Anul IV, nr. 5, 2017
Revista semestrială a Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ
Piatra Neamţ,
Str. Dragoş Vodă, nr. 15A
Telefon: 0233.233.605
www.Lpspn.ro

Revista Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ—START

1

2

Revista Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ—START

Din
CUPRINS


MAGISTER DIXIT



Gânduri de
toamnă...



Jertfa ostaşilor noştri



William Shakespeare Anniversary 400



Vasile Lupu al Moldovei



Relația școală-familie între dezirabil și necesar



Întâlnirea...



Despre activitatea sportivă : trecut, prezent și

viitor

Revista Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ—START

3

MAGISTER DIXIT

BACALAUREAT

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii,
de Lucian Blaga
-sugestii de interpretareProf. Ana C. VÎRLAN
Arta poetică e o scriere cu caracter
în care poetul îşi defineşte
propriul crez
prin raportare la
conceptele de Creator
Creaţie, în
Tema ilustrată în artele poetice
este aceea
naşterii operei de artă şi a
efortului
de a da glas
impulsului către mimesis
naturii/
realităţii obiective) şi catharsis
văzută ca metodă de purificare a
Conceptele
(mimesis,
catharsis) au
introduse de Aristotel în
Poetica sa (sec. IV
Ch. n) iar termenul
artă poetică a fost
pentru prima
oară (deşi cu un sens
diferit faţă
de cel de azi) de poetul latin
Arta
poetică a stat la loc de cinste în
clasicismului
(sec. al XVII-lea) şi
(sec.
al
XIXlea).
În
expresionism
postmodernistă, această specie literară este
revalorificată,
uneori
tendinţe
de
încifrare
exagerată
motivelor
(v.
Barbu) şi cu tendinţe de
desacralizare a miturilor/ simbolurilor (v.
contemporani)
Au
scris
arte
poetice
în
literatura
Ienăchiţă Văcărescu
(Urmaşilor mei
Las vouă
moştenire/ Creşterea limbii
Şi-a
patriei cinstire...//), Eminescu,
Arghezi, Blaga, Ion Barbu, Nichita
Marin Sorescu, Ana Blandiana,
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Eu nu strivesc
minuni a

corola

de

Eu nu strivesc corola de minuni
a
şi nu
cu mintea tainele, ce
în calea
în flori, în ochi, pe buze ori
Lumina
sugrumă vraja nepătrunsului
în adâncimi de
dar
eu cu lumina mea sporesc a
lumii taină
şi-ntocmai cum cu razele ei albe
nu
micşorează,
ci
măreşte şi mai tare
taina
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata
cu largi fiori de sfânt
şi tot ce-i
se schimbă-n neînţelesuri şi mai
sub ochii mei
căci eu
şi flori şi ochi şi buze şi
Poemele Lumini
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E un lucru rar ca, într-un volum de debut, chiar ca prim text, să
se situeze
poem care să devină emblematic atât pentru creaţia
poetică şi filosofică autorului cât şi pentru un întreg curent literar.
Dar iată că se poate
Ceea ce avea Blaga să definească în
Trilogia Culturii, Trilogia Valorilor
Trilogia Cunoaşterii dar şi în
volumele de poeme ulterioare, nu face decât
completeze şi să
îmbrace în haina multiplelor sensuri şi semnificaţii
transmisă în
Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii: existenţa universului
sub
semnul misterului şi tot ceea ce
înseamnă treaptă spre
Absolută nu poate să nu se
raporteze, fie la nivelul de potenţare
a
(cunoaşterea
paradisiacă) fie la acela de
desacralizare/demitizare/distrugere
tainelor
lumii
(cunoaşterea
Singurul capabil (în viziunea lui Blaga) să depăşească sfera
tribulaţiilor
pare să fie numai Artistul/ Poetul, situat ca entitate
siderală (în sens
undeva între orizonutul divin/sacru
(paradisiac) şi cel uman/profan
Metafora luminii are la
Blaga trei valori de sens (poetic, nu
Creaţiunea (lumina
necreată/ increată, dumnezeiască, al cărei exces
orbirea
muritorului de rând), Creaţia (har, dăruire, talent artistic,
păzitor, muză inspiratoare, etc) şi Iubirea [proiectarea sentimentului
în sfera sublimului nu vine decât ca o justificare a
crezului artistic
poetului - Lumina este esenţa vieţii în toate
formele ei: cea veşnică,
umană dar şi aceea perpetuată prin creaţia
artistică - dar şi ca o completare
celor două valori de sens
anterioare. Nici Creaţiunea (facerea lumii)
Creaţia (construirea
universului artistic propriu) nu pot fi justificate în
metafizic decât ca
forme ale Cunoaşterii prin Iubire (Iubirea absolută
Creaţiunea,
Iubirea de sine/ dialogul cu sinele/ întoarcerea spre
introspecţia,
nascisismul... – Creaţia artistică. Aşadar, Iubirea celuilalt
aproapelui, în sens biblic) vine ca o completare a valorilor metaforei
(Lumina ce-o simt năvălindu-mi/ în piept când te văd minunato,/ e poate
ultimul strop/ din lumina creată în ziua
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MAGISTER DIXIT
Lumina mea e metafora plasticizantă a asumării destinului
(nu la
general existenţial ci ca şi crez artistic) dar şi
imaginea unei forme
împlinire către care tinde doar omul superior.
Artistul nu va încerca
să distrugă tainele universului ci, prin
opera sa, le va revaloriza, le va
sacraliza, le va potenţa într-o manieră
proprie, desigur, neîncercând
să desfidă/ să înfrunte/ să
nesocotească/ să nege...
Lumina altora - metaforă revelatoare - apare antinomic, ca
imagine
desacralizării, a imposibilităţii omului comun de a înţelege
tainele
şi... ca semn al necunoaşterii‚ al „sugrumării
nepătrunsului ascuns” (înţeles
Necreat/Increat/ Marele Anonim sau
Cele patru motive esenţiale ale poemului, floarea, ochiul, buzele,
– toate aflate sub semnul pluralităţii, au atât valoare
metafizică (semne
Cunoaşterii, în sens larg) cât şi valoare
mistică (trepte ale
Absolute). Floarea e simbolul epifaniei
(revelarea lui Dumnezeu în Om) inocenţei prin excelenţă, al erei prime
şi primare a omenirii, al
paradisiace (lipsa păcatului şi, de aici,
lipsa intenţiei de distrugere a
ochii şi buzele sunt semnul
cunoaşterii profane, empirice, bazate doar
simţuri şi pe nivelul
(redus!) de experienţă personală, iar mormântul nu
fi interpretat
decât ca punct terminus al Cunoaşterii, ca unire cu Absolutul
ca
formă totală a transcenderii eu-lui din planul fizic într-un
metafizic, ca trecere a pragului Proserpinei spre tărâmul în care
nimic din
ce fusese profan/uman nu mai are
Opera de artă/ Creaţia e văzută de Blaga ca o formă de purificare
a
(catharsis), nu doar ca o încercare timidă de imitare a
realităţii/ a
obiective
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Cultivarea noţiunilor despre predicat prin exerciţii şi
jocuri didactice
Prof. Ramona Mitrea
Spune mai multe cuvinte despre....

Scop: formarea unor reprezentări despre obiectele puse în discuţie
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia
Prin acest joc se urmăreşte spontaneitatea construcţiilor verbale. Jocul
creează o atmosferă permisivă, încurajându-i pe cei care au o gândire mai lentă,
atrăgându-i în procesul muncii intelectuale şi pe cei mai pasivi.
Cuvântul interzis
Scop: dezvoltarea vocabularului elevilor, a imaginaţiei creatoare,gândirii critice
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul
Desfăşurarea jocului: elevul trebuie să răspundă la întrebări fără să folosească
un cuvânt care s-a stabilit că este interzis; de exemplu, „primăvara” este cuvântul interzis.
La întrebarea: „Despre ce anotimp vorbesc versurile?”
„ Plutesc în aer glasuri fermecate.”
Vestindu-mi pretutindeni primăvara
Văzduhul scânteiază sub povara
Mărgăritarelor din cer picate.....
Copiii pot răspunde: „despre anotimpul în care pământul este
îmbrăcat în haina verde, în care înfloreşte grădina, reînvie natura, etc.”
Jocul antrenează atenţia voluntară a elevilor, dar şi imaginaţia lor
debordantă, iar caracterul său ludic produce trăiri afective deosebite elevilor.
Pentru însuşirea structurii gramaticale a limbii române se pot folosi
următoarele jocuri:
Jocul diminutivelor: „Cuvântului îi pun o coadă,
Un adaos mititel,
Şi pe dată, tot cuvântul,
Se transformă-n.... cuvinţel.”
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MAGISTER DIXIT
Exemplu:
oglindă- oglinjoară
cântec - cântecel
casă

- căsuţă

Litera se schimbă
toc

lac

pană

casă

loc

lan

cană

cată

joc

las

rană

cară

coc

lat

vană

cadă

foc

laţ

cană

Scara cuvintelor
Do

re

mi

Dar

ren

mir

Dare

reni

mire

Potriveşte însuşirile!
cocoş

şireată

vulpe

viclean

lup

pintenat

A (al) cui este?
Elevii lucrează pe grupe. Au pe bancă mai multe figurine cărora le lipsesc anumite părţi. Conducătorul jocului prezintă o parte care lipseşte; de exemplu,
un „picior”. La nivelul grupei, se scrie propoziţia: exemplu, „piciorul este al iepuraşului?”
Jocul dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de analiză şi asociere,
aprofundând şi sistematizând cunoştinţele elevilor despre părţile componente ale
plantelor şi animalelor, formează capacităţi de exprimare orală şi scrisă, noţiuni de

punctuaţie şi ortografie.,de sintaxă.
Eu spun una, tu spui multe!
Jocul este folosit pentru formarea corectă a pluralului verbelor. Este un
exerciţiu eficient pentru pronunţarea articulată a verbelor, fie la singular, fie la
plural.
Exemplu: trezesc/trezim, dorm/dormim, alerg/alergăm

8
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Ce sau ce fac?
Jocul se foloseşte pentru realizarea acordului corect dintre subiect şi predicat.
Pe baza unor fişe, pe care sunt scrise subiecte şi predicate, elevii trebuie să
formuleze propoziţii, alegând pentru fiecare subiect predicatul corespunzător.
Exemplu:

copiii- dorm

fata- au alergat

- visează
- plaânge

- sare
- a ales

Roata timpului
Acest joc se poate organiza pentru folosirea corectă a verbului la timpul
trecut, prezent şi viitor.
Pe un disc asemănător cu cadranul unui ceas, se trec iniţialele fiecărui copil.
În mijloc se fixează un ac îndreptat în sus. Învârtind discul, acul se opreşte în dreptul
prenumelui unui copil care trebuie să răspundă la următoarea întrebare: „Roata morii senvârteşte
Fiecare se gândeşte
Şi va spune fiecare
Acum ce este el oare? (prezent)
Ce va fi când va fi mare?” (viitor)
Pentru forma de trecut a verbului „a fi” folosim versurile:
„Mai micuţ când eu eram
Pe acasă ce făceam?”
Versurile jocului trezesc trăiri afective elevilor şi exersează actul vorbirii.
Ce ştii despre mine?
Regula jocului interzice folosirea numelor proprii. Cel care adresează întrebarea solicită un răspuns în care să i se arate o însuşire folosind predicate nominale. Exemplu: „Eu ştiu că tu eşti un băiat isteţ”.Elevul ce răspunde va adresa o altă întrebare şi
asfel jocul va continua.

Este schimbat cel care întreabă numai dacă elevul care răspunde a dat răspunsul corect.
Jocul se poate organiza la nivel frontal, dar şi în perechi sau pe echipe. Oferă
posibilitatea ca elevii să formuleze întrebări şi răspunsuri, să-şi dezvolte gândirea critică,
spiritul competitiv, spiritul de observaţie, educarea spiritului de echipă, de subordonare a
intereselor personale celor de grup din care elevul face parte.
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MAGISTER DIXIT

1.Rezolvã:
A

1
2
3
4
5
6
7
8
Orizontal :

B

1. o comunicare cu un singur predicat;
2. moduri la care verbele indeplinesc functia sintactica de predicat;
3. predicatul care arata ce face sau ce suporta subiectul
4. partea de vorbire prin care se exprima numele predicativ in exemplul:
Vremea este calda.
5. predicatul care arata ce este, cine este, cum este subiectul
6. verb care intra in alcatuirea predicatului nominal
7. partea de vorbire prin care se exprima numele predicativ in exemplul:
Mama mea este educatoare.
8. cazul adjectivului cu functia sintactica de nume predicativ.
Coloana A-B- partea
principala de
propozitie care arata
de face, cine este, ce
este sau cum este
subiectul.

DIAMANTUL

10
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Exerciţii
1) Pune în locul întrebărilor predicatele potrivite:
TOAMNA (ce a făcut?) ___________ . (Ce fac?) _________
cocostârcii din ţările
calde. Zilele (ce fac?) ___________, iar nopţile (ce fac?)
____________ . Oamenii (ce fac?) ___________ .
2) Completaţi propoziţiile date cu predicate potrivite:
“Cum ......................... cuvântul
viceversa;d.Lefter .......................vânăt ca ficatul şi .............
,izbucnind cu o volubilitate supremă..”
(aude,se
face,se ridică)
(I.L.Caragiale – “Două loturi)
3) Identificaţi predicatele din textele de mai jos.Completați
tabelul cu 5 predicate la alegere.
a)”Nu scriu decât pentru voi,dragi prieteni,şi pentru
mine.Meseria mea adevărată e anostă,dar mie imi place şi îi
cunosc foarte bine trucurile”(Mircea Cărtărescu,Mendebilul)
b) E vară ploioasă.In fiecare zi tună şi fulgeră de se cutremură
văzduhul.Este neplăcut să-mi petrec vacanţa privind cum plouă. E
adevărat că în astfel de zile se doarme mai bine,dar trebuie să ies şi la
plimbare că mi-a ajuns statul în casă.
Predicat

Prin ce este
exprimat

Persoana

Numărul

4) Se dau predicatele : a deveni, a se face, a ajunge, a părea.
Alcătuiţi cu ele propoziţii .
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5) Înlocuiţi formele verbului “a fi” din propoziţiile următoare cu verbele din
paranteze:
Pe strada mea este un tei mare. (a se afla) În tei erau multe flori. (a exista)
Acum florile sunt în punguliţe. (a se găsi)
Bunicii mei sunt la ţară.
(a trăi)
Şi verişorul meu a fost la ţară. (a sta)
În curănd va fi vacanţa
mare. (a veni)
Vara trecută am fost la mare. (a merge)

6) Alcătuiţi câte o propoziţie în care predicatul să fie exprimat prin:
verb, timpul mai mult ca perfectul persoana a II-a, numărul singular, la
începutul propoziției;
verb, timpul viitor, persoana a III-a, numărul singular, în interiorul propoziției;
verb, timpul prezent, persoana a II-a, numărul plural, la finalul propoziției;
7) Alege varianta corectă a predicatului.
Cine a dărâmat/au dărâmat gardul?
Se va asigura /se vor asigura gratuit manualele.
Imi trebuie/trebuiesc cărți.
Mi se va spune/mi se vor spune lucrurile rele.

PREDICATUL VERBAL
1. Subliniază cu o linie predicatele din fragmentul următor:

Doamna Popescu era acasă..Se părea că avea lozul
câştigător.Domnul Popescu nu a însemnat corect numerele.Aş vrea ca
acest moment să-l pot eterniza pe ecranul imaginaţiei mele.
2. Alcătuiește trei propoziții în care următoarele verbe să fie predicate
verbale:a ajunge.a se face ,a părea.
3. Completează spațiile libere cu predicatele potrivite:
Mama............................ ceapă în grădină.
.
............................ fluturii din floare în floare.
Spre seară, stelele ...................................
Luna .............................. pe cerul înstelat.
.......................... toți actorii pe scenă.
Dacă va fi ales, Mihai ..................... bicicleta.
4. Ce face mama?

12
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Exercitii recapitulative
1. Alcătuiește propoziții în care verbele de mai jos să fie la forma cerută !
A tremura( persoana a II a, numar plural, timp mai mult ca perfectul)
________________________________________________________
A colinda(persoana I,numar plural, timp prezent )
________________________________________________________
A împarți(persoana a III a, numar plural, timp viitor)
________________________________________________________
2.Realizati acordul între predicat și subiect!
MODEL
Andrei (citesc) carți. Andrei citește carți.
Apele (curge) zgomotos.
_________________________________________
Florile ( a înflorit) în crâng.
_________________________________________
Pe ramuri, păsările (sare).
__________________________________________
(Ciripește) răndunelele.
__________________________________________
(Trece) maşinile cele mai moderne.
___________________________________________
(Au rasarit) stelele.
___________________________________________
3.Schimba subiectul multiplu în subiect simplu, dupa model!
MODEL
Bananele, portocalele și mandarinele conțin vitamine.
Fructele conțin vitamine.
Toamna se culeg roşiile, vinetele și ardeii.
________________________________________
În pădure trăiesc urşi, lupi și vulpi.
_____________________________________________
Maria, Daria și Ioana merg cu rolele în parc.
_______________________________________
4.Analizaţi!
Căsuţa din pădurea fermecată m-a impresionat.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Gânduri de toamnă...
Denisa Trajič, clasa a VII-a B

Cele patru anotimpuri s-au prins într-o horă a vremii. Însă
Zâna Toamnă s-a desprins curând din joc şi a început să se ocupe de
treburile ei gospodăreşti, deoarece i-a venit timpul să domine natura...
Acum nopţile încep să fie mai reci. În loc de rouă, pe frunzele
copacilor şi pe flori cade bruma. Arse de brumă, frunzele se veştejesc
şi cad. Unele abia se mai ţin în bătaia aspră a vântului. Ele se scutură
şi lasă frunzele copacilor goale. Oştirile de păsări se împuţinează. Din
zările cenuşii, se aud strigătele de jale ale cocorilor...
Potecile codrului sunt pustii iar norii suri îşi poartă plumbul pe
cerul supărat. Porumbul, cu podoaba zdrenţuită tremură pe câmp
aşteptând să fie cules şi aşezat în hambare.
În văzduh, ciorile croncănesc întărind parcă intrarea deplină în
drepturi a Toamnei... Nu este atât de severă şi rece precum vrea să
pară uneori, dar ne pregăteşte încetul cu încetul pentru următorul
anotimp care abia mai stă prins în horă şi aşteaptă să îi ia zânei ruginii
locul...

14
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Gânduri de toamnă...

Alexandra Dobrea, clasa a VII-a B

Toamna este un anotimp foarte... ocupat: întâi tiveşte copacii
cu tot ruginiul şi aurul ei, apoi adună noian de frunze uscate pe alei,
zoreşte oamenii în grădini, livezi şi vii sau pe ogoare pentru culesul
roadelor şi alungă vietăţile în culcuşurile pregătite pentru iarnă...
După plecarea păsărilor, pădurea este tristă şi goală. Soarele,
cu razele lui din ce în ce mai palide, încălzeşte uşor pământul,
strecurându-se printre crengile copacilor. Frunzele, poleite de aurul
toamnei, şoptesc triste cântecul lor uscat. Pe cerul posomorât, stoluri
dese de păsări se îndepărtează de pădure. Tot cerul parcă s-a pornit
pe plâns...
Lumea e pustie iar în vârful munţilor începe să se aştearnă un
covor moale şi pufos de zăpadă... Lacul luceşte în răcoarea nopţii, iar
nuferii, zgribuliţi, se colorează în argintiu...
Toamna împrăştie arome dulci-amărui printre copacii care nu
mai pot glăsui, pentru că şoaptele lor au pierit odată cu frunzele... pe
alei...
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Gânduri de toamnă...

Cătălina Stan ,clasa a VII-a B
După o vară călduroasă,
plină de lumină, de excursii şi de
alte călătorii cu... gândul, a venit şi
toamna. Vacanţa de vară a rămas
ca amintirea unui stol de rândunele
care se îndreaptă grăbit spre
ţinuturi mai primitoare...
Când copiii se pregătesc pentru
noul an şcolar, bucurându-se de
noile rechizite şi hăinuţe, natura începe să-şi piardă încetul cu încetul
din strălucire. Soarele palid se ascunde după norii cenuşii dând
târcoale doar din când în când pământului amorţit.
Toamna, înveşmântată într-o rochiţă ţesută cu fire de aur,
dezbracă pomii de frunzişul călduros şi des, lăsându-i să aştepte în
frigul năpraznic hainele groase şi de un alb imaculat ale iernii...
Frunzele aurii, arămii şi argintii plutesc în adierea vântului ca nişte
fluturi abia apăruţi pe lume. Pădurile s-au îmbrăcat deja într-o platoşă
de aramă, aşteptând cu nerăbdare prima brumă din acest an.
Livezile răsună de glasurile oamenilor, care se miră de recolta
bogată de anul acesta: merele aurii, perele galbene ca soarele şi
gutuile amărui ce te îmbată cu mireasma lor încântătoare... Femeile
harnice sunt cele mai bucuroase deoarece au cu ce face dulceţuri,
gemuri, compoturi, zacuscă şi alte delicatese. Pe câmpiile
multicolore, oamenii mişună ca nişte furnicuţe harnice, strângându-şi
recoltele în hambare pentru iarna ce se apropie cu paşi repezi.
Tractoarele zumzăie precum albinele arând ogoarele pentru recoltele
anului următor.
La
apusul
soarelui,
gospodarii se îndreaptă spre
casele lor, istoviţi după munca
depusă dar fericiţi şi mulţumiţi.
Odată cu plecarea lor, şi natura
devine melancolică şi tristă.
Toamna este anotimpul
minunat al roadelor, al jocurilor
de culori şi al luminii de taină ce
ne bucură şi ne va bucura mereu
sufletele!
16
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Gânduri de toamnă...
Mihai Dedeagă, clasa a VII-a B
Din nou, ca în fiecare an, a poposit pe meleagurile noastre
Toamna, fiica Naturii îmbrăcată în frunze aurii.
Pe bolta albastră, se zăresc din ce în ce mai mici, păsările
călătoare care vâslesc neobosite în aer, în timp ce frunzele, ca nişte
bărcuţe legănate de vânt, aştern un covor moale şi multicolor pe
potecile pustii.
Odată cu venirea toamnei, se umplu casele de arome
îmbietoare şi mesele cu mere roşietice, pere pictate în galben auriu şi
struguri liliachii abia culeşi din vie... Dulceţurile fierb necontenit pe
soba bunicilor iar borcănelele cu zacuscă şi cu murături din pivniţă
abia aşteaptă să fie desfăcute...
Dovlecii stau cuminţi, aliniaţi pe alee, şi aşteaptă să fie
ciopliţi, şlefuiţi şi luminaţi de mânuţele nerăbdătoare ale copiilor.
Copacii falnici au rămas despuiaţi de coroana lor iar veşmintele
multicolore încălzesc acum cărările. Cerul plânge din ce în ce mai
des şi frigul se lasă peste căsuţele amorţite.
Toamna, cu toate frumuseţile şi bogăţiile ei, ne face să trăim
an de an o adevărată... poveste!
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Gânduri de toamnă...
Miruna Ciudin, clasa a VII-a B

Regina Toamnei îşi dezvăluie prezenţa prin tabloul viu
colorat al naturii ce ne încântă ochii şi sufletul. Roadele bogate,
merele pârguite, gutuile aurii şi strugurii strălucitori ne trimit
parfumul lor de neuitat.
Frunzele multicolore părăsesc prietenii lor dragi, arborii, întrun dans lin şi misterios. Pomii singuratici încă aşteaptă să le fie
uşurată povara de fructe şi frunze din ramurile printre care parcă se
joacă de-a v-aţi ascunselea soarele palid...
Banca de lângă lac, pe timpul verii tot timpul ocupată, e
pustie acum... Doar frunzele uscate o mai mângâie şi-i cântă dulce
un cântec foşnit...

18
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Casa bunicilor
Denisa Trajič, clasa a VII-a B

Cum vine vacanţa, dau fuga la bunici. Îi iubesc foarte mult şi
mi-aş petrece tot timpul din lume numai cu ei!
Cum ajung acolo, parcă păşesc pe un alt tărâm în care totul
este minunat. Începând de la poartă şi până în livada din spatele
casei, bunica a sădit numai flori de toate soiurile şi culorile.
Traversând curtea dintr-o parte în alta, te îmbeţi cu parfumul lor şi
parcă pluteşti atunci când priveşti un aşa colorat covor. La colţurile
curţii, stau de strajă patru brăduţi care îşi scutură uşor pletele în
bătaia vântului...
Casa este foarte îngrijită, şi la exterior şi în interior. Înăuntru,
bunica a avut grijă să împodobească tinda şi camerele cu obiecte
populare: prosoape, preşuri şi cuverturi cusute sau ţesute de mâna
ei...
Însă nici bunicul nu se lasă mai prejos şi, în curte, a amenajat
totul în stil rustic, aşezând la locul lor un car de lemn, roţi de lemn în
cerdacul casei şi felinare care luminează atunci când sunt umplute cu
gaz...
Căsuţa nu este prea mare dar este călduroasă, primitoare şi te
întâmpină chiar de la poartă cu mirosuri extraordinare, mai ales
atunci când bunica găteşte...
Toţi cei care aveţi bunici, nu uitaţi să îi vizitaţi cât de des
puteţi şi să îi ajutaţi la treburi, pentru că, la ţară, sunt întotdeauna de
făcut destule!...
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Jocul de-a POEZIA...
aplicaţie la limba română,
clasa a VII-a B,
prof. Ana C. Vîrlan

Selectaţi din textul Cuvânt de Tudor Arghezi o secvenţă care ar
putea constitui o definiţie a poeziei şi, pornind de la ea, creaţi voi
înşivă o poezie.
“...Am răsădit pulberi de fum...
Şi iată-mă poet acum...
Am scris un vers pentru-nceput
Dar timpul mi se pare scurt...
Şi-un gând rebel nu îmi dă pace:
Voi termina ce-am început?!”
„O carte pentru buzunar,
O carte mică, o cărticică,
Cu drag ţi-o dăruiesc, copile,
Să o porţi mereu cu tine...

(Denisa Trajič)

Să înveţi să scrii şi să citeşti,
Cu ea seara să te-nveseleşti.
Şi să călătoreşti în basmele sale
Pline cu zâne, prinţi şi ursitoare.
Să iei poveţe şi să cunoşti,
Ce-i bine şi ce-i rău în lume,
Să lupţi, să speri şi să iubeşti,
Cum fac personajele bune...
Iar când vei ajunge om mare,
Cu drag să îţi aminteşti,
De fiecare minunată întâmplare,
Ascunsă-n cartea de poveşti...
20
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Jocul de-a POEZIA...

„Parfumul umbrei şi cenuşa lui
Nimicul nepipăit să-l caut vrui...
Acela care tresare nebun,
Nici nu ştii de unde şi cum...
Am răscolit pulberi de fum,
Şi nu m-am oprit din drum,
Căci cartea, prietena mea,
Mereu mă atrăgea şi inspira...”

(Miruna Ciudin)
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Gânduri de toamnă...

Ionuţ Voaideş, clasa a VIa A

Toamna este aici. Razele soarelui sunt din ce în ce

mai palide iar în jur totul este galben şi uscat. Florile
toate şi-au pierdut frumoasele culori pe care le-au avut
vara...
Codrii au îngălbenit, iarba e vestejită iar frunzele,
reginele copacilor pe timp de primăvară, se aştern acum

pe pământ. Păsările se îndreaptă către ţările calde iar
ciripitul, cândva vesel, e înlocuit de croncănitul ciorilor
care rămân la noi peste iarnă. Pomii fructiferi, plini de
rod în acest anotimp, sunt din ce în ce mai vizitaţi de
oamenii nerăbdători să le culeagă roadele. Tot ce va mai

aminti de bogătia toamnei, vor fi în curând fructele
căzute la pământ, rămase uitate prin iarbă...
Singurii care rezistă cu stoicism schimbărilor din
natură sunt strugurii. În scurt timp, şi ei vor fi culeşi şi
stransformaţi într-un must îmbietor şi într-un vin

parfumat.
Toamna, verdele dispare de sub ochii noştri, iar
galbenul, auriul, portocaliul şi roşul îi iau tot mai mult
locul... Iubesc acest anotimp pentru toată bogăţia,
lumina şi culoarea sa!!!
22
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Gânduri de toamnă...

Florin Alexandru Gorea, clasa a VI-a A

În ultimul timp, zilele s-au micşorat iar nopţile

sunt tot mai reci. Soarele nu mai are putere să erunce
cu suliţe de foc pe pământ iar vântul şi ploile îşi fac tot
mai des simţită prezenţa.
A

sosit

toamna!

În

fiecare

dimineaţă

străzile sunt pline de copii cu ghiozdane în spate,

gălăgioşi şi veseli în drum spre şcoală.
Prin
îngălbenite

parcuri şi livezi, covor de frunze
şi

ruginii

se

aşterne

la

picioarele

trecătorilor care trec tot mai grăbiţi.
În curând, se va termina de cules şi recolta

acestui an. Câmpurile, gradinile, livezile şi tot ce a fost
cultivat se bucură de prezenţa însufleţită a oamenilor.
Iarna este aproape şi totul trebuie pus la adăpost.
Iată de ce iubim toamna: e bună, e darnică, e
plină de farmec şi de culoare!

Revista Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ—START

23

Jertfa ostaşilor noştri
Ştefan Asmarandei
clasa a VII-a B
Eu nu l-am cunoscut, nici mama... iar bunica abia şi-l mai
aminteşte... Ea avea câţiva ani când tatăl ei s-a stins ca un erou...
Străbunica mea îi povestea bunicii că străbunicul era un bărbat
înalt, frumos, cu mustaţă neagră şi ochi albaştri. Tabloul cu chipul lui
încă mai tronează pe peretele cel sfânt al bunicii, unde arde continuu
o candelă.
Străbunicul era un bărbat foarte tânăr când s-a
înrolat în armată şi când a fost trimis pe
câmpul de luptă. A plecat bucuros, cu
gândul că merge să-şi apere ţara.
Bunica era cea mai mică dintre
copiii lui...
În fiecare lună, cel plecat trimitea
câte o scrisoare în care relata cum
este pe front, câţi duşmani a răpus,
cât de dor îi este de cei dragi şi
cât de mult aşteaptă să se întoarcă
sănătos acasă.
De la un timp, în sat nu a mai
apărut nicio scrisoare deşi străbunica
o aştepta cu înfrigurare. Într-un târziu,
a
sosit veste de la comandantul lui.
Familia era înştiinţată că străbunicul se
stinsese ca
un erou, apărându-şi ţara. Fusese împuşcat în
piept.
În amintirea lui, acasă încă se mai păstrează cascheta pe care
o purta atunci când a fost răpus, caschetă ce i-a fost adusă străbunicii
de către cel mai bun prieten al lui.
Mi-ar fi plăcut ca străbunicul să trăiască, să fi revenit sănătos
şi vesel de pe front şi... să îl fi cunoscut şi eu...
24
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VASILE LUPU AL MOLDOVEI
Prof. Chirilă Bogdan—Constantin
Pentru Ţările Române, secolul al XVII-lea a
însemnat în plan politic succesive schimbări de
domni, care îşi plăteau tronul la Poartă şi al
căror scop nu era altul decât de a se îmbogăţi
cât mai repede, ducând astfel la spolierea
poporului şi dând o notă negativă întreagii
perioade. Printre oamenii care au adus o
perioadă de glorie în această vreme se află Matei
Basarab în Ţara Românească şi Vasile Lupu în
Moldova. Om de o deosebită măreţie, prin aspiraţiile sale de a deveni
unul dintre urmaşii strălucitorilor împăraţi de la Constantinopol, acesta
va influenţa pozitiv evoluţia spirituală şi culturală a Moldovei.
Vasile Lupu se naşte pe la 1597 în Ţara Românească, într-o
familie originară din Epir, probabil la Târgovişte, deoarece tatăl său,
Nicolae Coci, era mare dregător. Ajuns în Moldova, prin ambiţie,
inteligenţă şi străduinţă, reuşeşte să se afirme în rândurile boierimii,
ocupând funcţii importante între 1618 şi 1634, fiind, în 1633, în
fruntea unei răscoale a boierilor pământeni care dorea alungarea
domnitorului. În primăvara anului 1634, la 27 aprilie, marele vornic
Lupu Coci ajunge domn al Moldovei, schimbându-şi numele în Vasile
Lupu, considerându-se urmaş al marilor basilei bizantini.
Pe plan intern, Vasile Lupu a desfăşurat activităţi deosebite pe
toate laturile
-în anul 1640 instalează în chiliile Mănăstirii Trei Ierarhi din
Iaşi prima tipografie din Moldova, pe care o primeşte de la Kiev, de
la mitropolitul moldovean Petru Movilă. Aceasta va edita un şir de
cărţi de referinţă: Cazania lui Varlaam, Şapte Taine, Bucoavna,
Răspuns la Catehismul calvinesc etc.;
-tot în anul 1640 înfiinţează Colegiul de la Iaşi pentru care
mitropolitul Varlaam aduce dascăli de la Academia din Kiev. Aici se
studiau 3 limbi străine, retorica, geometria, muzica, aritmetica,
Revista Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ—START
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VASILE LUPU AL MOLDOVEI
astronomia, teologia, filosofia şi dreptul, ca în marile universităţi ale
timpului. Un călător străin, Paul Beke, aflat în Moldova în anul 1644
nota că domnul acestei ţări înălţa şcoli noi de piatră de o mărime
deosebită..., pentru ca tineretul să fie iniţiat în cultură şi în moravuri;
-în anul 1641 reuşeşte să aducă la Iaşi moaştele Sfintei
Cuvioase Parascheva, primindu-le în dar de la Patriarhia din
Constantinopol;
-prin Pravila împărătească, domnitorul a trecut ţara de la
dreptul nescris (obiceiul pământului) la cel scris. Această carte nu a
fost altceva decât primul cod moldovenesc de legi, alcătuit în baza
prelucrării normelor de drept romano-bizantine;
- în 1642 a reuşit convocarea unui sinod la Iaşi, care a adunat
pentru prima dată pe pământ românesc trei ramuri ale ortodoxiei:
română, rusă şi greacă, şi a aprobat una dintre cele mai importante
mărturisiri de credinţă ale ortodoxiei, cea a lui Petru Movilă,
mitropolit al Kievului;
-grija faţă de Biserică s-a manifestat prin reparaţia şi
construirea locaşelor de cult: mănăstirile Trei Ierarhi şi Golia din Iaşi,
bisericile Stelea din Târgovişte, Sfântul Dumitru din Orhei, din oraşul
Chilia, din satul Şerbeşti-Neamţ etc. În timpul domniei lui, în Moldova
a fost înregistrată funcţionarea a cel puţin 40 de mănăstiri şi schituri, la
care se adaugă şi câteva sute de biserici. Faptul i-a impresionat mult pe
misionarii catolici, care, frapaţi de cele văzute, notau cu satisfacţie că
Ţara Moldovei e plină de biserici şi mănăstiri. Ctitoria sa de
notorietate, Sfinţii Trei Ierarhi, era o dovadă a opulenţei domnitorului,
pentru că era poleită în totalitate la exterior cu aur, fiind considerată la
vremea aceea cea mai frumoasă biserică din lume;
Atitudinea evlavioasă a domnitorului faţă de lumea ortodoxă a
depăşit graniţa spaţiului românesc. Vasile Lupu, diplomat abil, a
susţinut moral şi financiar patriarhiile din Constantinopol, Alexandria
şi Antiohia (toate aflate pe teritoriul Imperiului Otoman). În 1639,
mitropolitul Ţării, Sfântul Varlaam, este propus ca Patriarh al
26

Revista Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ—START

VASILE LUPU AL MOLDOVEI
Constantinopolului, caz unic în istorie, graţie intervenţiilor
voievodului. În Transilvania, mitropolit ajunge Ilie Iorest în 1640, iar
în 1645 patriarh de Ierusalim devine Paisie, fost egumen la mănăstirea
Galata. În jurnalul său de călătorie, Paul de Alep nota: ...cuvântul lui
Vasile Lupu era cu greutate în lumea întreagă din cauza mărinimiei şi
binefacerilor sale; el era cunoscut în toată lumea... . Astfel, capitala
Moldovei devine micul Constantinopol, de unde voinţa nestrămutată a
domnitorului va impune ordine într-o lume anticreştină.
În 1639, Vasile Lupu a obţinut de la sultan un act de domnie în
Muntenia pentru fiul său mai mare Ioan, dar nu se alege decât cu titlul
de Domn al Moldovei şi Ţării Româneşti, deoarece a fost înfrânt
decisiv la Ojogeni. Totuşi, avem de la el un document emis la 1
noiembrie 1639 care are ca sigiliu stema unită a Moldovei şi Ţării
Româneşti, care ulterior a devenit stema oficială a Principatelor
Române Unite.
Sfârşitul lui Vasile Lupu a fost dramatic. Izolat din cauza
pierderii scaunului domnesc, după un scurt popas în Ucraina şi
Crimeea a fost închis de turci. La bătrâneţe, a avut totuşi de trăit o
mare bucurie. Fiul său, Ştefăniţă, va ajunge în 1659 domn al
Moldovei, dregătorie pe care, însă, o va pierde curând după decesul
părintelui său, în 1661.
Principele de Aur, cum a fost supranumit de turci, a rămas în
istoria Moldovei ca un domnitor important, fapt ce a determinat pe
mulţi să scrie despre el. Gheorghe Asachi l-a calificat pe Vasile Lupu
drept restaurator al literelor române în Biserică şi la Curte, fondator
al Academiei naţionale.
Referindu-se la realizările din timpul
domniei sale, Dimitrie Cantemir scria: ...în vremea domniei lui Vasile
Albanezul, Moldova a început să se trezească şi să vină iarăşi cu
încetul din adâncul întuneric al barbariei ce se întinse asupra ţării, iar
Miron Costin concluziona: fericită domnia lui Vasilie-vodă, în care,
de au fostu cândva această ţară în tot binele şi bivşug şi plină de
avuţie, cu mare fericire şi tragănată până la 19 ani, în dzilele aceştii
domnii au fostu.
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William Shakespeare Anniversary 400
Prof. Afloarei Camelia
“We know what we are, but know not what we may be”
(Hamlet - William Shakespeare)
Anul 2016 a marcat împlinirea a 400
de ani de la moartea marelui William
Shakespeare (23 aprilie 1564-23
aprilie 1616), dramaturg și poet
englez, considerat cel mai mare
scriitor al literaturii de limba
engleză. Este adesea numit
poetul naţional al Angliei,
Poet din Avon (”Bard of
Avon”) sau “Lebăda de pe
Avon” (“The Swan of
Avon”).
Lucrările sale au
supraviețuit vremurilor, opera
sa fiind alcătuită din aproape
38 de piese de teatru, 154 de
sonete, 2 lungi poeme narative,
precum și multe poezii. Piesele
sale de teatru au fost traduse în
foarte multe limbi și sunt jucate pe
scene ale lumii, spre încântarea actorilor și a

marile
marelui public.
Titluri ca “Romeo și Julieta” și “Hamlet” sunt la fel de cunoscute astăzi, precum sunt și “Mult zgomot pentru nimic” sau
“Totul e bine când se termină cu bine”, acestea din urmă fiind mai
ales folosite ca ‘ziceri’ populare despre al căror autor prea puţin se
mai știe in zilele noastre.
Pentru a-l descoperi și redescoperi pe Shakespeare, o parte
dintre elevii școlii noastre au participat la o serie de activităţi dedicate dramaturgului, unele dintre acestea fiind incluse în proiectul educaţional “William Shakespeare Anniversary 400”, desfășurat in
luna aprilie a anului curent. Ne-am bucurat de sprijinul conducerii
școlii noastre, precum și de colaborarea cu doamna profesor Elena
Humă, diriginta clasei a X a A și cu doamna bibliotecară Emilia
Gașpar, care a realizat semne de carte deosebite, personalizate apoi
de elevi cu citatele preferate din opera shakespeariană.
28
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Elevii clasei a VII a B
au învăţat să-l deseneze pe
Shakespeare (Learn to Draw
William Shakespeare – Activity
Village), iar colegii lor din
clasele a X a, s-au implicat în
proiecte mai complexe, potrivite vârstei lor. Astfel, organizati
pe grupe și in perechi, dar și
individual, aceștia au realizat
prezentări ale vieţii și operei lui
William Shakespeare, postere și
colaje.
Alte activităţi au constat
în vizionarea unor fragmente
din piese de teatru și de film și

în dezbateri pornind de la unele
citate celebre din operele autorului.
Toate activităţile desfășurate au
fost pe placul elevilor și o parte
dintre rezultatele muncii lor
urmează a fi adunate într-o
frumoasă expoziţie în cadrul
școlii noastre.
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Relația școală-familie între dezirabil și necesar
Prof. Maria Blaga
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al
cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea
lui în mediul familial și familiar. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are
rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În
acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate.
Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial
afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient
să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană,
îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice), ignorând importanţa unei
comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de
apartenenţă.
În general, comportamentul parental este inspirat din propria
experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive,
cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii.
Din experienţa pe care am avut-o până în prezent ca profesor,
în general, și ca profesor-diriginte, în special, am ajuns la concluzia că
există familii în care atitudinea severă faţă de copii este un etalon al
educației și un motiv de mândrie. Severitatea, deși mai potrivită mi sar părea rigoarea, este necesară, dar cu măsură, altfel copilul creşte
stresat de gândul pedepsei, începe să mintă şi se înde-părtează de
părinţi. Câți dintre noi nu am avut cazuri de elevi care începeau să
tremure sau să plângă când luau note slabe, spunând că vor fi pedepsiţi
sau bătuţi acasă. Mai gravă este situaţia când păr-inţii sunt împărţiţi în
"tabere", unul sever şi celălalt indulgent. Nici într-un asemenea mediu
familial nu se realizează o educaţie sănă-toasă. Oferind copilului un
climat de profundă securitate în condiţiile căruia se poate dezvolta în
mod armonios, grupul familial îi conferă o imagine liniştitoare a propriului eu, un remediu pentru neliniştile sale.
La polul opus familiei severe am întâlnit familia permisivă,
familie în care toţi se învârt în jurul poftelor copilului, un mic domn
Goe. Un astfel de copil va fi egoist, pentru că în familie el a avut numai drepturi, nu şi îndatoriri. Cu aceşti copii se lucrează foarte greu şi
30
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adevin dificili, deoarece ei cred că şi la şcoală vor avea parte de
celeaşi privilegii. Copiii unor asemeni părinţi devin în totalitate dependenţi, nu au iniţiative, nu îşi asumă responsabilităţi. Copiii crescuţi
fără nici o constrângere, avându-i pe amândoi părinţii întotdeauna la
dispoziţie pentru a le satisface cea mai mică dorinţă, nu vor putea mai
târziu să suporte nici o frustrare, nici un cadru unde se cere disciplina.
Când copilul va creşte, părinţii se vor plânge că acesta n-are voinţă, că
este capricios, că nu este niciodată mulţumit și de câte ori nu am auzit
replica: “faceți dumneavoastră ce știți, că eu nu mă mai descurc”? Un
astfel de tip de părinte poate deveni mai bun ca părinte dacă: îşi va exprima nemulţumirea şi dezamăgirea faţă de aspectele negative ale
comportamentului copilului, va fi ferm atunci când este vorba de respectarea regulilor stabilite, va încuraja iniţiativa copilului, va învăţa
copilul să devină responsabil si apt pentru a face faţă singur unor situaţii, va accepta că şi copilul se maturizează şi are nevoie de independenţă.
Problemelor generate de cadrul și comportamentul familial, li
se adaugă și cele specifice climatului socio-economic. În ţara noastră,
multe dintre școli se confruntă cu provocări complexe şi profunde cum
sunt sărăcia, discriminarea, relaţiile slabe între familie şi şcoală, motivaţia scăzută a elevilor şi mobilitatea crescută a acestora. Aceste
provocări trebuie depăşite dacă se doreşte ca elevii şi tinerii să dezvolte sentimentul apartenenţei, capabilităţii, independenţei şi generozităţii, să cunoască competenţa socială şi reuşita academică în şcoală
şi, în cele din urmă, să se bucure de o calitate crescută a vieţii. Pentru
a sprijini familiile, şcolile trebuie să utilizeze pentru învăţare şi
predare abordări fundamentate ştiinţific. Mai mult, aceste abordări
trebuie încorporate în sisteme eficiente care permit practicienilor să le
implementeze cu fidelitate şi să depăşească delimitarea dintre cercetare şi practică ceea ce, din punct de vedere istoric, reprezintă o
piedică în calea eforturilor de implementare a reformelor. Reducerea
problemelor comportamentale ar duce la scăderea măsurilor administrative - eliminare şi exmatriculare și la creşterea oportunităţilor de
implicare în activităţi academice - câştiguri la nivelul achiziţiilor elevilor.
Barierele principale includ:
- relaţii de putere unilaterale între şcoală şi familie;
- participare inadecvată a profesorului în ceea ce priveşte
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stabilirea şi susţinerea relaţiei cu părinţii;
- timp şi resurse materiale limitate pentru implicarea părinţilor;
- presiuni datorate măsurilor de responsabilizare, dar care nu
dispun de resurse suficiente.
Atunci când aceste bariere nu pot fi abordate în mod satisfăcător, se ajunge adesea la învinovăţire şi la căutarea ţapului ispăşitor,
probabilitatea renunţării la implicare crescând simţitor.
Extinderea definiţiei sintagmei „implicare familială” este primul pas pentru ca şcolile să creeze locuri de învăţare mai incluzive şi
mai productive pentru elevi şi adulţi.
Angajamentul cade pe construirea unor relaţii de încredere cu membrii familiilor, aceasta
înseamnă relaţii în care părinţii şi profesorii se respectă unii pe ceilalţi,
cred în abilitatea şi dorinţa celorlalţi de a-şi îndeplini rolurile, au unii
faţă de ceilalţi o mare consideraţie şi au încredere în ceilalţi că pun
înainte de toate, interesul copilului.
Construirea relaţiilor se îmbunătăţeşte atunci când şcolile utilizează practici centrate pe familie, care respectă circumstanţele unice
şi personale ale tuturor familiilor, inclusiv ale acelora care au copii cu
dizabilităţi.
Exista două teorii importante privind relația școală-familie:
- teoria profesionalismului care consideră ca un element
esențial serviciul făcut altora, fără a te gândi la avantaje personale,
criteriile acestei teorii fiind competența, servirea clienților, un cod de
etică profesională;
- teoria schimbului care consideră acțiunea umană în funcție de
un câștig personal, fiind considerate privilegii tradiționale ale
profesorilor gradul de autonomie, salariul asigurat și o competiție
restrânsă.
Din această perspectivă se conturează întrebarea: ce câștigă
profesorul într-o cooperare cu familia? Se apreciază că acest câștig
poate fi un statut revalorizator în ochii societății, cooperarea cu familia
poate fi un test profesional și poate fi considerată ca făcând parte din
datoria profesională a dascălului deoarece: părinții sunt clienți ai
școlii, eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin cooperarea
între școală și familie, părinții sunt responsabilii legali de educația
copiilor lor și pot avea exigențe de a evalua rezultatele activității
școlare.
În acest context apare și următoarea problemă: de relația cu
familia trebuie să se ocupe profesori specializați sau toți profesorii?
Soluția ideală pare a fi: toți profesorii să aibă relații obișnuite de
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colaborare cu familiile, profesorii specializați să rezolve cazuri particulare, dificile, să efectueze vizite în familii când este necesar și să organizeze reuniunile cu părinții.
Implicarea părinților în viața activă a elevului este foarte importantă, deoarece copiii, dacă sunt ajutați, devin mai motivați și mai
meticuloși în tot ceea ce fac.
Îmbunătătirea relatiei scoală-familie-comunitate este un obiectiv prioritar la nivelul învătământului românesc. În conditiile în care
scoala reprezintă pionul principal al educației tinerei generații, dar nu
suficient, educația de tip familial devine necesară cu atât mai mult cu
cât bazele formării personalității aparțin mediului familial. Familia se
poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protectie în functie
de abilitățile pe care le dezoltă climatul educațional și afectiv existent
la nivel familial.
Acordul familiei cu școala înseamnă găsirea în comun a unei
soluții care să corespundă atât intereselor copilului și familiei, cât si
școlii și societății. Modul în care sunt prezentate, comentate, argumentate informațiile de către părinti influențează opiniile și atitudinile
copiilor.
Am convingerea că dialogul și colaborarea cu familia reprezintă unele dintre elementele dezirabile și necesare pentru reușita
școlară a tuturor actorilor implicați în actul educațional.
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Întâlnirea...
Adrian POPESCU, clasa a XII-a A
Cu pași repezi, mă
îndreptam spre punctul de
întâlnire. Era o zi friguroasă de
aprilie, iar eu trebuia să mă
întâlnesc cu Ea, pentru prima
dată...
O cunoscusem cu cinci luni
în urmă și de atunci am continuat
să vorbim. Vorbeam aproape
nonstop, iar conversațiile noastre
erau de fiecare dată pline de
creativitate și viață. Nu exista zi în
care să ne plictisim de vorbit.
Acum iată-mă, îmbrăcat
elegant cu o cămașă, dat cu o tonă
de parfum, cu părul aranjat și cu
un trandafir în mână, mergând să
mă întâlnesc cu fata care mi-a
furat inima. Emoțiile mă cuprind ușor, ușor cu fiecare pas pe care îl
fac. Inima începe să-mi bată din ce în ce mai tare. Sunt nerăbdător so văd, s-o ating, să o îmbrățisez, să o simt lângă mine...
Odată ajuns la locul în care trebuia să ne întalnim, am
observat că am venit prea devreme și, mai exact, cu patruzeci de
minute înainte de ora stabilită. Nerăbdarea fierbea în mine făcândumă să mă uit la ceas din cinci în cinci minute. Emoțiile miajunseseră până-n gât, le simțeam prin tot corpul. Tremuram.
Imaginația își luase şi ea libertatea de a creea situația ce avea
să existe într-un timp foarte scurt. Eu, îmbrățișând-o, pe ea! Datorită
gândurilor acestora, explodam de emoție. "Te vei descurca, nu te
pierde cu firea!" îmi spuneam ca să mă liniștesc. Dar nu funcționa
deloc! Urma să o văd pe ea, în carne și oase, să o îmbrățisez!...
Am început să mă mișc haotic prin bezna străzii, până când
am primit un mesaj: "Hei, ai ajuns?". Grăbit să-i răspund cât mai
repede, am tastat: "Da, sunt aici!". Imediat după asta mi-a răspuns co să vină în câteva minute. "Acum e acum." mi-am zis în timp ce am
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început să tremur și mai tare.
Inima îmi batea de parcă era
gata să iasă din piept, iar
respirația mi-era greoaie.
Încercând să mă calmez, văd
o umbră ieșind din clădire.
"Ea e? Ea trebuie să fie!".
Văzând-o, m-am pierdut cu
firea şi, chiar dacă era
întuneric,
îi
simțisem
dinainte
prezența.
Se
apropria încet de mine. O
vedeam vag prin obscuritatea
nopții. Ea era pe partea
cealaltă a trotuarului și mă
privea. Mă privea, iar eu o
priveam înapoi, de parcă ne
puteam vedea prin întuneric.
Nici măcar nu le mai
acordam atenție bubuiturilor
inimii,
nici
mișcărilor
involuntare ale corpului, nu,
era doar ea! Ea și atât.
"Hei, sigur nu ești un criminal în serie?" îmi spuse ea cu o
voce firavă în glumă. "Din câte știu nu, nu sunt." i-am răspuns
amuzat. Înaintam greoi către ea pe trecerea de pietoni de parcă era
nisip pe jos în loc de asfalt. Odată ajuns lânga ea, m-a cuprins cu
mâinile moi și m-a îmbrățișat. Mă simțeam în al nouălea cer. O
simțeam, era reală! Mirosea a viață, a... acasă... Puteam sta în
brațele ei timp de o zi întreagă fără mâncare și fără apă. Era minunat.
După îmbrățișarea care parcă a durat o secundă și nu un
minut întreg, i-am dăruitul trandafirul împreună cu două mărțișoare
legate de acesta. I-am dăruit un mărțișor pisică, căci știam că-i plac
pisicile și două inimi, legate una de cealaltă, care simbolizau inimile
noastre. A fost uimită să primească aceste daruri din partea mea, iar
drept răsplată am primit mult doritul zâmbet care-mi încălzise inima.
Ieșind la lumină, am început să ne vedem mai bine. Amândoi
eram timizi, așa că privirile noastre se întâlneau doar pe furiș.
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Convorbirea noastră
era de asemenea sfioasă.
Mai mult simțeam decât
vorbeam. Drumul către casa
ei fu ca un vis frumos în
care eu o admiram pe ea.
Simțeam cum totul se
răscolește înlăuntrul meu
când o priveam. Era cu mult
mai frumoasă decât în poze.
Odată ajunși la
punctul de despărțire, ne
priveam unul pe altul în
ochi. Mă uitam cu gânduri
pătimașe în ochii ei și
vedeam un întreg univers
plin cu stele.
Eram
atât
de
absorbit de prezența fetei de
lângă mine încât, la un
moment dat, nu mai știam
unde mă aflu. Pentru câteva
secunde am fost doar noi și atât, nimic mai mult.
Intrasem într-un turbion fără scăpare, până când Ea a luat
inițiativa și m-a îmbrătișat. Inima mea era în mâinile ei. Nu voiam să
-i dau drumul, pentru că asta ar fi însemnat să-mi pierd liniștea
deplină pe care o dobândisem datorită îmbrătișării calde. "Aș vrea să
te țin mai mult în brațe" i-am spus. "Și eu" mi-a răspuns Ea. Într-un
sfârșit, i-am dat drumul și ne-am luat rămas bun. O urmăream cu
privirea în timp ce intra în casă și-i zâmbeam necontenit, chiar dacă
în sufletul meu plângeam dupa ea. Pleca. De lângă mine...
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Jocul copilăriei mele

Amalia Smochină
clasa a X-a A

Oina este jocul copilăriei mele dar şi jocul
copilăriei bunicilor şi străbunicilor mei... Orice copil din România ar
trebui să cunoască acest joc sau să fi auzit de el măcar o dată...
La noi, oina se practică în mod organizat şi oficial din 1899 dar
este atestată documentar din 1364, din timpul domniei lui Vlaicu
Vodă.
De sute de ani, jocul de oină a fost răspândit pe întreg
cuprinsul ţării, având un număr mare de denumiri: în Banat i se spunea
„lopta mică” sau „pila”, în Transilvania „de-a lunga” sau „lopta
lungă”, în zona Sibiului „fuga”, în Muntenia şi în Moldova „hoina” şi
apoi oina, în Maramureş „ojerul” sau „oirul”, în Dobrogea „de-a
lunga” ... În unele părţi oina se juca şi de către fete, sub numele de
„oiniţă”. Jocul de oină este asemănător cu jocuri sportive comune altor
ţări, cum ar fi baseball-ul american, Schlagball-ul german, pesäpalloul finlandez, jocul paume din Franţa sau Cluiche Corr-ul irlandez.
Dar... haideţi să vă explic mai clar cum se joacă oina...
Organizăm două echipe: echipa roşie şi echipa albastră. Trebuie să fim
măcar 11 copii într-o echipă. Ca echipament, ne trebuie mingea de
oină şi bâta de oină iar locul ales trebuie să fie un teren amenajat sau
un teren simplu pe care se marchează traseul cu ajutorul cretei.
Echipa roşie trebuie să se răspândească în teren iar cea albastră
să lovească mingea cu bâta. Cel care reuşeşte să trimită cât mai departe
mingea, trebuie să alerge prin fiecare cerc. Dacă un jucător din echipa
roşie prinde mingea şi o aruncă la aruncător, iar copilul din echipa
albastră nu se află în cerc, acesta stă pe tuşă trei ture sau dacă un copil
din echipa roşie prinde mingea fără ca aceasta să atingă pământul,
atunci echipa albastră intră în teren.
Jocul de oină solicită calităţi sportive extrem de complexe viteză bună de alergare, reflexe rapide în mişcările de autoapărare faţă
de loviturile mingii, precizie în aruncarea şi în lovirea mingii cu un
baston sau cu bâta specială.
Jocul acesta este preferat de mulţi copii şi, chiar dacă este
foarte vechi, nu s-a demodat niciodată şi poate fi jucat cu multă
bucurie.
Oina nu are limite de vârstă, tot ce contează este să îţi placă
mişcarea, spiritul de echipă şi... competiţia.
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Despre tenis şi... nu numai...
Brânduşa-Antonia Grasu
clasa a XII-a A
Primii pași în lumea “sportului alb” i-am făcut la vârsta de
patru ani. Mama, iubitoare de sport, auzind de existența unui club de
tenis la Bicaz, a luat decizia de a mă îndrepta spre acest sport în scop
recreativ.
Deși aveam numai patru ani, încă îmi amintesc primele cuvinte
ale acelui antrenor : ”Îmi pare rau, este prea mică, reveniți anul
viitor...”
Datorită acestui “refuz” am început să studiez limba engleză,
ea fiind o altă pasiune născută în copilărie, și am continuat să îmi
consum energia prin curte însă într-un mod mai diferit decât restul
copiilor de patru ani: încercam să lovesc o minge de tenis cu o rachetă,
care era mai mare decât mine, la peretele casei iar uneori testam chiar
pereții interiori, spre disperarea părinților și a... vecinilor.
Un an mai târziu, am revenit la terenul de tenis din Bicaz, în
Mărceni și, de această dată, am avut șansa de a începe antrenamentele
de inițiere. Nu a durat mult timp și am participat şi la primele
competiții locale în care am reuşit să înving pe unii copii avansați.
Au urmat apoi competițiile naționale la care am reușit foarte
rapid să ocup locuri pe podium și să înaintez în clasamentul național
de 10 ani. Nu aveam o tehnică foarte bună și niciun fel de tactică
(jucam din instinct) şi nici măcar nu realizam că trebuie să câștig. Pur
si simplu îmi plăcea să (mă) joc, să alerg, să lupt pentru fiecare minge,
iar când pierdeam o făceam cu zâmbetul pe buze impresionând foarte
mulți antrenori care spuneau că sunt o dovadă a faptului că cel mai
important lucru este “plăcerea jocului”.
Când am împlinit vârsta de 10 ani, antrenorul i-a sfătuit pe
părinți să încep antrenamentele la Piatra-Neamț deoarece „aveam
potențial”.
Am avut norocul să îl întâlnesc pe domnul antrenor Cătălin
Iftimie care tocmai se întorsese din străinatate unde studiase şi
antrenase la cel mai înalt nivel. Reușind să mă impun în fața unei
eleve de-ale sale, impresionat de voința mea şi de calitățile mele
native, mi-a propus să mă antrenez cu el la Piatra-Neamț. Așa au
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început călătoriile mele zilnice de la Tarcău la Piatra... (și aici trebuie
să îi mulțumesc tatălui meu care mă însoțea și care asista mereu la
antrenamente).
Colaborarea cu domnul antrenor Cătălin Iftimie a fost una
foarte specială. La Bicaz nu învățasem cele mai corecte lovituri și,
pentru a progresa, a trebuit să încep totul de la zero. A fost o perioadă
foarte grea: plângeam de fiecare dată când plecam de la antrenament,
credeam că nu o să pot avea niciodată tehnica unui profesionist însă,
cu ajutorul părinților și datorită profesionalismului domnului antrenor,
am reușit să depășesc acele momente dificile într-un timp foarte scurt.
A urmat apoi o etapă foarte frumoasă a carierei mele în care am
reuşit să obțin numeroase premii naționale și internaționale, chiar şi la
categorii de vârstă superioare. Aceste rezultate s-au reflectat în
clasamente: pe plan intern am reuşit anual să mă clasez printre primele
10 sportive ale țării la categoriile de vârstă 12 și 14 ani iar la categoria
de vârstă 16 ani am obţinut titlul de vicecampioană națională la dublu.
Pe plan extern, cea mai bună clasare a mea a fost poziția 161 în
clasamentul mondial de juniori, în palmares cu o victorie memorabilă
în fața unei jucătoare din Rusia, ocupantă a locului 3 mondial, la
aceeaşi categorie de vârstă.
Pe lângă satisfacțiile venite prin prisma performanțelor
obținute, prieteniile legate cu sportivi din întreaga lume în timpul
competițiilor s-au dovedit a fi în timp adevăratul câștig pentru viață.
Însă, odată cu înaintarea în vârstă, totul se complică. Trecerea
de la juniori la seniori este bruscă și foarte grea, performanțele apar
târziu, iar de cele mai multe ori... pentru a obține rezultate
remarcabile, trebuie să apelezi la sacrificiul suprem și anume lăsarea
pe ultimul plan a şcolii, a studiilor, ceea ce eu nu am putut să fac
deoarece consider că nimic nu este mai presus decât educația.
De aceea, vreau să mulțumesc Liceului cu Program Sportiv
Piatra-Neamț pentru că mi-a oferit posibilitatea îmbinării celor două
activități, şi tuturor cadrelor didactice care au contribuit la evoluția
mea umană şi sportivă.
Le mulţumesc actualilor mei antrenori, Petru Iftimie şi Alina
Militaru și, în special, părinților mei care m-au susținut și mă susțin
necondiționat!
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O altfel de istorie a sportului
din perspective contemporane (II)
Prof. Ovidiu ŢOC
„Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se.”
Nicolae Iorga
Ervant Norhadian (foto) a fost campionul României la
ciclism de 24 de ori și a câștigat câteva concursuri cu participare
europeană. După ce s-a retras din activitatea competițională, a fost
antrenor al echipei naționale de ciclism a României și la clubul
Steaua.
Angelica Adelstein-Rozeanu a fost o jucătoare de tenis de
masă de origine iudaică și totodată una dintre cele mai de succes
jucătoare de tenis de masă din istoria acestui sport. A început să joace
tenis de masă la vârsta de 8 ani. În 1936, la 15 ani, a câștigat primul
său titlu major din carieră, devenind campioana națională a României.
A câștigat primul său Campionat Mondial în 1950, competiție pe care
a continuat să o câștige și în anii următori. În total, a triumfat la
Campionatul Mondial de șase ori la rând, performanță care încă nu a
fost egalată. De asemenea, a fost ultima jucătoare non-asiatică ce a
câștigat titlul. În total, a câștigat 17 titluri mondiale, inclusiv la dublu
și la dublu mixt. A fost prima sportivă din România care a câștigat un
titlu mondial în sport. În 1960 a plecat în Israel, unde a continuat să
joace tenis și să câștige turnee.
Nicu Newman (Naumescu), evreu de origine, a câștigat șase
titluri de campion la tenis de masă în România. A fugit în Franța, iar
ulterior fiul său a fost „cumpărat” de la regimul comunist cu 5.000 de
dolari.
Giussy Baratky, de origine maghiară, a fost unul dintre cei
mai buni fotbaliști din România în perioada interbelică, considerat de
unii cel mai talentat din istoria fotbalului românesc. Supranumit
„minunea blondă”, a jucat la Clubul Rapid, la naționala Ungariei și a
României (în perioada interbelică era posibil). Alături de Rapid, a
câștigat Cupa României în anii 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941,
1942 și 1943. Alături de același club, s-a calificat în 1940 în finala
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Cupei Europei Centrale, anulată din cauza izbucnirii celui de-al
Doilea Război Mondial. În 1930, a fost desemnat „Cel mai bun
mijlocaș din Europa”. În perioada comunistă, a renunțat la cariera de
fotbalist, după ce șefii de la Rapid nu i-au mai propus prelungirea
contractului. El considera că ar mai fi putut să joace.
„Ataşaţi de Transilvania sau Dobrogea”
O altă metodă de a-i omogeniza pe sportivi era scoaterea
sportivilor buni din mediul lor și aducerea lor în capitală: „Una din
concluziile tezei mele este că statul comunist a apelat la centralizarea
sportivilor minoritari în București sau în alte centre sportive (Onești
sau Deva – în cazul gimnastelor) tocmai pentru a-i îndepărta de
grupurile lor etnice din Transilvania. Era mai ușor să asimilezi un
sportiv când venea în București”.
„Au fost mulți care au refuzat să vină în București. Foarte
mulți erau atașați de grupul lor etnic din Transilvania sau Dobrogea.
Au rămas în zona lor, au rămas sportivi în cluburile lor, cu toate că li
s-a propus”, explică istoricul. Spre exemplu, handbalistul român de
origine turcă Ayhan Omer a refuzat în anii '80 să vină în București,
deși acest lucru i-a fost propus și de clubul Dinamo, și de Steaua. „E
adevărat că și în provincie erau cluburi care își permiteau să le ofere
condiții foarte bune”, completează el.
Pompiliu Nicolae Constantin este membru al Asociației
Internaționale a Istoricilor în Educație Fizică și Sport din 2011 și
totodată comentator sportiv la televiziunea Dolce Sport. A lucrat ca
cercetător în cadrul Centrului pentru Studierea Vieții Sportive la
Universitatea Liberă din Bruxelles, iar în prezent colaborează cu
Universitatea din Varșovia. Teza sa de doctorat, documentată în
România, Franța și Belgia și susținută la Facultatea de Istorie a
Universității din București și la Universitatea Liberă din Bruxelles,
este primul studiu concentrat pe rolul sportului în rândul
minorităților naționale și pe raportul acestora cu majoritatea/statul
comunist. Cel mai probabil, lucrarea sa, scrisă în limba franceză, va
fi publicată la o editură din străinătate. „Acest lucru le va permite și
cercetătorilor străini care nu știu româna să aibă acces la aceste
informații”, explică el. (sursa: www.7est.ro)
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