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Şcoala cu clasele I-VIII Bobiceşti 
0590 – comuna Bobiceşti 

Olt 

Colectivul de redacţie 
 

Învăţământ primar 
Înv. Simona Delureanu 
Înv. Alexandra Şerban 

Înv. Daniela Paraschiva 
Înv. Maria Alexandru 

Socio – umane 
Prof. Paula Bănică 

Literatură şi arte 
Prof. Mariana Pătru 

Ştiinţe, activităţi extracurriculare 
Prof. Aurelia Chitez 

Didactică, examene, concursuri 
Prof. Cătălin Mîinescu 

Tenhoredactare 
Prof. Marcel Popescu 

Prof. Cătălin Mîinescu 
Consultanţă tehnoredactare 

Prof. Nicolae Loghinaş, Liceul Teoretic Balş 

Pentru că ştim că există oameni pentru care şcoala a însemnat şi înseamnă 
ceva, îi aşteptăm să ne contacteze la adresa şcolii sau la e-mail: 
cmiinescu@yahoo.com, pentru a sprijini această acţiune a noastră, pentru 
a o face să trăiască şi să-i bucure pe cei care o vor citi… Vă mulţumim! 
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La început de drum… 
 
Nu o să ne întrebăm – ca alţii – de ce? Ne întrebăm doar de 
ce abia acum? 
Este un gest firesc, un gest „de bun simţ” pe care ar fi 
trebuit să-l facem mai demult… Dar, vorba românului, mai 
bine mai târziu decât deloc!  
Poate pentru că ne-am lăsat copleşiţi de „ale vieţii”, 
şi am uitat de poezia din noi şi din jurul nostru. 
Poate că, dintr-o modestie ancestrală – şi de 
neînţeles! – am tăcut prea mult şi nejustificat, deşi 
mereu am fi avut ceva de spus! Poate că ne-am 
subapreciat mult, eronat şi sistematic, 
sugestionându-ne că ar fi mai bine „să ne vedem de 
treaba noastră”. Cine ştie? 
Cert este că a sosit momentul ca Revista noastră să apară, 
„să răsară” şi nu putem să ne dorim decât ca ea să trăiască, 
să reziste,  să ne dea astfel senzaţia că, odată cu ea reuşim să 
comunicăm şi noi, să ne facem auziţi şi să schimbăm (puţin 
măcar) ceea ce se mai poate schimba în „hăţişurile” care ne 
înconjoară…  
 
…de fapt, există vreo diferenţă între naşterea unui copil şi a 
unei reviste? Nu, căci ambele „minunăţii” sunt născute din 
dragoste. Iată credinţa familiei de dascăli şi elevi de la Şcoala 
Bobiceşti – o familie numeroasă, cu multe „rude”, cu şi mai 
mulţi „vecini” şi prieteni, cu „fii ai satului” (unii dintre ei 
„adoptaţi” dar care au primit iubire şi au răspuns cu 
iubire…) 
Şi mai credem cu tărie un lucru: avem şi noi ceva de spus, 
ceva de povestit lumii, fapte, gânduri, opinii. Iar când ai ceva 
de spus, trebuie să spui! 
 

Revista noastră     
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Am socotit ca fiind de strictă necesitate, să reprezentăm în revista şcolii date 

despre evoluţia istorică şi economică a Comunei Bobiceşti, de-a lungul vremii. 
Această idee de cunoaştere a istoriei locale ne-a determinat să introducem şi în 
cadrul curriculum-ului la decizia şcolii un curs opţional pe această temă  pentru 
ca elevii să cunoască sub toate aspectele, specificul comunei din care fac parte şi 
să aibă o complexă şi utilă informare ştiinţifică asupra istoricului acestei 
localităţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe baza unui studiu perseverent în calitate de profesor de istorie , am căutat 
ca prin informaţiile date elevilor despre comuna şi satele componente să-i atrag 
pe aceştia în cercetarea şi culegerea materialului faptic. În fiecare număr al 
revistei va apare câte un aspect despre comuna Bobiceşti, pornind de la cadrul 
geografic, istoricul comunei, aspecte privind populaţia acesteia şi terminând cu 
dezvoltarea economico-socială, instituţiile din comună, spiritualitatea şi creaţia 
artistică şi folclorică. 

În elucidarea acestor probleme voi face apel la o largă bibliografie istorică, 
geografică, sociologică, materiale cartografice, hărţi, anuare statistice, 
recensăminte ale populaţiei, monografia judeţului Olt şi a fostului Romanaţi,  
precum şi monografia oraşului Balş de care se leagă multe din evenimentele 
acestei aşezări, a cărei reşedinţă de plasă a judeţului Romanaţi a fost, iar după 
noua împărţire administrativă din 1968, reşedinţă de raion. 

Îi invităm pe elevi, părinţi şi pe toţi cei interesaţi să afle despre locurile 
natale din această rubrică a Revistei noastre. De asemenea, dacă sunteţi în 
posesia unor documente vechi de familie care credeţi că ar putea să ne ajute în 
cunoaşterea şi înţelegerea trecutului, vă aşteptăm pentru a colabora!                                                                      

                                                                                          Prof. Bănică Paula 

Istorie locală 
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Fiecare comunitate îşi are „fiii”, 
oameni care s-au născut aici, care au 
crescut şi au fost elevi ai acestei şcoli, 
oameni care au trecut la un moment dat 
prin aceste locuri minunate legându-şi 
numele de şcoală sau (şi) de sat.  
Despre toţi aceştia ne-am propus să vorbim în 
cadrul acestei rubrici. Astfel, le vom reaminti 
despre ei celor care i-au cunoscut, le vom 
spune lucruri deosebite celor care doar au 
auzit de ei şi le vom face cunoştinţă cu 
personalităţile satului celor care nu au aflat 
încă de acei oameni deosebiţi care au 
însemnat şi înseamnă ceva pentru Bobiceşti şi 
pentru şcoala noastră… 
 

Această pagină va fi astfel, o pagină de 
„istorie”, o pagină de „poezie”, paşaportul 
nostru către lume; este blazonul nostru, dulcea 
noastră mândrie… 
 
Cine ar crede că un sat ca oricare altul 
păstrează urmele atâtor „oameni mari” care 
au semănat iubire şi respect şi au transmis 
lumii că nu doar „veşnicia s-a născut la sat” 
ci şi o seamă de virtuţi cu care ne înnobilăm 
trecerea şi devenirea: 
pictori, sculptori, oameni de artă şi de 
televiziune, militari de carieră, medici şi 
profesori, învăţători – aceşti apostoli ai satului 
românesc,  meseriaşi. În general, oameni care 
şi-au făcut datoria acolo unde le-a fost locul şi 
care au sfinţit acest loc. 
Sunt multe de spus despre ei. (Aproape 
că am putea ţine revista doar 
povestindu-le viaţa, cariera, 
împlinirile.) O să vi-i prezentăm pe 
rând, în fiecare număr. Şi, dacă ne 
ajută Dumnezeu, îi vom aduce pe toţi, 
laolaltă, la Şcoala Bobiceşti, într-o 
Sărbătoare a şcolii, a noastră, a 
tuturor. Căci vrem să reînviem „Ziua 
Şcolii” – o întâlnire a tuturor celor 
despre care această revistă vă va vorbi. 
Până atunci, însă, să ne bucurăm că le 
suntem contemporani!   
 
                                    Revista noastră   
 

u 

 

Oamenii şcolii, oamenii satului 
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Mama 
 

Mama… Primul cuvânt rostit. Mi s-a 
părut greu, dar apoi i-am înţeles 
semnificaţia. 

Ea, mama este fiinţa care mi-a dat 
viaţă, care mă ajută să văd seninul cerului şi 
strălucirea soarelui. Cu vorba blândă şi 
domoală, cu glasul duios mă alină şi-mi cântă 
cântece minunate. 
 

 
Cu ochii verzi ca frunza copacului, cu 

părul negru ca pana corbului, mama este 
mereu acolo unde eu sufăr. Obrajii de 
culoarea lalelei, buzele ca două petale de 
trandafir îmi sărutau fruntea în fiecare 
dimineaţă. 

Fiecare mamă păstrează într-un colţ 
adânc şi nesecat de problemele vieţii 
cotidiene dorinţa de a fi iubită, de a i se 
mulţumi cu un gest cât de simplu pentru 
sacrificiile pe care le face, fără a replica în 
vreun fel. Sunt datoare să ofer lumină 
pentru a primi la rândul meu binecuvântarea 
sufletului cu dragoste sinceră, înălţătoare. 

Mama reprezintă o deschidere a 
porţilor sufletului meu. 
 

     Roşiu Luiza 
    Clasa I 
    Înv. Simona Delureanu                                                                                         

                                                                                          
 

 

Învăţământ primar 

Copilul şi floarea 
 

A venit primăvara, iar odată cu ea răsar şi florile. În vacanţă voi merge cu prietenii mei 
prin pădure să culegem flori şi să ascultăm cântecul păsărelelor. Îmi plac toate florile dar mai 
mult preţuiesc ghiocelul deoarece este vestitorul primăverii, prima floare răsărită după 
anotimpul lung de iarnă, un simbol de viaţă al naturii.  

Aspectele care caracterizează ghiocelul şi care se regăsesc şi în personalitatea mea 
sunt culoarea albă a petalelor şi trufia cu care iese de sub zăpadă la apariţia primelor raze de 
soare. 

Albul petalelor este echivalent cu blândeţea şi puritatea sufletului meu, iar ieşirea 
lui de sub zăpadă se aseamănă cu îndrăzneala şi curajul ce mă caracterizează. 

Când prietenii mei spun că abia aşteaptă să vină primăvara, eu le spun că aştept să 
înflorească ghioceii cât mai repede. Pentru că îmi plac aşa de mult, am hotărât să cultiv şi eu în 
grădiniţa mea de flori foarte mulţi ghiocei. Când înfloresc am grijă s nu îi rupă cineva şi mă uit 
în fiecare zi la ei să văd câţi mai sunt înfloriţi. 

Cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Mamei, dăruiesc mamei mele un buchet numai de 
ghiocei. 

 
Denis Dabu 
Clasa a III a, Şcoala cu clasele I-IV Comăneşti 
Înv. Daniela Paraschiva 
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Utilizarea calculatorului în 
instruirea la fizică 
 
Fizica reprezintă un domeniu foarte larg al cunoaşterii 
umane, cu foarte multe aplicaţii practice şi implicaţii 
directe în viaţa de zi cu zi. Îmbunătăţirea 
învăţământului de fizică, modernizarea acestuia 
reprezintă singura cale de a asigura o formaţie 
ştiinţifică bună a actualelor generaţii de elevi. 
Fizica este una dintre disciplinele de învăţământ care 
se pretează foarte bine la utilizarea calculatorului ca 
mijloc eficient în realizarea obiectivelor sale generale 
şi operaţionale. 
Elaborarea unei tehnologii didactice de instruire 
computerizată, stabilirea unor norme exacte privitoare 
la utilizarea calculatorului ca mijloc de învăţământ s-a 
realizat recent şi reprezintă încă un domeniu de studiu 
deosebit de dinamic. 
 
Eficienţa învăţării intermediate de calculator 
presupune corelarea a doi factori esenţiali : 

· adoptarea unei strategii didactice 
adecvate; 

· existenţa unor programe software 
educaţionale de calitate. 

Elaborarea unui program sau a unui pachet de 
programe de învăţare asistate de calculator presupune 
o activitate complexă, desfăşurată în echipă. Aceasta 
va fi alcătuită din profesor de fizică, psihopedagog şi 
informatician. 

Instruirea asistată pe calculator poate fi 
utilizată în predarea şi învăţarea fizicii prin diverse 
forme şi secvenţe de pregătire la: transmiterea de 
informaţii, rezolvări de exerciţii şi probleme, 
realizarea algoritmilor pentru rezolvarea unor 
probleme tip, prezentarea de grafice şi diagrame, 
aplicaţii practice, simularea şi interpretarea unor 
experimente, modelarea unor fenomene fizice. 
Situaţia în care o singură persoană posedă cunoştinţe 
suficiente din cele trei domenii este una fericită, 
asigurând o transpunere directă a problemei de fizică 
în limbaj informatic, în corelaţie cu principiile 
didacticii moderne. Elaborarea programului de 
calculator presupune, în esenţă aceleaşi faze cu cele 
pe care profesorul le parcurge în elaborarea altor 
materiale didactice: precizarea obiectivelor şi a 
conţinuturilor, structurarea logică a conţinutului şi 
fragmentarea lui în secvenţe de învăţare, formularea 
unor probleme şi exerciţii care să realizeze fixarea 
cunoştinţelor şi ulterior evaluarea acestora. 
Instruirea asistată de calculator în cazul fizicii 
permite, datorită vitezei mari de lucru şi 
disponibilităţilor grafice ale calculatorului, o 
prezentare intuitivă şi sintetică a unor fenomene, 
experimente, teorii complexe mai greu de înţeles de 
către elevi. Instruirea asistată de calculator oferă mari 
posibilităţi de individualizare a învăţării. Elevul poate 
să acumuleze cunoştinţe, în ritm propriu, eliberat de 
tracul contactului direct cu profesorul. Prin programe-
test, jocuri logice sau activităţi interactive se poate  

 
 
 
asigura o activizare a învăţării fizicii, se pot dezvolta 
capacităţile creative ale elevilor. 
Nu orice conţinut noţional, nu orice lecţie din fizică 
permite utilizarea calculatorului ca mijloc didactic de 
realizare a obiectivelor. O utilizare neadecvată a 
calculatorului poate conduce la o fragmentare 
excesivă a conţinutului, la o schematizare prea mare 
în gândire şi la o diminuare a capacităţii de sinteză a 
elevilor. 
Calculatorul este recomandat în mod special în două 
tipuri de lecţii la fizică: 

· lecţia de verificare şi evaluare a 
cunoştinţelor; 

· lecţia de rezolvare de probleme. 
Datorită procesului algoritmic pe care îl implică, 
foarte bine se pretează la lucru cu calculatorul 
activitatea de rezolvare a unor probleme de fizică ( nu 
toate ! ). 
Utilizarea calculatorului este foarte utilă pentru 
rezolvarea problemelor care presupun calcule 
laborioase, operaţii care au caracter repetitiv sau în 
cazul generalizării rezultatelor. 
În continuare voi prezenta trei probleme pentru clasa a 
VII a, pentru care au fost realizate programe în Pascal. 
 

Problema 1: “ Să se determine constanta 
elastică echivalentă grupării a n resorturi grupate în  

a) serie ; 
b) paralel.” 

 
Problema 2: “Două forţe F1, F2 Î 

Î[1….200 ] ( N ) sunt concurente cu unghiul dintre 
ele variabil α ε (00, 300, 450, 600, 900 ) 

a) Calculaţi rezultanta forţelor ; 
b) Reprezentaţi grafic rezultanta 

forţelor în funcţie de mărimea 
unghiului”. 

 
Problema 3: „Un om împinge cu viteză 

constantă un bloc cu greutatea G Î [1…..1000 ] ( N ) 
pe distanţa d Î [ 1….100 ] ( m ), pe o podea 
orizontală cu forţa orientată sub unghiul α faţă de 
orizontală. Dacă Ff  este 10 % din greutatea corpului:  
 

a) Ce lucru mecanic efectuează omul 
asupra blocului ? 

b) Care este mărimea forţei pentru 
unghiul α ? 

Notă : α Î [ 00, 900 ]”. 
 

Discheta a fost introdusă pe calculatoarele 
din şcoala noastră. Instalarea programelor şi 
instrucţiunile de operare au fost realizate de 
profesorul de informatică Popescu Marcel. Am lucrat 
astfel, în echipă iar beneficiarii au fost… elevii! 

 
                                 Prof. Fiţa Văcăruş  

Didactica disciplinelor 
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Despre întrebările profesorului… 
 
Sunt două întrebări care ne frământă în acest 
moment: 
Ce ar trebui făcut pentru îmbunătăţirea 
procesului de învăţământ? 
Ce se poate face din ceea ce ar trebui făcut? 
Începem prin a mărturisi că sunt zile în care 
suntem derutaţi – probabil că majoritatea 
profesorilor trec prin astfel de „crize”, la un 
moment dat… Şi poate că, dacă am vorbi deschis 
despre ele, fără falsă pudoare şi îndepărtându-ne 
conştient orgoliile nejustificate, lucrurile ar 
merge puţin mai bine… Poate că astfel, 
dimensiunea constructivă a concurenţei ne va 
marca activitatea şi va transforma cancelaria în 
„al doilea cămin”… 
Iată câteva posibile răspunsuri la prima întrebare 
[trebuie să precizăm că demersul nostru se 
încadrează în sfera gimnaziului n.n.]: 
În primul rând, tema pentru acasă – un moment 
esenţial al sfârşitului şi, apoi al începutului de 
lecţie. Trebuie acordată mai multă atenţie 
alegerii exerciţiilor şi discutării lor: câteva 
indicaţii „cheie” care să-i ajute pe copii şi, mai 
ales, să le declanşeze curiozitatea dezlegării lor. 
Să predomine aplicaţiile imediate ale teoriei, 
lucru care le va fi util în înţelegerea noţiunilor  şi 
a aplicabilităţii acestora. Pentru elevii cu 
înclinaţie către matematică pot fi date ca temă 
câteva probleme cu un grad mai ridicat de 
dificultate, având grijă ca, în fraze frumos ticluite 
să le deşteptăm spiritul de competiţie dar, mai 
ales încrederea în forţele proprii. 
La începutul orei ar trebui controlată tema. Cu 
puţină îngăduinţă – dar evitând „timpii morţi” – 
se poate face acest lucru: în timp ce se rezolvă 
exerciţii la tablă, când se face actualizarea 
cunoştinţelor, când se lasă câteva minute de lucru 
individual sau atunci când facem evaluarea orală.  

 
 
 
Profesorul se plimbă printre bănci, urmărind 
simultan tema şi ceea ce se lucrează la tablă, 
încurajându-le spiritul critic prin îndemnul de a fi 
atenţi la tablă pentru a sesiza şi corecta 
eventualele greşeli. Sau, el poate cere câteva 
caiete „la întâmplare” (elevii neştiind când le va 
veni rândul). 
Din nefericire, programa şi timpul nu îngăduie ca 
acest lucru să poată deveni permanent. Şi 
totuşi… 
O altă problemă este evaluarea şi, în primul rând 
evaluarea ritmică. Am constatat că, atunci când 
se anunţă că în următoarea ora vor fi evaluaţi, 
interesul şi motivaţia elevului cresc. Altfel, poate  
inconştient, elevul stă liniştit, fără a fi „conectat”. 
Îşi face planuri şi, deci munceşte mai mult atunci 
când ştie că va fi evaluat. Este binecunoscut 
faptul că, la vârsta respectivă el „speculează” 
orice atitudine sau obişnuinţă a profesorului… 
Şi, atunci este firesc să înţelegem că evaluarea 
din lecţia de zi îl va menţine activ şi îi va 
imprima un ritm normal şi benefic de învăţare. 
Evaluarea zilnic a câtorva elevi (dar nu într-o 
ordine previzibilă!) va menţine treaz pe elev dar 
şi pe profesorul său. 

Apoi, evaluările scrise sau orale la 
sfârşit de capitol anunţate şi cu un plan 
prestabilit. Urmărim astfel nu  numai noţiunile  
predate  separat,  la  fiecare lecţie ci şi încadrarea 
lor în capitol, modul în care sunt detectate şi 
receptate aspectele particulare în scopul 
modelării lor în aplicaţii. În scurt timp, elevii se 
vor obişnui cu stilul şi acest tip de evaluare va 
deveni o stare firească.  
Un alt aspect îl constituie lucrul diferenţiat, pe 
„grupe valorice”. Este drept că acesta implică 
alocarea unui volum mare de timp de către 
profesor în vederea pregătirii materialelor. Căci, 
impunându-se structurarea clasei în trei grupe, 
exerciţiile necesare nu pot fi găsite în manual. 
Munca profesorului va fi cu atât mai grea, ţinând 
cont că, pe lângă întocmirea fişelor de lucru şi a 
celorlalte materiale, el va trebui să răspundă 
prompt tuturor solicitărilor din timpul orelor, 
realizând coordonarea activităţii. Probabil că, în 
ceea ce priveşte „truda” profesorului, va fi mai 
greu în anul debutului acestui program, urmând 
ca, în următorii, materialul deja întocmit să fie 
uşor modificat/ adaptat în funcţie de eventuale 
alte condiţii. Oricum, credem că această variantă 
merită încercată, măcar episodic dar mai ales la 
începutul ciclului gimnazial. 
 

Puncte de vedere 
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În acest sens, la clasele mici am observat că 
elevii buni sunt foarte receptivi când li se împart 
responsabilităţi – şi ne referim aici la 
repartizarea fiecăruia dintre membrii „grupei 
întâi” a câte unui elev din cea „de-a treia grupă”. 
Primii vor avea sarcina să-şi supravegheze 
colegii mai puţin pregătiţi, explicându-le 
noţiunile de bază – ei pot  fi aşezaţi în bănci la 
orele respective în cest mod, adică fiecare cu 
„supraveghetorul” lui. Unii se vor bucura că pot 
deveni utili şi „importanţi”, iar ceilalţi îşi vor 
dezvolta astfel motivaţia, în condiţiile în care nu 
numai profesorul este cel care îi ajută şi îi 
verifică. 
 
Aşa cum se ştie, deosebit de important este stilul 
de predare al profesorului – de fapt, stilul, în 
general… O predare deschisă, interactivă, 
participativă va transforma învăţarea într-un joc, 
va umaniza relaţiile ce se stabilesc în clasă şi va 
încuraja căutările elevilor, împlinindu-se astfel 
menirea actului educativ. Se poate lesne constata 
că persuasiunea poate contura discret – dar sigur 
– profilul viitorilor cetăţeni. 
 
Astfel, foarte importantă este aprecierea în faţa 
colectivului nu numai a elevilor buni dar, mai 
ales a celor care prezintă la un moment dat o 
oarecare „sclipire”, evoluţie – chiar episodică. 
Este momentul în care motivaţia capătă 
dimensiuni şi pentru cel care, de obicei, nu se 
evidenţiază cu nimic. „Pânda profesorului nu va 
fi zadarnică – trebuie valorificată la maximum 
„zilele bune” ale acestor elevi. Este bine să fie 
lăudat în faţa clasei sau chiar recompensat cu o 
notă bună – poate fi dat ca exemplu altora din 
grupul lui. (Încercaţi să faceţi acest lucru, 
urmărind în acest timp ochii copilului. Vă 
garantăm că şi aşa se alimentează dragostea 
pentru meserie. n.n.) 
 
Fără a fi nostalgici, dar păstrând obiectivitatea 
necesară analizei cu ochi limpede a aspectelor 
bune din trecut, ne gândim tot mai serios la 
„banca de onoare”. Trecând peste subtila 
dimensiune terorizantă a acesteia, reintroducerea 
ei la o disciplină ni se pare acum o idee deloc de 
aruncat. În cărţile de Orientare Şcolară şi 
Profesională ea chiar apare, lşa un moment dat, 
ca o metodă de valorizare a resurselor şi de 
vitalizare a motivaţiei. Pentru o zi sau o 
săptămână, doi dintre cei mai buni elevi ai clasei  
 

 
 
 
vor fi „încoronaţi” de poziţia privilegiată a „băn-
cii de onoare”. Profesorul şi dirigintele vor indu-
ce delicat, în acest timp, respectul celorlalţi faţă 
de aceştia.  Se mai poate numi:  
„personalitatea matematică a zilei”, „omul 
săptămânii la fizică”, „biologul zilei”, etc. 
Copiilor le face plăcere să fie admiraţi de către 
colectiv… 
 
Nu în ultimul rând este legătura cu părinţii 
elevilor. Acolo unde este cazul – şi este! – ei 
trebuie educaţi odată cu copiii lor. Noi trebuie să 
le împărtăşim din pedagogia noastră, să le creăm 
senzaţia că aportul lor este hotărâtor. Profesorul 
trebuie să fie consilier, mediator între gândurile 
copilului şi expectanţele părinţilor lui. Să ştie să 
rezolve conflictele şi să alimenteze autoritatea  
constructivă a părinţilor, concomitent cu 
încurajarea participării copilului. 
 
Şi iată-ne ajunşi la cea de-a doua întrebare care, 
de altfel se impune firesc: ce se poate face din 
ceea ce ar trebui făcut? 
Răspunsul îl găsim, cu siguranţă în fiecare dintre 
noi…. 
 

Prof. Cătălin Mîinescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte de vedere 

§ „Profesor este cel care te învaţă 
să înveţi.”    C. Noica 

§ „…înţelepciunea nu se predă, 
ci se trezeşte…”  C. Noica 

§ „În general, metoda de a preda 
este şi ea la rândul ei o ştiinţă 
care trebuie cunoscută pentru 
a fi un bun profesor.”              
V. Vâlcovici 

§ „Adevăratul folos nu stă în 
ceea ce elevul poate reproduce 
ci în ceea ce poate produce.”     
L. Liard 

§ „Formalismul reprezintă tot ce 
este mai puţin educativ pe 
lume.”  L. Liard 

§ „Dovada că ştii e că faci, pur şi 
simplu.”   C. Noica 
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Un singur copil şoptind 
 

Îngăduiţi-mi, oricum, pribegia,  
Vârsta iluzorie, pustie. 
Pe mine mă bântuie lecţia vie: e cetatea 
cu mii de arbori şi-un singur copil şoptind 
acelor vrăbii cu aripi din fulgere înălbite. 
Poruncă am să mă întâmpin: neîncetat şi fără rost 
să mă întâmpin: trestie, furtună, ultima 
şi prima convorbire a celor două laturi ale 
nopţii. 
 
 

Aripă de insomnie 
 

Torentul îţi dă întâlnire 
dincolo de tâmpla nopţii. 
Nu te opri! 
Puntea ta este acum absentă. 
Adună-n braţe izvoarele înfricoşate, toate 
izvoarele înfricoşate. 
Aripă de insomnie, îndură-te! 
 
 

Iremediabili prinşi 
 

Îngerii într-o călătorie extenuantă 
aleseseră absenţa ca pe o margine a nebuniei. 
Vedeam cum poarta se înălţa mai sus de timp 
aidoma unui frig circular. 
Răsăritul îşi întreţinea acolo o singură Aripă. 
Era poate setea cea mai mare sau cingătoarea 
frunzişurilor mele. 
Umilă şi –n acelaşi timp justiţiară,  
părea desprinsă dintr-o biciuire neasemuită. 
Acolo ne simţeam iremediabil prinşi 
în bătaia razelor unei constelaţii vii. 
 
 
 

Prof. Mariana Pătru 
(din volumul „Legile frigului”, Ed. Aius, Craiova, 1998) 
 

 
 

Arte 



 

Revista noastră                                                     pagina  11 

 
 

 
O toamnă cu oaspeţi la Şcoala Bobiceşti 

 
(Vizita delegaţiei de profesori din Franţa, 
Portugalia, Italia în cadrul Programului 
Socrates - proiect realizat împreună cu 
Liceul Teoretic Balş) 
 
Au fost vizitate obiective istorice, artistice 
din zona Olteniei, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Olt, şcoli din judeţul Olt. Printre 
acestea, oaspeţii au cerut să vadă şi o şcoală 
din mediul rural. Aceasta a fost şcoala 
noastră. 
Primirea a fost ,,caldă’’ la propriu şi la figurat, 
multe flori, entuziasm, vorbitori de limbi străine, 
discuţii aprinse pe teme de învăţământ. 
Lângă ţuică fiartă şi porumb fiert, le-am vorbit 
despre zona geografică şi etno-folclorică 
Bobiceşti. 
S-au simţit foarte bine aici: au trecut prin fiecare 
clasă şi cabinet, au pus întrebări şi au răspuns la 
întrebări. 
Le-am oferit cărţi şi manuale. 
Au comparat învăţământul lor cu al nostru, 
obiceiurile, bucătăria, felul de a fi al  oamenilor. 
Indiferent de specialitate, profesorii străini şi 
români vorbeau o limbă atât de caldă şi de 
însorită pentru că sufletul e un limbaj pe care 
uneori avem curajul să-l folosim. 
Se conversa firesc şi simplu cu trecutul şi 
prezentul. 
Căutam cuvinte comune limbilor noastre. Ne 
aminteam de legi fonetice. 
Au promis că vor mai trece. 
„Pupături”, flori şi păreri de rău la despărţire. 
În avalanşa de insatisfacţii şi neîmpliniri 
cotidiene, rămâne lucrarea, efemeră dar deplină, 
că existăm, că suntem profesori şi că am 
cunoscut oameni care s-au simţit bine alături de 
noi. 
Spinoza spunea că fiecare lucru are tendinţa de 
a-şi păstra condiţia proprie – piatra voieşte să fie 
veşnic piatră, tigrul să fie tigru. 
Noi trebuie să rămânem dascăli, cu noi înşine 
spre a ne recunoaşte în lumina şcolii. 
Totul era simplu: într-o zi albastră de toamnă, 
şcoala închipuia acel ceasornic viu făuritor de 
raze.   
 
 
                   A consemnat prof. Mariana Pătru 
 

 
Despre bunătate şi nobleţe 

 
 

Într-un timp în care, în general faptele nu ajung 
mai departe de planul declarativ, iată că mai 
există oameni cărora „le pasă”, oameni care, fără 
a avea vreun interes, sunt buni, demonstrându-şi 
astfel toate feţele „nobleţei”. 
După ce cu aproape o sută douăzeci de ani în 
urmă unul dintre străbunii lor construia şi dona 
satului primul local al şcolii din comună, urmaşii 
familiei Bobicescu se întorc în locurile copilăriei 
şi vizitează şcoala – doamnele Ariana Nicodim 
şi Mihaela Panu împreună cu familiile 
dumnealor.  
E greu să descriem sentimentele încercate de noi 
în vecinătatea unor „nobili”, în faţa 
documentelor de pe vremea lui Matei Basarab în 
care familia Bobicescu apare atestată sau la 
aflarea tuturor gândurilor pe care le au în ceea ce 
priveşte şcoala noastră. Cert este că doresc să 
dea numele şcolii după numele celui care a 
înfiinţat-o – venind astfel în întâmpinarea 
dorinţei noastre mai vechi. Apoi se impune firesc 
crearea unui muzeu ale cărui exponate să 
aparţină şi să fie donate de către familiile 
Nicodim şi Panu, documente de mare valoare din 
arhiva familiei, cărţi, corespondenţă cu mari 
personalităţi ca Nicolae Iorga sau Constantin 
Argetoianu.  
Bucuria este de ambele părţi: pentru dânşii căci 
simt căldura cu care îi întâmpinăm; pentru noi 
căci e minunat să stai de vorbă cu astfel de 
oameni – sunt, poate momente unice în viaţă… 
Cert este că nu se opresc aici, făcându-ne o 
propunere care ne emoţionează: doresc să 
doneze o sumă de bani cu care să asigurăm o 
gustare zilnic celor şaptesprezece copii înscrişi la 
Grădiniţa Bobiceşti, pe tot parcursul anului 
şcolar. Nu ne-am îndoit o clipă că se va 
materializa această dorinţă dar nici nu am crezut 
că se va finaliza imediat. Astfel. La următoarea 
vizită, la începutul lui octombrie, proiectul a 
devenit realitate.  
De atunci vin mereu pe la noi. Şi fiecare vizită 
este o sărbătoare.  
Cât despre copiii de la grădiniţă, vă invităm să-i 
priviţi în pauza mare! 
 
 
 
                A consemnat prof. Cătălin Mîinescu 
 

Eveniment 
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