai să vezi multe tractoare
Şi-o turmă urcând agale.
Pământul s-a dezmor it,
Primăvara a sosit!

Vicu Diana, clasa a III-a

Gavriluţă Georgiana, clasa a VI-a A
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Cântecele despre Iisus îmi răscolesc emoţiile
şi mă fac să mă gândesc la toate câte a pătimit.
Atunci când postul este pe sfârşite trebuie să
mergem la spovedanie şi, bineînţeles, cu sufletul
curat şi lipsit de ură, mergem să luăm sfânta
împărtăşanie. Lumina Învierii Domnului este
aşteptată de toţi creştinii. Acea lumină ne fereşte de
tot ce este rău, de aceea fiecare trebuie să meargă la
biserică pentru a lua lumină de la preot.
Atunci când ştii că eşti curat în faţa lui
Dumnezeu, simţi că poţi întâmpina
SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI. De fiecare dată
mama pregăteşte tot ce este mai bun, iar de pe masă
nu lipseşte friptura de miel, drobul, ciorba de miel,
ouăle roşii, pasca, cozonacul şi multe alte bunătăţi.
Fiind copilul care are de toate, mă gândesc la acei
copii săraci ai căror părinţi nu le pot oferi decât
dragostea părintească.
E SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI şi trebuie să
ne iubim aproapele, să fim curaţi ,buni la suflet, să
dăruim şi celor ce nu au, să ne gândim cum ar fi să
fim şi noi săraci şi să nu avem ce pune pe masă. În
cinstea Învierii Domnului şi a Sfintei Sărbători de
Paști, cu emoţie şi bucurie, strig: „HRISTOS A
ÎNVIAT!“.
Vicu Diana, clasa a III-a
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Grădina noastră de poveşti şi vise
Sunt în grădină şi privesc câte lucruri
minunate se regăsesc în ea. Razele soarelui mă
mângâie uşor pe spate, pomii se leagănă uşor,
alintaţi de adierile vântului. Păsările sunt voioase că
au ajuns acasă şi zboară după norii pufoşi grăbiţi să
se retragă la marginea cerului, la poala grădinii.
Bordei Cristiana, clasa a V-a

Literatură
Artă NOI

pentru

&

Nu doar florile copacilor bucură privirea,
căci mâinile mele mici cu ajutorul palmelor
bătătorite, dar pricepute ale mamei au desenat cu
migală ronduri de narcise, lăcrămioare şi bujori. Nu
mai este mult până când potirele lăcrămioarelor şi
rumenii bujori vor transforma grădina noastră
într-un colţ de rai vizitat cu zumzet de albine şi
invidiat de vecini.
Teodorescu Ştefănuţ, clasa a V-a

Grădina nu e numai decor pentru visul
florilor, ea ne este şi utilă. Pentru că sunt un iubitor
al muncii pâmăntului, mă bucur mult când văd că
ceapa a ieşit frumos, porumbul are rândul drept,
fără pic de buruiană, pătrunjelul a răsărit zvelt şi va
aroma în curând supele delicioase cu care mama mă
aşteaptă în prag.
Mareş Costeluş, clasa a V-a

Bordei Cristiana, clasa a V-a

Florile se deschid uşor pentru a nu ne doborî
de parfum, copacii îşi pocnesc mugurii pentru a ne
uimi cu gingăşia lor. Zăpada florilor de cireş va
cerne în curând petale peste pământul nou născut,
dornic de mângâiere.
Tablan Cristina, clasa a V-a

Mareş Costeluş, clasa a V-a

Marian Laura, clasa a V-a

Liniştea grădinii e adesea tulburată de glasul
răguşit al vecinilor mei care se ceartă de la o bucată
de pământ. Îi privesc şi mă gândesc cu regret că ei
nu ştiu să se bucure de parfumul florilor, de
explozia de culoare şi de bogăţia pământului. E
păcat pentru că primăverile, deşi toate par la fel, ele
sunt diferite cu fiecare an din viaţa noastră. Nu
degeaba anii ni se măsoară în primăveri. Primăvara
e o stare de spirit. Să ne bucurăm deci de veşnicia
ei!
Marian Laura, clasa a V-a
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Cum sunt eu!
- autoportret Mă consider o fată drăguţă… am părul
castaniu, ochii căprui şi un stil vestimentar lejer în
care mă simt întotdeauna bine.
Dar oare toate acestea contează pentru a
înţelege cine şi cum sunt eu de fapt?
E mai important poate să vă spun că sunt o
persoană care luptă pentru adevăr şi care evită pe
cât posibil să-şi facă duşmani. Mi-aş dori să fiu
prietenă cu toţi, dar ştiu că nu se poate pentru că unii
mă invidiază. Nu sunt o fire îndrăzneaţă, adesea las
de la mine pentru a nu isca discuţii în
contradictoriu. Nu mă bucur de eşecurile
prietenilor mei cum ştiu că nici ei nu se bucură de
eşecurile mele.
Ador studiul şi învăţ nu pentru a crea
concurenţă în clasa mea, ci pentru a şti cât mai
multe lucruri. Mă interesează mult părerea
celorlalţi despre mine, şi chiar părerile mai puţin
bune au în ele un aspect care mă face să mă gândesc
la schimbarea unor atitudini care, poate,
deranjează.
Mă consider o fiinţă norocoasă deoarece am
mulţi prieteni care mă susţin şi ştiu că sunt adevăraţi
pentru că mi-au dovedit-o.
Părinţii mei sunt mândri de mine şi aşa aş
vrea să fie mereu, măcar cu atât să le pot mulţumi
pentru tot ceea ce au făcut şi fac mereu pentru mine.
Ştiu că sunt om, am defecte şi calităţi, dar cel
mai mult contează faptul că îmi iubesc semenii, îi
respect şi încerc să nu dezamăgesc pe cei ce cred în
mine.
Hanganu Adina, clasa a VII-a B
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Legende de Paşte

G. Jocu,
După răstignirea lui Iisus, în noaptea de
sâmbătă spre duminică, Pilat a fost invitat de mai
marii evreilor la un banchet ca să-l înveselească,
fiind întristat. Tocmai ţinea în mână un ou, când pe
neaşteptate a intrat un centurion roman, care era de
servici la Sfântul Mormânt şi a spus înspăimântat:
„Cristos a înviat“. Pilat a răspuns flegmatic: „Hei, o
să învie când se va înroşi oul acesta!“ Şi minunea
s-a înfăptuit pe loc, înroşindu-se oul. Pilat s-a
speriat şi a scăpat oul din mână. Acesta a căzut şi s-a
spart.

întâlnit un tânăr, dar fanatic evreu, de viţă bună,
căruia i-a spus pripit în loc de Bună ziua: ,,Cristos a
înviat!“
Tânărul răspunse înciudat că: „că o să învie
când oule din poala ei se vor roşi ca îmbujoraţii ei
obraji“. Minunea se şi întâmplă pe dată, ceea ce
face să sporească numărul credincioşilor.
De la această vorbăreaţă precupeaţă, se zice
că, a rămas obiceiul de a se salute lumea la Înviere
cu vorbele: Cristos a înviat!
În Pidalion se spune, că după condamnarea la
moarte a lui Iisus, Pilat ca să-şi arate convingerea
de nevinovăţiea aceluia, s-a spălat pe mâini, şi a zis:
„Sângele lui să cadă asupra voastră şi a copiilor
voştri!“ Şi-n acel moment toate lucrurile din casele
necredincioşilor s-au înroşit printre care şi oule.

De aceea se zice că a rămas obiceiul spargerii
sau ciocnitul oulelor roşii.
Duminică dimineaţă, după Înviere, o gingaşă
copilă, precupeaţă, care locuia în apropierea
Golgotei, a plecat cu poala şorţului plină cu ouă, ca
să le vândă la piaţa Ierusalimului. Pe Drum a

Obiceiul de a se încondeia şi colora oule, se
pierde în negura vremurilor: l-au avut păgânii ca şi
evreii chiar înainte de Cristos.
O supoziţie ce pare a nu fi deşartă, e aceea că
colorarea diferită a oulelor şi înfrumuseţarea lor cu
desenuri, e un simbol cu semnificarea că din ou iau
vieaţă, toate fiinţele vieţuitoare, chiar şi plantele.
De altfel Iisus în învăţăturile sale pline de
înţelepciune şi parabolice spune că: „N-a venit să
schimbe legea, ci s-o îndrepte şi s-o complecteze!“
Aşa că frumosul obiceiu al colorărei oulelor a putut
rămâne şi e probabil că adepţii şi apostolii,
bucurându-se, au roşit şi ei ouă, în ziua Învierii.
Culese de Inst. Mariana Leahu
cf. G. Jocu, Câteva desluşiri asupra ouălelor roşii şi încondeiate de
Paşti,Atelierele grafice SOCEC, 1912

9

Poveste NOI

pentru

Nr. 3 - (aprilie / mai 2009)
Poveste de Paşte
Passionaria Stoicescu

Cine crezi c-a observat zorul şi n-a mai urmărit televizorul? Doamna Coţofană, care ştie tot
ce se petrece-n poiană şi-anunţă cu un cârâit, orice nou venit, orice mişcare, orice schimbare.
Văzând-o pe Bunica Iepurica
bătând covoarele, când nici nu se urcase
soarele, a cârâit mirată:
- Vai, sorrro, iar faci trrreabă?
N-ai mai sfârrrşit odată?
- Auzi cine mă-ntreabă, îi răspunse
Bunica Iepurica. Până şi ciorile ştiu că
vin Sărbătorile! Se-apropie Sfântul
Paşte şi pădurea renaşte. Totul trebuie
să fie schimbat şi curat, ca trupul Mântuitorului
reînviat. În loc de cârâit, mai bine te-ai duce la
spovedit. Te-aşteptă dohovnicul Urs, să
mărturiseşti ce-ai furat şi ce-ai ascuns!
Abia plecă mânioasă doamna Coţofană, că apărură în poiană Doru Căprioru şi trei iepuraşi
dolofani, pasămite nepoţeii bunicii cei năzdrăvani, Ureche Fină, care ducea în spate un sac de
făină, Blăniţă Mătăsoasă, trăgând, cu zahăr şi mirodenii, o plasă şi mezinul Spaimă Nouă, purtând
în lăbuţe ditamai coşul cu ouă. Între corniţele mititele, Doru Căprioru ţinea o cutie cu fel de fel de
vopsele.
- Of, ce nepoţei minunaţi! Aţi venit să mă ajutaţi şi l-aţi luat cu voi şi pe Căprior, ca să ne fie
mai uşor, zise Bunica Iepurica. În casă, curăţenia e aproape gata; ferestrele le-au spălat mama şi
tata, eu am bătut covoarele, iar voi o să vopsiţi ouşoarele. Împreună o să facem pască şi cozonaci,
că nu degeaba sunteţi nepoţii mei dragi!
- Cum zici tu, Bunicuţo, aşa vom face, dar foamea nu ne dă pace! mormăi Ureche Fină lepădând
sacul de făină.
- Postul Mare-i de vină, Postul Mare-i
de vină! Dar şi când se va termina, să vezi ce
vom mânca... De toate, pe săturate, răspunse
Blăniţă Mătăsoasă, uitându-se galeş la
zahărul din plasă.
- Frunze de untişor şi coajă de arţar!
Aşa salată, mai rar! râse Iepurica voioasă.
Poftim la masă!
Numai că Doru Căprioru şi Spaimă Nouă
intraseră-n casă. Nu mai aveau pic de
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răbdare. Voiau să-ncondeieze ouăle de sărbătoare. Pe cele mai
multe cu roşu luminos, amintind sângele lui Cristos, pe restul, în
celelalte culori, ca primăvara cu flori. Din două nuieluşe pe care
lipiseră păr din codiţe luat, făcură cele mai grozave pensule de
pictat.
- Toate la timpul lor, se supără Iepurica bătând din picior.
Ouăle-ntâi trebuie spălate, apoi desenate, şi-abia apoi fierte-n
vopsea. Dacă lipim pe ele o frunză sau o floare, vor ieşi o
splendoare! Înainte de fiert, punem oul cu desenul pe el, într-un
ciorăpel... Aşa se imprimă orice model!
Mâncară până la urmă şi cei doi nerăbdători. Apoi Bunica
Iepurica făcu repejor focul la cuptor. Pe o buturugă rotată, în
ditamai covată puseră făină, zahăr, lapte, ouă şi-o cană de rouă.
Frământară ei ce frământară, cât ziua de primăvară, şi pe rând, şi
toţi deodată, dar coca era piatră.
Cu pălăria pe ceafă, tocmai trecea doamna Scroafă. Când
văzu Mistreaţa Creaţă cum se chinuiau cu aluatul, cum băteau cu
lăbuţele de-a lungul şi de-a latul fără vreun spor, le sări-n ajutor.
Şi când mi ţi se opinti în covată, se-nmuie coca de frică, pe dată.
Trosc! Pleosc! Buf! de trei ori... Se făcu moale ca un fuior, numai
bună de băgat la cuptor.
Pentru pască îi ajută mătuşa Broască şi vecinii ei, patru
Brotăcei. Săreau de pe-o cracă şi băteau cu lăbuţele brânza de
vacă. Risipeau peste ea gălbenuşul ouălor, aur curat, şi
amestecau apoi cu stafide şi zahăr vanilat.
Harnici, iepuraşii încondeiară toate ouăle până spre seară.
Pictară pe ele frunze şi floricele, gâze şi îngeraşi, ba chiar şi mutrişoare vesele de iepuraşi. Erau
obosiţi, dar fericiţi. Cu puţin înainte de miezul nopţii, sub lună plină, se duseră să ia Lumină. Bunica
Iepurica le făcuse lumânărele din surcele mici, în capăt cu-un Licurici.
În sfârşit veniră acasă. Se aşezară la masă cu bucurie şi grabă,
toţi cei ce ajutaseră la treabă. Bunica Iepurica şi cei trei nepoţi,
mătuşa Broască, patru Brotăcei, mămica Iepuroaică, tăticul Iepuroi,
Mistreaţa, Căpriorul şi doamna Coţofană, care urmărise tot ce
se-ntâmplase-n poiană.
Fiecare lua câte un ou din cel încondeiat şi-l ciocnea zicând:
„Cristos a înviat“, „Adevărat a înviat“! Iar la masă, vezi bine, m-au
chemat şi pe mine, la sărbătoarea Sfântului Paşte, părtaş.
Altfel, cum aş fi scris povestea asta cu iepuraşi?...

Culeasă de inst. Mariana Leahu
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Matematicienii noştri
A intrat în tradiţie ca în fiecare an şcolar la
disciplina matematică să se organizeze concursuri
şi olimpiade care sunt adevărate evenimente în
viaţa elevilor, mobilizându-le talentul şi
contribuind la creşterea prestigiului unităţii
şcolare.
Chiar dacă aceste concursuri se adresează,
prin dificultatea subiectelor, celor mai înzestraţi
elevi la matematică, elevii din şcoala noastră au
avut curajul de a participa la aceste concursuri şi au
dovedit că ştiu să rezolve şi să redacteze corect
problemele de matematică.

Astfel, în luna ianuarie, în cadrul şcolii
Războieni, 14 elevi de la clasele V-VIII ale şcolii
noastre au participat la olimpiada de matematică,
nivelul zonal. Aceştia au obţinut punctaje
mulţumitoare, remarcându-se elevii Hanganu
Adina şi Grigoraş Marian, de la clasele a VII-a B
şi a VII-a A, care au obţinut 9, respectiv 10 puncte,
dintr-un maxim de 28 de puncte.
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În luna februarie a fost organizat concursul
„Şi eu pot fi bun la mate“, concurs susţinut în cadrul
şcolii Tupilaţi, unde elevii noştri au obţinut
rezultate bune, unii dintre ei chiar foarte bune. S-au
remarcat elevii Băeşu Ştefan - 20 puncte,
Munteanu Andrei - 20 puncte, Hanganu Adina 14 puncte, Baciu Larisa - 13 puncte, Bordei
Cristiana - 10,5 puncte, Grigoraş Marian - 9
puncte, Stache Raluca - 9 puncte, Popa Claudia 8 puncte, maximul de puncte fiind 28. De
menţionat este faptul că, la clasa a VIII-a, elevii
Băeşu Ştefan şi Munteanu Andrei au obţinut cel
mai mare punctaj.
În luna martie la nivelul şcolii a fost organizat
concursul internaţional „Cangurul“, unde au
participat un număr de 35 elevi, de la clasele VVIII, şi aşteptăm rezultatele acestui concurs.
Datorită numărului mare de participanţi la
aceste concursuri, observăm că acestea reprezintă o
provocare pentru elevii noştri, care reuşesc să ne
facă cinste tuturor.
prof. Carmen Smarandei

Reuşite NOI
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Şi noi putem fi primii

Dacă în numerele trecute ale revistei s-a tot vorbit de participarea elevilor şcolii noastre la concursurile
de limba şi literatura română, respectiv de matematică, iată că a sosit momentul să amintim şi de participarea
elevilor la celelalte concursuri: de pictură, abilităţi practice, aptitudini, care de altfel nu sunt puţine şi a căror
rezultate ne fac cinste.
Din decembrie şi până în prezent, elevii şcolii de arte şi meserii „Dr. Emanuiel Rigler “ au participat la o
serie de manifestări şi concursuri unde au obţinut rezultate deosebite, rezultate pe care dorim să le prezentăm
succint:
La concursul naţional „Fantezii de iarnă“ s-au obţinut:
- premiul I Bobu Vasilica – clasa a VI-aA
- premiul al II-lea Gavriluţă Georgiana – clasa a VI-a A.
Munteanu Iustina – clasa a II-a, Zaiţ Cătălina – clasa a IV-a,
Ciobanu Andreea – clasa a IV-a, Vicu Diana – clasa a III-a şi
BecaAna Maria – clasa a III-a
- premiul al III-lea Bordei Cristiana – clasa a V-a, Corugă
Emanuela – clasa a II-a, Postolache Andreea – clasa a IV-a, Brem
Alexandra – clasa a III-a şi Dascălu Sorana – clasa a III-a
La concursul interjudeţean desfăşurat la Palatul copiilor
din Iaşi, cu tema „Învierea Domnului“, s-au obţinut :
- premiul al II-lea Baciu Larisa – clasa a VII-a B
secţiunea felicitări şi BecaAna Maria – clasa a III-a
- premiul al III-lea HanganuAdina – clasa a VII-a B, secţiunea obiecte decorative
- menţiune eleva: Dascălu Sorana – clasa a III-a, secţiunea obiecte decorative
La concursul „Paper fashion“, desfăşurat la Şcoala Dragomireşti, eleva Dascălu Sorana a obţinut locul
II, ceilalţi elevi au primit diplome de participare.
Au fost trimise lucrări plastice şi la concursul „Mănânc sănătos“, faza judeţeană, desfăşurat la Palatul
copiilor din Piatra Neamţ de unde s-au primit doar diplome.
În vacanţa de Paşte au participat cu lucrări realizate din deşeuri la simpozionul naţional desfăşurat la
Gura Văii, cu tema „Pentru sănătatea pământului“ de unde se aşteaptă
rezultatele. Şi nu ne-am oprit aici ci am continuat cu participarea la
concursul naţional „Fantezii de primăvară“ unde aşteptăm jurizare şi
sperăm să obţinem premii.
Dar elevii noştri nu sunt buni doar la pictură şi abilităţi practice
(realizarea obiectelor de îmbrăcăminte sau decorative din deşeuri) ci, şiau demonstrat cunoştinţele şi aptitudinile şi la concursurile „Cu viaţa
mea apăr viaţa“ unde s-a obţinut la faza pe localitate un merituos loc I,
cu un echipaj format din elevii: MunteanuAndrei, Băeşu Ştefan, Ciobanu
Mihăiţă, Grigoraş Ionuţ şi un loc II la concursul „Prietenii pompierilor“
unde, echipajul format din: Munteanu Andrei, Băeşu Ştefan, Ciobanu
Mihăiţă, Bălţătescu Robert, Dascălu Ştefan, Bordei Andrei, Grigoraş
Ionuţ, Grosu Tiberiu, Grigoraş Florin, Munteanu Ştefan şi Boţu Valentin
a fost condus de coordonatorul cercului tehnic „Prietenii pompierilor“,
prof. ing Lisenche Mihaela – specialist în compartimentul pentru
prevenire din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă şi antrenat de
prof. Bordei Cristian.
Le urăm tuturor succes pe mai departe .
prof. ing. Claudia Mihaela Lisenche
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Din suflet de copil pentru suflet de copil
„Aceasta este adevărata bucurie în viaţă: să fii folositor într-un scop pe
care tu îl admiţi ca fiind foarte important.“
STEPHEN COVEY

Zi de zi prin faţa ochilor ne
trec chipuri de copii, cu tristeţile
lor sau cu bucuriile lor. Ne
întristăm de cele mai multe ori la
tristeţea lor şi ne bucurăm când
pe faţa lor se citeşte bucuria. Şi,
dacă pentru cei mai mulţi,
bucuriile vin din partea celor
dragi din familie, nu trebuie să
uităm că sunt şi copii greu
încercaţi, pentru care familia este
formată din cei care îi îngrijesc în
instituţii specializate.
În dorinţa de a aduce pe
chipul şi în sufletul unor astfel de
copii puţină bucurie, am încercat
să mobilizăm şcolarii şi părinţii
care, prin efortul lor, să
contribuie la înseninarea unei
zile din via a colegilor noştri de
la Casa de copii „Elena
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Doamna”, din Piatra Neamţ.
Deşi vremea se arăta cam
mohorâtă, în drum spre Piatra

Neamţ soarele a început să ne
zâmbească, mulţumindu-ne
parcă pentru bunele intenţii ale
elevilor noștri.
Am făcut un mic popas la
ştrandul din oraş, dar ne-am
grăbit şi am ajuns la destinaţie la
timp. Ne-au întâmpinat cu
căldură cadrele didactice de la
Centrul „Ion Creangă“, care
ne-au prezentat spaţiile în care îşi
desfăşoară activitatea de după
şcoală copiii instituţionalizaţi şi
am aflat cum se gospodăresc ei,
descurcându-se admirabil, ca
nişte adulţi în toată firea.
Doamna director de la
Centrul „Elena Doamna“ ne-a
zâmbit şi ne-a deschis larg uşile
CASEI sale. Da, spun casă,
pentru că aşa au văzut-o elevii
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care trăiesc poate fi constructiv
sau distructiv. La dezvoltarea şi
educarea copilului contribuie, ca
instituţii bine determinate ale
societăţii, familia, şcoala şi
comunitatea. Fiecare dintre
aceste structurii sociale are un rol
extrem de important în diferitele
momente ale creşterii,
dezvoltării şi devenirii fiinţei
umane. Mai mult chiar, astăzi
este necesară prezenţa unui
proiect de parteneriat
educaţional între acestea,
adăugând un plus educaţiei
eficiente pentru individ şi pentru
societate.
noștri. Pe măsură ce pătrundeam
mai mult în interiorul ei, ne
simţeam din ce în ce mai mult ca
într-o casă. M-au trezit însă
vorbele unei fetiţe care,
admirând confortul camerelor, a
exclamat: „Vai, doamnă, parcă
suntem la un hotel!!“. „Sau la

muzeu!!“, a spus un alt elev... Şi
totuşi, copiii nu percepeau
spaţiul acesta ca ACASĂ. Atunci
am oftat şi mi-am spus în gând:
„Casa de copii nu e acasă!!!!“
Părinţii, copiii şi
comunităţile se influenţează
puternic unii pe alţii. Mediul în

După această activitate,
atât noi, cadrele didactice
implicate în această acţiune, cât
şi copiii, am simţit o pace
sufletească, fiind fericiţi că am
reuşit să aducem bucurie în
sufletele altor copilaşi încercaţi
de soartă.
Inst. Stela Andrei

„Fericirea adevărată nu vine din ce ai primit, ci din ceea ce ai dăruit“
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1. De ce „prescurtare“ este un cuvânt așa lung?
2. De ce solda ii kamikaze purtau o cască?
3. De ce sunt sterilizate
acele cu care se fac
injec iile condamna ilor la
moarte?
4. Care este sinonimul
cuvântului „sinonim“?
5. De ce nu există
mâncare pentru pisici şi
cu gust de șoarece?
6. Dacă nimic nu se
lipește de teflon, cum e
lipit teflonul de tigaie?
7. De ce balerinele merg mereu pe vârfuri? Nu ar fi
mai simplu să se angajeze balerine mai înalte?
8. Vreau să îmi cumpăr un bumerang nou. Cum pot
să-l arunc pe cel vechi?
9. De ce localurile deschise non stop au încuietori?
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10. De ce avioanele nu
se fac din acelaşi
material rezistent din
care sunt fabricate
cutiile lor negre?
11. Cum poate avea
Donald nepo i, dacă nu
are fra i sau surori?
12.Adam avea buric?
13. Când faci fotografii
cu Mickey, la
Disneyland, omul din
interiorul lui Mickey zâmbește?
14. Când o mașină merge, aerul din interiorul
pneului se învârte?
15. Dacă o pisică pică mereu în picioare şi o bucată
de pâine cu unt cade mereu pe partea unsă, ce se
întâmplă dacă legăm o felie de pâine cu unt de
spatele unei pisici şi o aruncăm pe fereastră?
culese de Grigoraş Marian, clasa a VII-a A

Dicţionarul elevului
1. ŞCOALA = Invenţia diabolică a omenirii
2. ANUL ŞCOLAR = Calendar în două serii
3. DIRIGINTELE ŞI ELEVII = Ali Baba şi cei 40 de hoţi
4. ELEVUL ÎNTORS DE LA TABLĂ = Omul care a văzut moartea
5. CANCELARIA = Insula piraţilor
6. CORIGENŢA = Soarta unui om
7. ELEVUL DIN CANCELARIE = Singur între duşmani
8. DIRECTORUL = Inamicul public nr. 1
9. PROFESORII = Haiducii din Rio-Trior
10. PROFA CU CATALOGUL = Omul cu arcul
11. ŞEDINŢA = Mult zgomot pentru nimic
12. COMITETUL DE PĂRINŢI = Câini care urlă la lună
13. LISTA PROFESORILOR = O întâmplare între întâmplări
14. NOTA 10 = O dată în viaţă
15. NOTA 4 = Jocul morţii
16. ORA DE TEZĂ = Spionaj contra spionaj
17. EXAMENUL = Perioada de progres a maimuţelor
18. BANCHETUL = Transformarea şcolii în bar
19. VACANŢA = Visul unei nopţi de vară
de la lume adunate

16

Au lucrat NOI

pentru

Nr. 3 - (aprilie / mai 2009)

i
o
n
u
r
t
n
e
p
.
.
.
t
a
r
o
b
a
l
o
c
u
A
la realizarea acestui număr al revistei
colectivul redacţional şi colaboratorii noştri permanenţi
au beneficiat de sprijinul acordat de către:
Prof. Cezar Ventaniuc
Ed. Manuela - Elena Apetrei
Ed. Camelia Burlacu
Ne-au ajutat cu texte realizate de ei, elevii:
Vicu Diana
Bordei Cristiana
Mareş Costeluş
Marian Laura
Tablan Cristina
Teodorescu Ştefănuţ
Grigoraş Marian
Hanganu Adina

clasa a III-a
clasa a V-a
clasa a V-a
clasa a V-a
clasa a V-a
clasa a V-a
clasa a VII-a A
clasa a VII-a B

şi ne-au oferit din desenele lor:
Bordei Cristiana
Mareş Costeluş
Marian Laura
Gavriluţă Georgiana

Tuturor,

clasa a V-a
clasa a V-a
clasa a V-a
clasa a VI-a A

vă mulţumim!

