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Şcoala cu clasele I-VIII Bobiceşti 
Comuna Bobiceşti, nr. 32, judeţul Olt 

Telefon 0249 / 404940 

S-au ocupat de acest număr: 
Învăţământ primar 

Înv. Simona Delureanu 
Înv. Daniela Paraschiva 

Istorie:  
Prof. Paula Bănică (pensionară) 

Literatură şi arte 
Prof. Mariana Pătru 

Prof. Cătălin Mîinescu 
Bibliotecar Marius Donţu,  

Biblioteca Publică Bobiceşti 
Ştiinţe, activităţi extracurriculare 

Prof. Aurelia Chitez 
Didactică, examene, concursuri 

Prof. Cătălin Mîinescu 
Tehnoredactare 

Prof. Cătălin Mîinescu 
Consultanţă tehnoredactare 

Prof. Nicolae Loghinaş, Liceul Teoretic Balş 
 

Mulţumim domnului general de corp de armată, profesor 
universitar doctor Tudor Cearapin pentru amabilitatea cu 
care a răspuns invitaţiei noastre.  
 

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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Îndreptar în calea furtunilor… 
 
 

Când o furtună se dezlănţuie, 
toate vietăţile fug care-încotro, 
se împrăştie. Dar este o 
împrăştiere care adună. Oamenii 
nu fug din calea furtunii, ci în 
calea ei. Se adună, de fapt, 
pentru a fi împreună, pentru a o 
străbate uniţi. Doar aşa vuietul 
surd ce se aude prin ferestre 
este acoperit de pocnetul 
lemnelor din soba „camerei de la 
drum”. Şi, doar din când în când, 
o rafală face să tresară nu frica 
din noi, ci gândul dacă cei 
plecaţi au reuşit să se 
adăpostească la timp, alături de 
aproapele lor. 
Dezastrele vin şi pentru că noi 
vrem, şi pentru că noi o cerem… 
Când uităm de „cămin”, furtuna 
vine şi nu mai pleacă. Vine să-i 
înece pe cei care sunt singuri în 
mijlocul celorlalţi, pe cei care 
nu simt soba încălzind…  
Când o furtună se dezlănţuie, 
Dumnezeu vrea să ne simtă 
dragostea, vrea să ne audă 
vorbind, vrea să ne vadă adunaţi: 
noi şi aproapele nostru. 
Doar aşa nu ne va mai fi frică!…  
 

Revista noastră 
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3. Atestarea documentară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Comuna Bobiceşti este formată din satele: 
Bobiceşti – reşedinţă de comună, Bechet, 
Belgun, Chinteşti, Comăneşti, Govora, Leoteşti 
şi Mirila. 
Din materialele studiate la Arhivele Statului am 
constatat că satele cele mai vechi din acest 
teritoriu sunt Chinteşti şi Leoteşti, ambele fiind 
atestate documentar prin hrisovul lui Neagoe 
Basarab, Domn al Ţării Româneşti care, la 30 
octombrie 1517, de la Curtea de Argeş întăreşte 
voievodului mănăstirii Govora, între altele, 
„Chinteştii jumătate şi două mori cu vad la 
Leoteşti”. Numele satului Leoteşti vine de la cei 
doi boieri fraţi, Nae şi Gheorghe Leotescu. 
Satul Mirila apare pentru prima oară în actul 
din 28 ianuarie 1518 de la Piteşti prin care 
Domnitorul Neagoe Basarab întăreşte lui 
Cernat, mare logofăt şi fiilor săi ocina 
Doiceştilor ce se află între Mirila şi Măineşti. 
Numele de Mirila vine de la stareţa Miriliţa, 
nume sub care s-a găsit în 1533, în actul din 27 
decembrie din Slatina prin care Vlad Vintilă 
voievod întăreşte mănăstirii Bistriţa stăpânirea 
ocinei Miriliţa. Mai târziu, prin actul din 13 
iunie 1550, Dumitru, marele logofăt şi ban al 
Craiovei întăreşte stăpânire fraţilor Buzeşti 
asupra morilor de la Miriliţa de pe Olteţ.  
Despre satul Bobiceşti care este reşedinţa 
comunei, s-a vorbit pentru prima dată în  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hrisovul lui Matei Basarab voievod din 20 
martie 1640 prin care face stăpânire pe moşia 
Birceşti pe slugerul Lupu sin Danciu şi fraţii 
Stan, Ion şi Radu: „Cu mila lui Dumnezeu Eu, 
Matei Basarab Voievod, domn a toată Ţara 
Românească, datăm cartea mea de bună 
încredinţare slugerului Domniei Mele Lupului 
sin Danciu stăpânitor od. Birceşti care i-am 
întărit cu fraţii lui cei ce sunt Stan, ion, Radu 
după stăpânire ce li s-a căzut am dat domnia 
mea moşia din Birceşti să aibă sub stăpânire 
Bobiceştii…” 
Belgun datează de la anul 1804 şi numele de la 
proprietarul Tudor Belgun.  
Bechet şi Comăneşti – 1828, iar Govora – 
1864. 
Surse bibliografice: 
„Arhivele Statului” – Craiova 
„Arhivele Statului” – Slatina  
În imagine, fragment din H 232 Dv 36 S. 94 
„Schwanta (Frider) 1718 Tabula Valachiae Cis. 
Alutane” 

                                Prof. Paula Bănică 
Pensionar al Şcolii Bobiceşti 

 

 

Istorie locală 
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General de corp de armată, prof. univ. 
dr. CEARAPIN D. TUDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Născut la 12 decembrie 1948 în comuna 
Bobiceşti, judeţul Olt. Căsătorit, un copil. 
 
Studii:  
a) Civile: 
•    Liceul - curs real, cu diplomă de bacalaureat, 
absolvit în anul 1966, oraş Balş, jud.Olt. 
•    Facultatea   de   inginerie   şi   management   
agro-turistic,   Universitatea Bioterra, Bucureşti, 
absolvită în anul 2000. 
b) Militare: 
Şcoala militară de ofiţeri activi „N. Balcescu" 
Sibiu, specialitatea Trupe ale Ministerului de 
Interne, absolvită la 30.12.1969. Academia de 
Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1974-1976. 
Curs post-academic de stat major, în anul 1987. 
Colegiul Naţional de Apărare, în anul 2001. 
 
Titluri ştiinţifice: 
§ Profesor universitar - Facultatea de inspecţie 

şi legislaţie fitosanitară din cadrul 
Universităţii Bioterra Bucureşti 

§ Profesor universitar - Academia de Poliţie 
„Alexandru loan Cuza" a Ministerului de 
Interne. 

§ Doctor în ştiinţă militară - specialitatea Artă 
Militară, anul 1997. 

§ Membru corespondent al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, din 1999. 

 
Activitate profesională 
După absolvirea liceului, în perioada 1966-1969 
am urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri 
„Nicolae Bălcescu" din Sibiu, iar la terminarea 
cursurilor am fost repartizat în funcţia de 
comandant de pluton la U.M. 0650 Lugoj, până 
în anul 1974. În intervalul de timp dintre 1974- 

 
 
 
1976 am parcurs studiile la Academia de înalte 
Studii Militare, Facultatea de Arme întrunite. 
După aceea, între anii 1977-1981, am îndeplinit 
funcţia de locţiitor al comandantului de batalion 
pentru munca de educaţie la U.M. 0613 
Bucureşti. În perioada 1981-1990 am îndeplinit 
succesiv, funcţiile de comandant de batalion, 
unitate specială şi şef de stat major de brigadă. 
În anul 1990 am fost numit comandantul 
brigăzii de jandarmi Bucureşti, funcţie pe care 
am îndeplinit-o până în anul 1997, când am fost 
numit comandant al Comandamentului 
Teritorial  
de Jandarmi Bacău. Din anul 1999, am fost pro-
movat în funcţia de adjunct al Comandantului 
Jandarmeriei Române pentru Ordine Publică. 
Din 10.01.2001, sunt comandant al Jandarmeriei 
Române. 
In anul 1997, am susţinut teza de doctorat şi mi 
s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în Ştiinţă 
Militară specialitatea Artă Militară, prin Ordinul 
Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3428 
/17.03.1998. Din anul 2002, sunt profesor 
universitar. 
 
Activitatea didactică 
În perioada 1970-1974, în calitate de comandant 
de pluton şi ofiţer cu educaţia, am instruit serii 
de militari, am desfăşurat şedinţe de pregătire 
teoretice şi practice, de specialitate şi metodice, 
şedinţe de tragere şi instructaje.  
Începând cu anul 1981, în funcţia de comandant 
al diferitelor structuri militare, am întocmit şi 
condus antrenamente de stat major, un număr 
însemnat de aplicaţii de comandament pe hartă 
şi în teren. Am condus şedinţe metodice şi 
demonstrative la nivelul unităţilor şi am 
participat la cele organizate la nivelul 
eşaloanelor superioare.  
Din anul 1989, am predat cursuri de tactică şi 
strategie militară, securitate şi apărare naţională, 
ordine publică în cadrul Academiei de Poliţie 
„Alexandru loan Cuza" a Ministerului de Interne 
- Facultatea de jandarmi. De asemenea, în 
calitate de autor sau coautor, am participat la 
elaborarea manualelor şi cursurilor de 
specialitate, a unor aplicaţii şi studii 
fundamentale, editate de catedrele structurilor 
menţionate.  
Am întocmit, în calitate de autor şi coautor, cu o 
contribuţie importantă, un număr de 9 cărţi şi 4 
cursuri, fiecare cu un tiraj între 500-1000  
 

Oamenii şcolii, oamenii satului 
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exemplare, toate ancorate în programul complex 
de regândire, reînnoire şi restructurare ale sis-
temului militar. Totodată, am participat şi 
condus numeroase comunicări metodico-
ştiinţific şi de specialitate în cadrul Jandarmeriei 
Române. Menţionez că am conferenţiat, în 
cadrul unor instituţii militare de învăţământ 
superior, teme de profil. 
Începând cu anul 1999, în calitate de profesor 
universitar la Universitatea Bioterra Bucureşti, 
Facultatea de Inspecţie şi Legislaţie Fitosanitară 
şi Zoo-veterinară şi la Academia de Poliţie 
„Alexandru loan Cuza" a Ministerului de 
Interne, am participat la comisiile didactice şi 
instructajele metodice de profil, la comunicări 
ştiinţifice, la întocmirea cursurilor şi 
manualelor, în calitate de autor pentru 
disciplinele: securitate şi apărare naţională, 
tactici de protecţie a organelor de control şi 
reguli de conduită şi comportament. 
                             

                                   
 
Activitatea de cercetare ştiinţifică 
In perioada 1969-1974 am participat cu lucrări 
în calitate de autor sau coautor la întocmirea 
unor materiale prevăzute în planul de cercetare 
ştiinţifică ale structurii din care am făcut parte. 
În anul 1976 lucrarea de absolvire, întocmită şi 
prezentată la terminarea Academiei de înalte 
Studii Militare a fost intitulată „Regimul 
mecanizat în lupta ofensivă, concomitent cu 
ducerea luptei de întâlnire, în cadrul războiului 
de apărare a ţării". 
Îndeplinind funcţia de locţiitor al comandantului 
pentru munca de educaţie, am condus 
colectivele de întocmire a lucrărilor de cercetare 
ştiinţifică, atât din planul de pregătire al unităţii, 
cât şi al eşaloanelor superioare. 
Începând cu anul 1981, în calitate de comandant 
al diferitelor structuri militare, am îndrumat 
activitatea de cercetare ştiinţifică, a diferitelor 
colective din subordine şi am participat la 
întocmirea unor lucrări ştiinţifice, în calitate de 
autor sau coautor. 
 
Participări la activităţi interne şi interna-
ţionale 
Am participat la o serie de sesiuni, simpozioane 
sau comunicări ştiinţifice, unele cu participare 
internaţională, organizate la nivelul: 
Jandarmeriei Române, Academiei de înalte  

 
 
Studii Militare, Ministerului de Interne, Servi-
ciului Român de Informaţii, Guvernului şi 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 
Toate posturile în succesiunea prezentată au fost 
ocupate prin promovare. 
 
 
Lucrări publicate 
 
1) „Codul de conduită al militarului-jandarmi" - 
1996, Editura Romhelion; 
2) „Actualitatea strategiei'' - studii de artă 
militară şi strategie a ordinii publice - 1998. 
Editura Sitech, Craiova; 
3) „Tactica în războiul special" -1999, Editura 
Alerta, Bacău; 
4) „Codul de conduită al militarului-jandarmi", 
Ediţia a 2-a, revăzută şi completată ~ 2000, 
Editura Bioterra, Bucureşti; 
5) „Managementul resurselor umane în 
domeniul ordinii publice" - Editura Universitas, 
Bucureşti, 2000; 
6) „Managementul ordinii publice la început de 
secol şi mileniu" - posibile soluţii, Editura 
Bioterra, Bucureşti, 2001; 
7) Jandarmeria Română şi ordinea publică, 
coordonator, Editura M.I., Bucureşti, 2002; 
8) Instantanee manageriale, coautor, Editura 
A.I.S.M., Bucureşti, 2002; 
9) Securitatea şi apărarea naţională a României - 
curs, Fundaţia Revista Jandarmeriei, Bucureşti, 
2002; 
10) De la Securitatea individuală la Securitatea 
colectivă, coautor, Editura Bioterra, Bucureşti, 
2003. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
În exclusivitate pentru Revista noastră, domnul 
general a răspuns cu o promptitudine 
exemplară dorinţei noastre de a-l prezenta. 
Justificarea este clară: este militar! Dar, mai 
ales este fiul acestui sat pentru care nutreşte o 
dragoste mai mare decât ne-am putea imagina. 
A dovedit-o de atâtea ori!… 
(În ajunul zilei „Fiilor satului”, cel care vă 
vorbeşte a fost întrebat de către un elev de la 
clasa a V a: „Vine şi nea Dorel?”) 

Oamenii şcolii, oamenii satului 
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De profundis 

„La răscruce de vânturi” 
 

Tania Gherghina 
 

Sunt multe lucruri, poate prea 
multe pe care noi, oamenii le înţelegem cu 
greu sau nu le înţelegem deloc. Ni se par 
nedreptăţi şi, din punctul nostru de 
vedere, al oamenilor, poate chiar sunt…  

Astfel, nimeni nu a putut crede şi 
înţelege plecarea fulgerătoare dintre noi a 

 „Omului – Tania”. 
Şi cum să crezi că s-a putut opri o 

viaţă exemplară pentru noi toţi, o viaţă 
cu adevărat plină de virtuţi?… 

Un OM a murit, un om pentru 
care optimismul şi dragostea de viaţă au 
fost o stare naturală până în ultimul 
moment…  

Un om care ne-a fost un adevărat  
„profesor de viaţă”… 

 
În fiecare dimineaţă, în drumul 

spre şcoală privesc cu durere candela 
aprinsă pe peretele casei sale de la 
,,răscrucea de vânturi”- aşa îi spunea şi 
Tania într-o discuţie veselă, aşa cum 
erau, de fapt, toate discuţiile cu ea – 
casa singuratică dintre Balş şi Bobiceşti 
de unde pleca zilnic către locul său de 
muncă. 

Era sociolog al Inspectoratului            

Şcolar Judeţean Olt cu master în 
,,Consiliere şi Orientare Şcolară şi 
Profesională şi Politici Publice”. Era 
profesor de ştiinţe socio-umane la Grupul 
Şcolar Industrial Construcţii de Maşini 
Balş. Dar, mai ales, îşi iubea meseria pe 
care o făcea cu dragoste şi har. 
 
 Nu puteai să te superi niciodată 
pe Tania, căci, cum să te superi pe un om 
care zâmbea întotdeauna, copleşindu-te cu 
optimismul şi gândirea sa pozitivă? 
 Ceea ce avea de spus, spunea 
direct, fără ocolişuri. Dar avea 
dreptate… 
 …mi-e greu să accept că acum 
vorbesc la timpul trecut despre Tania.  
          Mi-e greu să n-o mai văd  urcând 
înaltă şi surâzătoare pe drumul de la 
şcoală spre casă – drum lung şi greu 
uneori, dar despre care nu s-a plâns 
niciodată. 
 

Am regăsit-o într-o dimineaţă 
caniculară de duminică din vara lui 
2003, într-o fotografie pe o cruce rece, în 
cimitirul parohial, privind liniştit peste 
câmpuri… 

Pământul proaspăt răscolit 
mirosea a durere… 

Florile de pe mormânt se uscau 
încet… 

Şi sentimentul că vei avea    
întotdeauna locul tău în sufletul 

nostru!… 
 
Dumnezeu să te odihnească,  
                              Tania! 
 
 

Prof. Cătălin Mîinescu 
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Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

în lecţiile de compunere 
 
 

ncă de la cea mai fragedă vârstă copiii se 
deprind să-şi exprime gândurile, dorinţele, 

impresiile, să redea o întâmplare trăită, auzită 
de la alţii sau imaginată de ei. 
Lecţiile de compunere oferă condiţii optime 
pentru punerea elevilor în situaţia de a exersa 
în mod sistematic actul exprimării; activitatea 
elevilor la aceste lecţii angajează în mod 
evident capacităţile lor intelectuale, de creaţie. 
Compunerile realizează o sinteză a tot ceea ce 
învaţă elevii la limba română dar constituie în 
acelaşi timp un prilej de valorificare a 
experienţei de viaţă, de manifestare a 
imaginaţiei şi fanteziei lor creatoare. 
Diferitele tipuri de compuneri pe care elevii le 
realizează le oferă posibilitatea să demonstreze 
că pot alcătui un text închegat respectând 
structura de bază: introducere, cuprins, 
încheiere. 
Imaginaţia lor este cu uşurinţă stimulată de 
câteva propoziţii de început, unele animale 
devenind astfel, fie prieteni, fie duşmani… 
Prezentăm în continuare două astfel de 
exemple. 
 

Înv. Daniela Paraschiva 
 

           .  
          
         
     
        
 

 
 
 
 
 
 
Vulpea şi lupul  

 
Vulpea îl văzu pe lup că îşi ascute colţii. Îl 
întrebă: 

— De ce îţi ascuţi colţii? Doar nu ai cu 
cine să te baţi. 

Lupul răspunse: 
— Tocmai de aceea. Aş vrea ca la prânz să 
mănânc carne de oaie. Mă voi duce la turma 
ciobanului şi o să înhaţ o oaie.  

 

 
 
 

— Domnule lup, vă rog să mă luaţi şi pe 
mine. 
— Dar pe tine de ce să te iau? 
— Poate vă voi fi de ajutor. 
— Haide! Poate vom prinde o pradă mai 
mare. 

Şi aşa au plecat cei doi la stâna ciobanului. 
 

Stoica Alexandru 
Clasa a IV a, Comăneşti 

 

 
 
 
 
Vulpea şi lupul  
 
Vulpea îl văzu pe lup că îşi ascute colţii. Îl 
întrebă: 

— De ce îţi ascuţi colţii? Doar nu ai cu 
cine să te baţi. 

Lupul răspunse: 
— Tocmai de aceea. 

Cum era hoaţă şi vicleană, vulpea îl păcăleşte pe 
lup cât ai zice peşte. 

— Pe cine vrei să mănânci? îl întrebă ea. Ce 
ai zice de mine – o vulpe mare şi cărnoasă? 
Ai mânca ore întregi! 

Înfometat, lupul alergă după vulpe. Însă vulpea 
cea hoaţă nu se lăsa deloc prinsă. Astfel, lupul a 
alergat-o pe vulpe cam o jumătate de ceas dar nu 
a reuşit s-o prindă. Atunci, repede, vulpea s-a 
ascuns în vizuina ei. 
Şi aşa s-a lăsat lupul păcălit de vulpe şi a rămas 
nemâncat. 
 

Băltăreţu Gabriel Cătălin  
Clasa a IV a, Comăneşti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Î 

e 

Învăţământ primar 
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Tehnici şi instrumente de evaluare a 
randamentului şcolar la matematică 

 
ercetări experimentale axate pe domeniul 
predării-învăţării matematice au ajuns la 

concluzia că cele trei structuri fundamentale ale 
ştiinţei matematice (algebrice, de ordine şi 
topologice) corespund structurilor elementare 
ale inteligenţei şi, în consecinţă, didactica 
învăţământului matematic trebuie să se bazeze 
tocmai pe organizarea acestor structuri 
operatorii. 
Această exersare treptată, în funcţie de vârsta 
elevului, a structurilor logice se va face astfel 
încât în aceste operaţii să se reflecte punctele de 
vedere actuale cu privire la formarea noţiunilor 
de număr, de operaţie cu numere, fără a utiliza şi 
limbajul structuralist la clasele mici. 
Astfel se evită supraîncărcarea elevului cu 
termeni dificili, dar se respectă corectitudinea 
structurii raţionamentului care va conduce mai 
târziu la posibilitatea dezvoltării ştiinţifice a 
ideilor matematice.  
Contemporaneitatea are nevoie de un om cu o 
gândire creatoare, inventiv, explorator, 
îndrăzneţ. De aceea, schimbările care se produc 
pe plan mondial în concepţiile despre 
învăţământ, înmănuncheate sub emblema 
modernizării învăţământului, situează într-o 
perspectivă nouă, aşezând pe primul loc 
dezvoltarea gândirii elevilor, formarea gândirii 
creatoare.  
Învăţământului matematic îi este propriu efortul 
personal pe care îl face cel ce învaţă 
matematica, antrenamentul la care este supusă 
gândirea lui, participarea activă la procesul 
rezolvării.  
 
Ţinând cont de faptul că evaluarea randa-
mentului şcolar este o problemă importantă şi 
„spinoasă”, am încercat  în ultimii ani să mă 
apropii mai mult de esenţa acestei probleme, 
considerând-o foarte importantă şi de o acută 
actualitate. 
În şcoala noastră, testele de cunoştinţe (sau 
docimologice) sunt necesare şi utile, ele 
contribuind la sporirea gradului de obiectivizare 
a notării, la modernizarea sistemului de evaluare 
a elevului, la eliminarea într-o măsură tot mai 
mare a subiectivismului şi a hazardului în 
apreciere. Prin logica sa internă, această 
disciplină mi-a oferit posibilitatea urmăririi 
nuanţate a proceselor psihice care îşi aduc 
contribuţia la rezolvarea testelor. 

 
 
 
 
 
În literatura de specialitate s-a scris mult pe 
această temă, dar simţim lipsa acelui „ceva” 
care depinde de copil, de om, de obiectivismul 
sau subiectivismul său.  
Tema a fost urmărită şi experimentată de-a 
lungul mai multor ani prin activitatea 
desfăşurată la clasă, pe baza studierii 
publicaţiilor de specialitate precum şi utilizând 
experienţa acumulată.  
Analiza produselor activităţii elevilor mi-a oferit 
largi posibilităţi de a cunoaşte puterea de 
„pătrundere” a fiecăruia, reacţia la noul din 
problemă, perseverenţa, stilul de muncă şi 
efortul depus. Această metodă mi-a dezvăluit la 
fiecare elev particularităţile gândirii, spiritul de 
observaţie, capacitatea creatoare. 
Prin tehnicile şi instrumentele folosite de mine 
în evaluarea randamentului şcolar în lecţiile de 
matematică date cu scopuri bine determinate, 
din analiza lor mi-am scos în evidenţă atât 
progresele la învăţătură cât şi lacunele în 
pregătire la momentul potrivit. 
 

Înv. Simona Delureanu 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
În această pagină v-am prezentat un rezumat al 
lucrării de gradul I pe care domnişoara învăţă-
toare Simona Delureanu a pregătit-o şi pe care 
o va susţine în acest an şcolar. 
Îi dorim succes! 

Revista noastră 
 
 
 
 
 
 
 

 

C 

Didactica disciplinelor 

 

„Vorba unui matematician: viaţa nu e 
bună decât ca să studiezi şi să predai 
matematica…” 

Constantin Noica 
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Participare. Asumarea responsabilităţii. 
Argumentare. 

 
ducaţia – cu tot ceea ce implică ea în 
cadrul procesului de învăţământ – trebuie 
să fie centrată pe participare, asumarea 

responsabilităţii, argumentare. 
Profesorul are obligaţia – moral şi civic – să 
inoculeze şi să susţină la elevi aceste direcţii 
care vor constitui structura intimă a 
personalităţilor ce vor construi umanitatea. 
Viitorul se conturează azi, sub mâinile 
educatorului. El trebuie să realizeze – deci să 
demonstreze – congruenţa dintre expectanţele de 
adaptare şi dezvoltare ale elevului şi tendinţele 
fireşti şi benefice ale evoluţiei şi societăţii. 
De succesul acestei acţiuni se ocupă şi este 
răspunzător profesorul în fiecare secundă a 
contactului nemijlocit cu elevul, fie că predă 
matematica, limba franceza sau muzica, fie că 
este în pauză, în excursie sau în timpul său liber. 
 
PARTICIPAREA semnifică nu numai senzaţie 
efemeră că „este luat în seamă”. Participare 
înseamnă convingerea clară a elevului că şi 
opinia lui este importantă, că se aşteaptă ceva de 
la el, că poate el însuşi reprezenta un factor de 
decizie. 
Rolul profesorului este hotărâtor: el valorizează 
acele dimensiuni ale personalităţii care implică 
hotărâre, curaj, încredere în sine, nevoia de 
raportare obiectivă la sisteme de valori. 
Implicarea este din nevoia de a înainta. Ea 
reprezintă materializarea necesităţii de a fi util. 
 
ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII, cu toate 
riscurile care derivă din ea. 
Nu numai că nimeni nu preia responsabilităţile 
altuia dar nu trebuie să se întâmple acest lucru! 
Ea reprezintă un examen greu, dar cu miză 
enormă: o lume mai bună! 
 
ARGUMENTAREA este delimitarea clară a 
poziţiei de pe care judecăţile de valoare devin 
viabile; ea accentuează încrederea în sine, 
conturând căutările întru adevăr. Pertinenţa 
argumentelor, logica lor, algoritmul acestora 
sunt tot atâtea oportunităţi în armonizarea 
relaţiilor interumane, în domesticirea tendinţelor 
de mitizare a faptelor mici şi neimportante. 
Argumentarea poate începe cu delimitarea 
conceptelor pentru a şti în fiecare moment pe ce 
poziţii ne situăm. Ea poate constitui baza  
 

 
 
construirii sistemelor de valori. Evident, 
împletindu-se cu participarea şi asumarea 
responsabilităţii, argumentarea prezintă mai 
multe aspecte ce pot fi considerate chiar etape în 
consolidarea personalităţii: începând cu 
susţinerea răspunsurilor date de către elevi când 
sunt evaluaţi şi mergând până la încadrarea într-
un curent, modă, sistem şi chiar la opţiunea 
profesională şi alegerea carierei. 
De exemplu, în urma rezolvării unei ecuaţii, 
elevul de la tablă a ajuns la rezultatul x = 5. La 
întrebarea „de ce (cum) ai obţinut x = 5?”, 
tendinţa este de a retracta, de a renunţa la 
rezultatul obţinut, totuşi în urma raţionamentului 
propriu, nesiguranţa cunoştinţelor şi a rezolvării 
creând convingerea că întrebarea nu poate fi 
decât consecinţa unei greşeli. Reformulând, 
însă, („întrebarea cere justificarea 
raţionamentului folosit şi nu este neapărat 
amendarea rezolvării”) elevul va înţelege 
necesitatea argumentării fiecărui pas. Acest 
lucru îi va fi util, pe de o parte în cadrul lecţiei – 
realizându-se fixarea cunoştinţelor dar şi 
delimitarea secvenţelor în alcătuirea întregului – 
iar, pe de alta, în conştientizarea necesităţii 
argumentării în cotidian unde, de cele mai multe 
ori, lipsa argumentelor solide şi probate duce la 
deformarea adevărului şi a realităţii. 
Mergând mai departe, aderarea la un curent (sau 
o modă) se va realiza analizând în ce măsură 
acesta se mulează după nevoile şi aspiraţiile 
individului, valorizând astfel participarea şi 
asumarea, coroborate cu argumentarea.  
Opţiunea profesională şi alegerea carierei, 
susţinute de acest trialism pot genera succes, 
reducând şansele de eşec datorat hotărârilor 
aleatoare.  
Aşadar, în actul educativ din şcoală, profesorul 
este cel care va îmbina cele trei aspecte – 
participare, asumare, argumentare – având grijă 
să evidenţieze interdependenţele dintre acestea. 
Este esenţial ca elevul să se formeze ( să fie 
format!) în acest spirit. Putem afirma că tabloul 
comportamental al adultului se conturează în 
prelungirea crochiului realizat în perioada 
şcolarităţii de către educator! 
 

Prof. Cătălin Mîinescu 
 

 
 

E 

Puncte de vedere 
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Tehnică de bibliotecă 

I. 
Cerinţe fundamentale în organizarea 

colecţiilor bibliotecare 
 

lement indispensabil definirii bibliotecii 
ca instituţie este existenţa colecţiilor 
organizate.  

         Cerinţele fundamentale ale unui sistem de 
organizare a colecţiilor unei biblioteci sunt: 
 
a) Regăsirea rapidă a documentului solicitat – 
care ţine de precizia identificării lui şi contribuie 
decisiv la reducerea timpului de servire a 
cititorului, la eliminarea refuzurilor şi a 
incertitudinilor, la corectitudinea verificării 
gestionare. Pentru regăsirea rapidă a unui 
document (carte) se presupune individualizarea 
(codificarea) lui strictă printr-o cotă unică şi 
nerepetabilă. 
 
b) Folosirea eficientă a spaţiilor de depo-
zitare. 
Cerinţa fructificării optime a spaţiului se cuvine 
subliniată, cu atât mai mult cu cât lipsa spaţiului 
corespunzător bibliotecilor se manifestă în 
întreaga ţară, fiecare bibliotecă trebuind să 
aleagă un sistem care să ţină seama de spaţiul 
existent. 
(urmarea în numărul următor) 
 
Materialul este extras din „Bazele biblio-
teconomiei” a lectorului în biblioteconomie 
Marcel Ciorcan, apărută în 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Din viaţa Bibliotecii Publice Bobiceşti 
 

* 
La începutul anului 2003, Biblioteca 

Publică Bobiceşti şi-a premiat cititorii fideli ai 
anului anterior prin înmânarea diplomelor de 
fidelitate şi a câtorva pacheţele de dulciuri graţie  
patronilor a două  societăţi comerciale locale şi 
anume domnul Statie Marian şi domnul Chitez 
Petre. 

Printre cei premiaţi menţionăm elevii 
Şcolii Bobiceşti: Radu Ionuţ, Osiac Nicoliţa, 
Chitez Oana, Gogorici  Ionuţ, Roşiu Marian, 
Ciucă Andreea, Radu Dorel, Nuţă Ionela, Radu  
Mihaela, Marin Andreea şi alţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pe baza programului de donaţii „O carte 

pentru fiecare”, constând în completarea 
colecţiilor Bibliotecii Publice Bobiceşti, în 
cursul anului 2003, un grup de elevi ai Şcolii cu 
clasele I-VIII Bobiceşti, iubitori de carte, a 
donat (în limita posibilităţilor…) cincizeci de 
volume carte beletristică. Dintre aceştia amintim 
pe Ancăr Maria (treizeci de volume), Nuţă 
Mariana, Roşu Marian, Dabu Alin, Radu Ionuţ, 
Stuparu Elena, Răducu Dumitru. 
 

* 
În ziua de 13 noiembrie, în incinta 

Bibliotecii publice Bobiceşti, la iniţiativa 
domnişoarei învăţătoare Simona Delureanu (de 
la clasa a II a a Şcolii cu clasele I-VIII 
Bobiceşti) a avut loc acţiunea de prezentare a 
colecţiilor bibliotecii „Literatura pentru copii”, 
acţiune prinsă în programul şcolar în cadrul 
disciplinelor opţionale. 

Elevii clasei a II a au plecat încântaţi de 
cele „descoperite” şi, totodată, cu statutul de 
cititor  al Bibliotecii Publice Bobiceşti. 
 

Bibliotecar Marius Donţu 

E 

Prietenii noştri – Biblioteca Publică Bobiceşti 
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Ruga unui copil 
 
O rugă de copil 
Către Dumnezeu, 
Zicând: Ceresc părinte, 
Fereşte-mă de rău! 
Îndreaptă a mea cale 
Şi-a mântuirii mele,  
Din suflet eu te rog,  
Fecioară dintre stele! 
Să vii să stai cu mine, 
Să vii să mă păzeşti. 
De cel mai urât lucru 
Mereu să mă fereşti… 
 
Din mii de stele lucitoare 
Ce noaptea luminează,  
E una mult mai luminoasă – 
Pe mine mă veghează. 
 
Aceasta-i ruga de copil  
Către Dumnezeu. 
Şoptind în fiecare seară: 
„Fereşte-mă de rău!” 
 

Mariana Traicea, clasa a VIII a  
 
 
 
Noaptea întunecată 
 
Când noaptea grea se lasă, 
Cerul e plin de stele. 
Eu stau la fereastră 
Privind către ele. 
 
Iar când Luna răsare 
Cerul se luminează. 
Mândră ea apare  
Şi mă întristează… 
 
Gândesc la noaptea întunecată 
Cu dorul meu senin, 
Că Luna este fermecată 
Deşi cu toţii noi greşim. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cerul 
 
Cu cer senin de stele  
Vii la fereastra mea, 
La gândurile mele,  
La simplitatea mea. 
 
Mă sprijini, mă ajuţi 
Atunci când îmi e greu. 
Atâta doar, mai mult nu poţi: 
Alături ’mi-eşti mereu… 
 
Când mă gândesc că totul, lin 
Va trece peste mine, 
Că voi zbura spre cer senin,  
Mă-ntreb: oare, e bine? 
 
 

Cornelia Badea, clasa a VII a 
 
 
Iarna  
 
În sfârşit a venit iarna! 
Pe uliţe-o să vedeţi 
Săniuţe trase-n grabă  
De fetiţe şi băieţi. 
 
Un om mare de zăpadă 
Stă, săracul, chinuit. 
Pălăria e căzută  
Pe năsucul lui turtit. 
 
De la porţi şi de prin case 
Ies copiii jucăuşi 
Şi aleargă-acum cu toţii 
Să se dea pe derdeluş. 
 
Valea întreagă răsună: 
Ţipete şi chicoteli. 
Ce n-aş da acum, Doamne, 
Să mai fiu şi eu ca ei!… 
 

Prof. Ana Barbu  
 
 
 
 
 
 
 

Arte 
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Locul unui om în lume 
 
Orice om în astă lume  
Îşi are un loc anume: 
Lângă mamă, lângă tată,  
Lângă familia toată. 
 
În orice ţară, în orice loc 
Omul îşi are un loc. 
 
Orice om în astă lume  
Ştie rele dar şi bune. 
Relele de la cei răi,  
Bune – de la-nvăţăcei… 
 
 
Râsul luminii 
 
Râde lumina de la o stea –  
Nu ştiu cum se numeşte ea. 
Dar ştiu că pe pământ îmi este pază –  
Mă luminează. 
 
Nu ştiu ce înseamnă astfel de râs. 
Eu am venit, voi m-aţi respins… 
Dar sper: când voi veni din nou 
Să nu mai fug de-acelaşi  
Straşnic şi dureros ecou… 
 

Nicuşor Ilie 
Absolvent, clasa a VIII a 

 
 

*** 
Îţi las, satule, în seamă Timpul  
unei Aripi din izvoare. 
Vor însori drept mărturie pentru tine  
ciocârliile Întoarcerii Înalte. 
Fii însăşi respiraţia miresmelor imperiale. 
Mă înclin la fiecare frunză şi mă rog  
tu petreci, oricum, iubirea şi toată biciuirea mea  
pe clapele de vânt umile, nemaiîntâlnite. 
 
De atâtea ori m-ai bântuit chiar mi-ai  
dictat fragmente vii din visul oglinzilor  
albastre. 
Paşii pierduţi fulgeră cu alfabet de  
nebunie şi nesomn. 
Dincolo de trepte luna agoniei ninge  
brazi în împrumut desculţ, extenuant  

 
 
 
şi sfânt. 
Pe puntea de lumină şi smerenie,  
iarba albă a sărăciei mele  
îmi cere semnătura. 
 
*** 
Limbaj unic ori sfinţenie albastră,  
ce constelaţie aş mai putea eu să-ţi închin 
când ploi în mers imperial tu chiar  
copilului i-ai dat? 
Nemăsura vrăbiilor lunii 
în aducere aminte, 
Dolia,  
Fântâna Mare, 
dafin înflorind oglinzi nomade  
pe-nserat,  
cercul fără număr de frunzişuri  
ce pleacă şi în acelaşi timp rămâne  
tâmpla unui sat, 
poartă în traducere inevitabilă, înaltă,  
neobişnuită. 
Coloană de torente, de nesomn şi  
clar delir,  
fir de iarbă liră îţi aduc în schimb. 
 

Prof. Mariana Pătru 
 
azi 
 
încă un gând 
care îşi cere  
drept la durere 
doar aşteptând 
 
soare cu dinţi 
vatra e rece 
dorul nu-ţi trece 
fără să minţi 
 
până în zori 
nici nu mai plânge  
ochiul ce-şi strânge 
încet urdori 
 
gândul de foc 
şi de cucută 
nu îţi mai cântă  
astăzi deloc 

 
Prof. Cătălin Mîinescu 

Arte 
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„Eu, cine sunt?  Cum sunt?” 

 
oamna profesoară de biologie Aurelia 
Chitez, împreună cu „copiii” săi, elevii 
clasei a V-a.  

Cu sinceritate, fiecare îşi deschide sufletul, 
alcătuindu-şi în scris o caracterizare. Ineditul 
situaţiei scoate la iveală mărturisiri surprinză-
toare. Puritatea copilăriei ni se revelează în toată 
splendoarea ei. Şi, înţelegem, o dată în plus, că 
fiecare copil este — sau începe să devină — o 
personalitate.  
Iată câteva opinii! 
 
C. R.: „Eu sunt un copil bun care vrea să înveţe 
bine, care ştie de ruşinea altor oameni şi care 
ar vrea să fie cel mai bun din clasă. Îmi place 
doamna mea dirigintă pentru că este cea mai 
bună dintre toate dirigintele pe care le-am 
avut.” [În clasa a V a, elevii au primul lor 
diriginte! n.n.] 
 
R. M.: „Eu sunt un băiat scund şi slăbuţ. Dar şi 
slăbuţ la carte […] Am un coleg foarte bun şi 
îmi place mult aici, la şcoală. […] Sunt un copil 
care face multe năzdrăvănii. Şi când mă voi 
face mare o să devin fotbalist. Voi sta la bloc şi 
o să îmi amintesc de ora de dirigenţie.” 
 
I. C.: „Eu sunt un copil obişnuit care ajunge 
prima la şcoală. Sunt pitică, nu am glas la 
muzică, iar când învăţ şi nu reţin ceva, am nervi 
şi-mi vine să-mi dau cu pumnii în cap. Scriu 
urât; îmi plac curăţenia şi cartea.” 
 
N. C.: „Eu sunt un înger — când mă uit în 
oglindă, par un înger. La şcoală, toţi colegii mă 
iubesc şi eu îi iubesc pe ei. Nu ştiu cum să vă 
spun: mă simt ca în rai…” 
 
I.  R.: „Sunt un copil inteligent. Sunt înalt, am 
ochii căprui, sunt blond şi puţin ascultător, 
jucăuş şi frumuşel. Eu sunt o persoană 
iubitoare, puţin iertătoare cu Cristi pentru că 
mă bate câteodată. În timpul liber mă distrez şi 
mă joc. Îmi place să cânt la orgă şi la flaut. Mi-
ar plăcea să fiu în locul lui Tarzan, în junglă, să 
mă bat cu leii şi cu tigrii. […]” 
 
G. C.: „Sunt un copil obişnuit din această lume, 
unul dintre milioanele de copii care vor să-şi 
împlinească un singur vis: să îşi facă părinţii 
fericiţi şi mândrii de realizările lor.  

 
 
 
Am unsprezece ani şi încă nu ştiu lucrurile pe 
care ni le destăinuie această lume. Sunt înaltă şi 
am ochii căprui, părul lung şi negru. Îmi plac 
lucrurile moderne şi scumpe, dar acest lucru 
este, pentru moment, prea mult pentru ceea ce 
îşi permit părinţii mei… Îmi place să cred că 
sunt frumoasă şi deşteaptă şi nu ţin cont de 
vorbele celorlalţi oameni.” 
 
I. G.: „ Eu sunt un copil. Şi, cum sunt copil, am 
drepturi şi îndatoriri. Şi ce mai copil!… 
Enumăr: bun, rău şi — cuvântul care trebuia la 
început — silitor.  
Şi acum să vă spun despre fizicul meu. De înalt, 
nu sunt înalt, că n-am mâncat mămăligă când 
am fost mic. Ochii căprui, pentru că mama m-a 
făcut aşa ca să se uite fetele la mine. De 
naţionalitate, ţăran român, tată! Şi să vă spun: 
mi-am dorit dintotdeauna să fiu ţăran! La oraş, 
niciodată! Nici nu pot să joc tenis şi fotbal pe 
stradă. Şi nici nu am nevoie de gaze! […]” 
 
I. G.: „Eu sunt o fată puţin cam băieţoi — ce, 
puţin, că sunt băieţoasă culmea! Am părul puţin 
cam blond, ochi negri şi îmi place să mă îmbrac 
şi să mă încalţ frumos. Îmi place mult să 
călăresc dar şi să îngrijesc caii. Când mă voi 
face mare, vreau să mă fac poliţistă pentru că, 
dacă ar veni duşmani la mine, le-aş da amendă 
de m-or pomeni ei de om al dracului! Eu, când 
merg acasă, pun mâna să scriu şi să învăţ căci, 
dacă nu, mă ceartă mami. Că zice că nu prea 
îmi place cartea şi că ‚vreau să ajung ca ea, la 
fundul vacii?’ ” 
 
          Cu bunăvoinţa cititorilor noştri, acordăm 
o bine-meritată notă 10 acestor copii minunaţi! 
 

Revista noastră  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 

Ora de dirigenţie 
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„Fiii satului” – Bobiceşti, 20 septembrie 2003 
 
… o sărbătoare dorită, aşteptată şi … muncită. 
Prilej de bucurie, căci cum altfel am descrie 
într-un cuvânt atmosfera acelei minunate zile de 
septembrie în care şi soarele a surâs fiilor 
satului adunaţi aici, în „haine de duminică”. 
Flori, muzică, spectacol, zâmbete şi cuvinte cal-
de. Bobiceşti-ul devine izvor de lumină şi 
bucurie. Densitate maximă de personalităţi: 
profesori, doctori, arhitecţi, militari, oameni din 
toate colţurile ţării strânşi în satul natal, în 
satul iubit.  
Nu se spun cuvinte mari – ba, chiar senzaţia că 
nu sunt suficiente cuvintele, că sensul lor nu 
poate cuprinde emoţia revederii… 
Minunata iniţiativă a Consiliului Local Bobi-
ceşti şi a câtorva bobiceşteni din zonă se 
deschide cu o Adunare festivă în sala Căminului 
Cultural din centrul comunei. Se acordă 
diplome de excelenţă, se evocă amintiri dragi 
tuturor. Participanţii îşi mărturisesc, o dată în 
plus, dragostea pentru locurile natale. Şcoala 
apare ca un laitmotiv în discursurile tuturor – 
lucru firesc de vreme ce ea reprezintă a doua 
familie în care toţi au crescut. Apoi, însoţiţi de 
măiestria lăutarilor celebrului taraf din 
Morunglav, invitaţii ies din Căminul Cultural 
pentru a intra în şcoală.  
Cuvintele frumoase iarăşi curg. Oaspeţii sunt 
impresionaţi de tot ceea ce înseamnă ”şcoala”: 
sălile de clasă, biblioteca, profesorii entuziaşti 
care îi primesc ca pe nişte fraţi, copiii minunaţi 
ai Bobiceşti-ului care cântă, recită şi „joacă” 
într-un scurt dar emoţionant moment artistic. 
Curtea şcolii freamătă – parcă simţi amintirile 
alergând într-o horă a bucuriei. Cu greu ne 
stăpânim emoţia… 
Festivitatea se încheie la Pădurea Saru, cu o 
adevărată masă câmpenească unde nu mai 
există vârstă: toţi se prind în joc, un joc al 
amintirilor şi al înfrăţirii. 
S-ar putea spune mult mai multe. Cei care au 
fost de faţă ştiu şi simt…  
Cert este că satul românesc rămâne locul în 
care întotdeauna ne vom întoarce cu dor… 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
„Severică Mitrache se întoarce acasă” 
 
Ar trebui început cu „domnul arhitect Severică 
Mitrache s-a născut în Bobiceşti unde a urmat şi 
prima sa şcoală”. Şi nu ar fi deloc un început 
rău dar, poate pentru cei care nu-l cunosc – 
adică, eventual aceia care nu sunt din zonă…  
pentru noi ceilalţi, surpriza în ceea ce-l priveşte 
a constituit-o recenta sa expoziţie de pictură de 
la Galeriile Pro-Art ale Despi-Club-ului bălşean. 
Apropiaţii săi, care îi şi cunoşteau „taina”, au 
reuşit să-l convingă să-şi mărturisească public 
această dragoste ascunsă, pentru a ne bucura pe 
noi toţi. Iar reuşita a fost pe măsură! 
Adăugăm astfel încă un nume în „galeria 
monştrilor sacri” ai picturii bobiceştene, alături 
de Ovidiu Bărbulescu şi George Păunescu, ale 
căror expoziţii am avut ocazia să le admirăm în 
cursul anului trecut, la aceleaşi galerii. 
Am reuşit să obţinem o promisiune din partea 
dumnealor – de altfel, nici nu a fost greu, având 
în vedere entuziasmul debordant al acestora: o 
expoziţie de artă la Bobiceşti, în curtea şcolii. 
Ne aşteaptă, aşadar, în vară, un regal de pictură 
(şi nu numai), o zi de nesperată bucurie, când 
Bobiceştiul va deveni ceea ce merită: un 
puternic centru cultural al Sudului! 
 
Despre domnul Severică Mitrache, dar şi despre 
ceilalţi prieteni ai săi, vom afla mai multe în 
următoarele numere ale revistei. Până atunci, 
vorba lui … Severică: „Să vă dea Dumnezeu 
sănătate!” 

Revista noastră 
 
 

Donaţii de cărţi 
 
Prezent la „Fiii satului”, domnul profesor doctor 
Marin Manolescu, director în Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, fiu al 
satului, a donat Bibliotecii şcolii Bobiceşti 
câteva lucrări ale sale, dintre care amintim: 
„Evaluarea în învăţământul primar”, „Pro-
iectarea curriculară în învăţământul primar”, 
„Pedagogie”, „Evaluarea şcolară – un contract 
pedagogic”. Încântat de şcoală şi de oamenii săi, 
domnul profesor a stat de vorbă cu noi, cu 
nostalgia copilăriei sale pe aceste meleaguri, 
asigurându-ne de tot sprijinul şi de toată 
consideraţia sa.  
                
                     Vă mulţumim, domnule profesor! 

Eveniment 
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* 
Domnul general de brigadă, doctor George 
Velicu, de asemenea prezent la „Fiii satului” în 
„garda” domnului general Tudor Cearapin, a 
donat Bibliotecii Şcolii Bobiceşti câteva dintre 
lucrările sale precum şi o serie de alte cărţi, spre 
sprijinul şi bucuria copiilor şi profesorilor şcolii 
noastre.  
Astfel, ne-am „îmbogăţit” cu: „Drept şi legis-
laţie”, „Dreptul asigurării apărării naţionale”, 
„Actualitatea strategiei – studii de artă militară 
şi strategia ordinii publice”, „Liber să sufăr” de 
Adrian Păunescu, „Brâncuşi – amintiri şi 
exegeze” de Petre Pandrea, dar şi cu alte lucrări 
de valoare din domeniul istoriei şi al literaturii.  
Sunteţi oricând bine-venit la noi, domnule 
general! Să trăiţi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
Luna decembrie a fost bogată în evenimente şi 
pentru şcoala noastră. Astfel, Sărbătoarea 
naţională a fot marcată, ca în fiecare an, de 
depunerea de flori la Monumentul Eroilor din 
centrul comunei, unde, după ce s-a subliniat 
importanţa zilei, a fost prezentat un moment 
artistic pregătit de către elevii noştri. Au 
participat, alături de elevi şi profesori, 
reprezentanţi ai Consiliului Local, ai Căminului 
Cultural şi ai Bibliotecii Publice Bobiceşti. În 
urma noastră au rămas florile împodobind 
Monumentul dar şi gândul la înaintaşii noştri 
care îşi vor avea mereu locul în conştiinţa 
noastră… 
Apoi, tot în luna decembrie, Poşta Română a 
organizat un concurs de creaţie plastică „Ţara 
lui Moş Crăciun”, unde un număr mare de 
preşcolari şi elevi de la clasele I-V au trimis 
desenele lor. Aşteptăm ca juriul să decidă!… 
Serbarea de „Moş Crăciun” este pregătită şi  

 
 
mult aşteptată în fiecare an, în special de către 
cei mici, care au cântat, au recitat şi l-au invocat 
pe „Moşul”. Acesta nu a întârziat să apară cu 
daruri multe, având atât „complicitatea” 
doamnelor educatoare şi a doamnelor învăţă-
toare, cât şi a Primăriei Bobiceşti, aşa cum ne-a 
obişnuit încă din anii trecuţi.  
Aşa au început Sărbătorile de iarnă, spiritul lor 
cuprinzându-ne pe toţi şi făcându-ne mai buni şi 
mai înţelegători. 
Gândul ni s-a îndreptat atunci către Noul An pe 
care, cu modestie ni-l dorim măcar nu mai rău 
decât cel care a trecut. La mulţi ani tuturor! 
 
* 
La etapa locală a Olimpiadei de biologie de 
anul acesta şi-au încercat forţele şi fetele 
noastre. Cornelia Badea, Adriana Preoteasa, 
Anca Stoica, Mariana Nuţă, Corina Gogorici şi 
Loredana Stuparu. Rezultatele au fost cel puţin 
încurajatoare. Oricum, dacă dorim, se poate 
dovedi că diferenţele dintre rural şi urban sunt 
unele exclusiv geografice… Felicitări fetelor şi 
doamnei profesoare, Aurelia Chitez!  
 
 * 
Luna februarie a debutat cu o nouă „provocare”: 
la iniţiativa profesorilor şcolii noastre a fost 
„lansat” un interesant concurs (după modelul 
„vecinilor” noştri de la Şcoala Leoteşti). Astfel, 
în primă fază doar în ceea ce priveşte conduita 
elevilor în clasă şi în pauze, se va proceda la 
notarea clasei de către fiecare profesor în parte. 
Deocamdată nu s-a anunţat cu exactitate în ce 
constă recompensa clasei cu punctajul cel mai 
mare. Cert este că această clasă va fi răsplătită 
nu doar cu laude în faţa celorlalte. Şi mai este 
clar un lucru: copiii luptă pentru locul I. Îi 
asigurăm că vor avea numai de câştigat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Eveniment 
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Mozaic 

Grupul Şcolar Industrial de Construcţii Maşini Balş îşi 
prezintă primul număr al revistei, „Fără catalog”, revistă care, deşi s-
a lăsat puţin aşteptată, este o surpriză pentru noi toţi. Grupul de 
iniţiativă format din profesorii Ileana Gherghina, Victor Boncioagă 
şi Nicuşor Dumitru au reuşit să adune ceea ce şcoala are mai 
valoros, pentru a-şi bucura cititorii. Planurile sunt măreţe, pe 
măsura entuziasmului şi a măiestriei celor care s-au ocupat de acest 
număr. 

Vă dorim mult succes şi… viaţă lungă! 

Sub îndrumarea poetului Paul Dogaru, Şcoala cu clasele 
 I-VIII Găneasa, judeţul Olt — al cărei profesor de limba română 
este — a lansat un număr omagial al revistei sale, dedicat lui Mihai 
Eminescu. Profesionalismul domniei sale alături de entuziasmul 
copiilor au dus la această „bijuterie” care înseamnă o revistă şcolară. 
Căci, apărută în întregime prin „forţe proprii”, revista ne încântă prin 
bogăţia materialului dar, mai ales prin sensibilitatea şi talentul celor 
care — fără a folosi cuvinte mari — astfel intră în istorie. 

Bucuria acestei apariţii este cu atât mai mare cu cât ea are loc 
la o şcoală din mediul rural, dovedind  o dată în plus că, măcar din 
câteva puncte de vedere, diferenţele dintre oraş şi sat nu sunt decât unele 
de ordin geografic. 

Felicitări colegilor noştri ! 

PERLE 
                 Perlele sunt acele „minunăţii” pe care elevii le spun atunci când ceea ce au de 
învăţat a fost… prea greu (a se citi: atunci când au cam uitat să înveţe…). Deşi, unele 
dintre ele scot la iveală o agerime de care, poate nici ei nu-şi dau seama, ele au ca prim 
efect râsete noastre. Iată câteva dintre ele (unele celebre, transcrise din volumul Râsete 
fără catalog de Nicolae Saftu, altele culese chiar de noi): 
v Triunghiul isoscel este un patrulater cu două laturi. 
v Imaginea locurilor natale i s-a imprimat din copilărie, puternic şi colorat, pe retina 

creierului. 
v Bisectoarea este dreapta dintre picioarele unghiului. 
v Dragi colegi, dacă ne dăm puţin silinţa şi sufletul, o scoatem noi la capăt! 
v Vom porni la drum, dar dacă începe o ploaie torenţială, ne-am ars! 
v Cele două axe ale sistemului de coordonate sunt axa dializelor şi axa ordonatelor. 
v La noi în cartier a fost o epilepsie de gripă. 
v Scorpionul are un ac în fund. 
v Ştefan cel Mare mergea la femei pentru că nu îi ajungeau femeile din casă. 
v Liviu Rebreanu este primul dintre cei doisprezece copii ai săi. 
v La limba lui Arghezi au cioplit toţi înaintaşii lui. 
v Fata de ţăran descrisă de George Coşbuc este o realitate palpabilă. 
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Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi ascultat şi de 
data aceasta! Fiecare înţelege şi păstrează în suflet 

ceea ce-i va plăcea, ceea ce crede că îi poate 
folosi... 

Dacă undeva, cândva, cineva o să găsească într-un colţ 
uitat o revistă îngălbenită care îl va face să 
zâmbească nostalgic, înseamnă că REVISTA NOASTRĂ 

trăieşte. 
Este ceea ce ne dorim şi noi! 

 
Să vă dea Dumnezeu sănătate  
şi să auzim numai de bine! 


