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

Telefon 0249 / 404940 
e-mail: cmiinescu@yahoo.com 

S-au ocupat de acest număr: 
Învăţământ preprimar 
Educ. Niculina Rădoi 

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 
 

Mulţumim domnului învăţător Mircea Nicolaescu – cel mai 
important „dascăl” al Bobiceşti-ului, martorul „ridicării” 
învăţământului în sat, cel care reprezintă un model pentru 
noi toţi – pentru cuvintele minunate adresate copiilor şi 
profesorilor şcolii. Îi dorim multă sănătate şi îl asigurăm de 
tot respectul nostru! 

„E mai bine să trăim fiecare pe măsura noastră, cu noroi, cu 
cocioabe şi cu şes – dar cu sinceritate…” 

Constantin Noica 
Jurnalul filosofic 
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Despre bunătate 

 
       Poţi să crezi şi să nu crezi în acelaşi timp – 
„Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!”. Dar nu poţi să fi 
şi rău şi bun simultan. 
Bunătate înseamnă dragoste, toleranţă, dărnicie, înţelege-
re. Bunătatea este liniştea, pacea pe care o simţi mereu 
şi din care dăruieşti întruna, necondiţionat. 
Bunătatea nu poate fi selectivă: sunt bun aici şi nu sunt 
bun dincolo. Sau sunt bun în cutare situaţie şi rău în 
alta. Sunt bun şi atât! 
Spun lucrurilor pe nume, dojenesc uneori – şi Iisus are 
câteva moment e în care „mustră” dar în felul Lui, 
dumnezeiesc… - dar asta nu înseamnă că sunt rău. Cineva 
trebuie să-ţi spună, cineva trebuie să te facă să 
înţelegi, riscând să-ţi tulbure sistemul tău de valori – 
care, de altfel este sistemul tău.  
Dacă un „om bun” încearcă să-ţi descrie un sistem general 
– creştinesc – nu înseamnă că ţi se cere/impune confor-
mism. Nu e un paradox dar Mântuitorul este un exemplu viu 
de noncomformism! Căci nu este El cel care stă de vorbă cu 
renegaţii societăţii, nedumerindu-i de atâtea ori chiar pe 
apostolii săi? Nu El este cel care merge la toate ospeţele 
unde este chemat? (Întrebat pe un ton arţăgos de ce 
acceptă mesele fariseilor, răspunde: „Nu cel sănătos are 
nevoie de doctor”.)  
Nu oricine vrea să fie bun deşi oricine poate să fie bun! 
Bunătatea îţi vine de la acea împăcare cu lumea  - care, 
repet, nu înseamnă conformism, înregimentare, acceptare 
absurdă – pe care doar împăcarea cu Dumnezeu ţi-o poate 
da! 
Aşa cum atât de minunat o spunea părintele Nicolae 
Delarohia, creştinul este cel care nu se gândeşte la 
trecut şi nu-l preocupă viitorul: în acest sens împăcarea! 
Să nu te temi! Să ai îndrăzneală! Pentru că tot ceea ce 
trebuie să se întâmple se va întâmpla cu siguranţă! Poţi 
fugi dar nu te poţi ascunde – acel „de ce ţi-e frică nu 
scapi” din înţelepciunea noastră populară.  
De aceea implicit de a fi bun nu trebuie să te temi. 
Binele făcut conştient şi într-un interval având extremi-
tăţi creştine – necalculat, neplănuit, necondiţionat. Un 
bine general înţeles şi acceptat de cele mai multe ori 
foarte târziu dar nu prea târziu. Binele făcut nu cu sila 
– altă povară! – ci aceluia care are nevoie de el în acel 
moment, adică aproapelui, celui care cere, Mirelui (vezi 
ungerea cu mir şi spargerea vasului scump de către sora 
lui Simon Leprosul urmate de supărarea lui Iuda). 
Binele ca ieşire din omenesc, binele ca întâmpinare, 
chemare a Mântuitorului. 
Binele ca stavilă în calea Apocalipsei… 
 

Revista noastră 
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4. Principalele instituţii culturale din 
comuna Bobiceşti 

 
ână în 1848, satele din comuna Bobiceşti au 
fost grupate în trei comune: Bechet, 
Bobiceşti şi Leoteşti, fiecare având 

aşezăminte culturale şi administrative proprii. 
Principalele instituţii de cultură ale comunei 
Bobiceşti au fost Biserica şi Şcoala.  
În centrul satului Bobiceşti a existat încă din 1848 
o biserică din lemn. În locul acesteia a fost zidită, 
între anii 1907 şi 1908 o biserică parohială cu 
hramul „Cuvioasa Parascheva” de către preotul 
Dumitru Bobicescu. Acest locaş a fost reparat 
după cutremurul din 1977, iar la 1 noiembrie 
2002, biserica a fost repictată şi slobozită de către 
preotul Gheorghe Delureanu. 
În fiecare dintre satele actualei comune se găsesc 
biserici parohiale unde credincioşii ortodocşi 
merg să se roage.  
Alături de biserică, Şcoala are un rol important în 
dezvoltarea societăţii româneşti. Astfel, prin grija 
aceluiaşi om, preotul Dumitru Bobicescu, a fost 
construită şi dată în folosinţă la 1 aprilie 1885, cu 
cheltuială proprie o şcoală cu două săli de clasă 
(se poate vedea acest lucru şi de pe placa existentă 
pe clădire). Astăzi, în aceste săli îşi desfăşoară 
activitatea Grădiniţa cu Program Normal 
Bobiceşti.  
Lângă această clădire s-au mai construit – în 1910 
– două săli de clasă unde, în prezent învaţă clasele 
I-IV.  
Până în 1960 a existat numai ciclul primar; după 
această dată s-a trecut la gimnaziu. Învăţământul 
primar se făcea în sistem simultan, adică un 
învăţător la toate cele patru clase. Elevii 
gimnaziului proveneau din Bobiceşti dar şi din 
satele arondate: Bechet, Comăneşti, Chinteşti, 
Leoteşti.  
Din 1961, director al Şcolii Bobiceşti a fost 
învăţătorul Mircea Nicolaescu, un bun dascăl şi 
gospodar prin grija căruia s-a construit şi localul 
modern de şcoală de lângă Căminul Cultural, unde 
învaţă astăzi clasele V-VIII. Acest local a fost 
ridicat între anii 1970 şi 1973 şi dispune de cinci 
săli de clasă, cancelarie, bibliotecă, secretariat. 
Între cele cinci săli de clasă, există un cabinet de 
informatică, unul de biologie, unul de istorie-
geografie, altul de limba română şi un cabinet de 
limbi străine. Şcoala dispune de o bună încadrare 
şi de o bază materială corespunzătoare reuşitei 
şcolare. 
La Şcoala Bobiceşti, în ciclul gimnazial vin elevi 
din satele Bechet, Comăneşti, Chinteşti, Govora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii sunt transportaţi la şi de la şcoală cu un 
microbuz special pentru acest lucru.  
Pe raza comunei Bobiceşti funcţionează şi Şcoala 
cu clasele I-VIII Leoteşti într-o clădire cu două 
niveluri construită între 1975 şi 1977. De 
asemenea, în toate satele există şcoli I-IV. 
O altă instituţie din comună este Căminul 
Cultural. Localul din Bobiceşti a fost construit în 
1950, iar cel din Leoteşti în 1951. În Căminul 
Cultural Bobiceşti, pe lângă sala de festivităţi, 
există şi o bibliotecă având un volum mare de 
cărţi şi foarte mulţi cititori.  
Un alt aşezământ obştesc îl reprezintă Primăria 
Bobiceşti, al cărei local a fost construit în acelaşi 
an cu cel al Căminului Cultural. Până la această 
dată, organele administrative îşi desfăşurau 
activitatea în localul şcolii construită de către 
preotul Gheorghe Bobicescu.  
În cadrul comunei Bobiceşti se mai găsesc şi alte 
instituţii ca: Dispensarul Uman, Dispensarul 
Veterinar, Cooperativa de Credit, Poşta. 
Cooperativa de Credit Bobiceşti a luat fiinţă în 
1956, având numele de Cooperativa de Credit 
„Olteţul”, după numele râului Olteţ din apropiere. 
În centrul comunei, în faţa Bisericii se află un 
monument al eroilor bobiceşteni căzuţi în războiul 
de reîntregire a neamului românesc. Monumentul 
propriu-zis are trei metri înălţime şi dispune de 
patru faţade. Pe faţada dinspre şosea este 
reprezentată harta României reîntregite după 
1918, iar deasupra hărţii se află sculptat un soldat: 
în mâna dreaptă poartă puşca, iar în mâna stângă 
drapelul României. Pe partea din spate a 
monumentului, spre Biserică, se găsesc numele 
eroilor din Bobiceşti căzuţi în luptele de la Tg. 
Jiu, iar pe cele două faţade laterale, eroii de la 
Mărăşti şi Mărăşeşti precum şi cei de la Oituz. 
Acest monument se află sub îngrijirea elevilor 
Şcolii Bobiceşti, unde aceştia îşi desfăşoară şi 
activităţi comemorative. 

Prof. pensionar  
Paula Bănică 

 

P 

istorie locală 
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Oameni şi fapte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i de septembrie, zi de sărbătoare, o zi 
din viaţa satului şi a şcolii noastre în 
care, răspunzând invitaţiei, fiii satului 

vin la întâlnire. 
În dialogul dintre ei deapănă amintiri legate 
de anii copilăriei, adolescenţei şi ai 
maturităţii. Ei discută în grupuri despre ce au 
cunoscut şi curiozitatea despre prezent. Au 
loc întâlniri cu cei de diferite vârste şi, în 
convorbirile lor, unii şi alţii găsesc satisfacţii 
şi bucurii, prilej de noi planuri, cu noi idealuri 
pentru satul lor. 
Aproape fiecare îşi caută interlocutorul pentru 
aflarea noilor realizări dintr-o anumită etapă a 
prefacerilor ce au avut loc. în rânduri 
curioşilor de a găsi răspunsuri clare, membrii 
din colectivul editorial al „Revistei 
noastre” provoacă şi mijlocesc diverse 
dialoguri. De o parte, un grup mă asaltează cu 
întrebări încât mă văd obligat să răspund cu 
date biografice mai cu seamă celor care nu m-
au găsit la catedră. 
Mă numesc Nicolaescu Mircea, primul 
învăţător-„fiu al satului”, născut la 20 iulie 
1918, trăind copilăria şi şcoala primară în 
acest sat, după care, răspunzând dorinţei 
părinţilor, am frecventat şi absolvit cursurile 
Şcolii Normale „Principele Carol” din 
Râmnicu Vâlcea, devenind învăţător în 1938. 
 

 
 
 
O nouă etapă a vieţii mele m-a făcut să trec 
pragul şcolii în care am primit spre desluşire 
literele abecedarului, acum în calitate de 
învăţător. Aici am cunoscut nevoile şcolii şi 
lupta pentru a le rezolva. Copiii satului, elevi 
de vârstă şcolară îşi desfăşurau activitatea 
într-un local cu două săli de clasă, construit în 
anul 1924. în urma Reformei învăţământului 
din 1948 – 1949 când se dă o nouă orientare 
învăţământului – creându-se ciclurile I şi II, 
respectiv clasele I-IV şi V-VIII – răspunderea 
celor ce conduc destinele învăţământului se 
amplifică. Acum localul de care dispuneam 
devine neîncăpător, neputând satisface 
cerinţele procesului instructiv-educativ. 
Pentru lărgirea şi asigurarea spaţiului de 
şcolarizare, am reuşit să convingem organele 
locale să nu demoleze localul din 1885 în care 
a funcţionat prima şcoală a satului, ci să o 
renovăm. Prin şedinţele cu părinţii am obţinut 
sprijinul acestora la lucrările de 
recondiţionare a două săli de clasă dar 
învăţământul se desfăşura în două serii. 
Cerinţa spaţiului de şcolarizare rămâne 
nerezolvată complet.  Efectele se resimţeau în 
programul şcolii, cu repercursiuni asupra 
nivelului de pregătire al elevilor, mai ales că 
şcolarizam copii din cele patru sate în cadrul 
circumscripţiei şcolare de opt ani. Rămâne, 
deci cu prioritate construirea unui nou local. 
Pentru rezolvare s-a pus, iniţial, problema 
obţinerii terenului unde să se amplaseze 
localul, construcţie dată în folosinţă în anul 
1972. 
 
Legat de viaţa satului, în calitate de director 
de şcoală şi coordonator, dar şi ca participant 
activ la soluţionarea iniţiativelor locale, am 
câştigat experienţă în a lucra cu oamenii şi 
încrederea lor. N-am lipsit din cadrul 
comitetelor de construcţie a localurilor 
Primăriei, a Căminului Cultural şi a şcolii de 
alături. La lucrările efectuate din contribuţia 
voluntară bănească a cetăţenilor, am luptat 
pentru mobilizarea lor la muncă voluntară, 
fapt ce a determinat realizări de economii. Am 
susţinut iniţiativa electrificării satului prin 
uzină sătească în 1958, nefiind posibilă la 
acea vreme racordarea la sistemul energetic 

Z 

oamenii şcolii, oamenii satului 
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 naţional şi, prin aceasta, dotarea Căminului 
Cultural cu cinematograf. Toate aceste lucrări 
petrecute în perioada ultimilor cincizeci de ani 
cuprind o serie de aspecte, iniţiative şi fapte în 
care găsim contribuţia mea ca învăţător şi fiu 
al satului.  
Concomitent cu activitatea didactică şi 
edilitar-gospodărească, am antrenat colectivul 
şcolii la activitatea cultural-artistică în rândul 
tinerilor, prezentând pe scena Căminului 
Cultural din Bobiceşti, dar şi în alte locuri, 
diverse programe.  
Cei douăzeci şi cinci de ani în munca de 
conducere din cei treizeci şi opt de ani de 
învăţământ au cuprins momente de satisfacţii 
dar şi concluzii legate de eficienţa şi calitatea 
rezultatelor în procesul instructiv-educativ. 
Pornind de la faptul că în şcoală conducerea 
este colectivă şi angajează întregul personal, 
răspunderea este unică şi ea vizează chipul 
directorului care, în unitate, are sarcina de 
îndrumare şi control primar.  
Pentru sporirea eficienţei din experienţa 
proprie am constatat că regimul zilnic al 
elevului, orarul – cu succesiunea într-o 
anumită ordine a obiectelor în cursul zilei – 
ritmicitatea notării, legătura cu părinţii prin 
şedinţe şi vizite la domiciliu pe care trebuie să 
se sprijine conducerea şcolii constituie 
chezăşia succesului şi pe ele m-am sprijinit. 
Constatările organelor de îndrumare şi control 
ale secţiilor de învăţământ raionale, regionale 
şi judeţene au făcut aprecieri asupra activităţii 
mele. Ca urmare, am fost recompensat cu 
„Gradaţia de merit”, iar, din partea 
Ministerului Învăţământului, cu titlul de 
„Învăţător Fruntaş” în anii 1958 şi 1966. 
 
 
Perioada anilor 1939 – 1945 cuprinde 
activitatea mea militară. Încorporat la un 
regiment de vânători din Timişoara şi apoi 
admis ca elev la Şcoala de ofiţeri de rezervă 
Ploieşti, am fost instruit şi pregătit încât, la 
absolvire, pe 10 mai 1941, am fost înaintat la 
gradul de sublocotenent. Apărarea patriei şi 
simţul datoriei de onoare devin sentiment 
prioritar. Am plecat în război. Trecerea 
Prutului, a Nistrului, luptele de la Odessa,  

 
 
 
apoi Bugul şi Niprul, Donul şi Doneţul, 
Nicopole, Zaporoje, Harcov sau Bătălia de la 
Stalingrad, ani în care am suportat vremea cu 
capriciile ei, frontul cu durerile lui, sunt 
momente apăsătoare care stăruie vii în 
memorie şi care vorbesc despre faptele de 
arme ale ostaşilor pe care i-am avut sub 
comandă, de numele celor căzuţi din rândurile 
noastre şi a celor care s-au întors – azi 
declaraţi veterani. 
Revenind în ţară şi, în urma refacerii unităţii, 
am participat la lupta pentru apărarea 
hotarelor pe frontul Moldovei cât şi în zona 
interioară. Contribuţia mea în calitate de 
comandant de pluton şi de aghiotant de 
batalion a fost recunoscută de eşaloanele 
militarea superioare care m-au avansat la 
gradul de locotenent şi care mi-au acordat 
medaliile şi decoraţiile: „Centenarul 
României” – medalia germană, „Bătălia de 
iarnă 1941 – 1942”, „Coroana României” cu 
spade şi panglică de virtute militară, „Steaua 
României” cu spade şi panglică de virtute 
militară, „Eliberarea de sub jugul fascist”, 
„Crucea comemorativă a celui de-al doilea 
război mondial, 1041 – 1945”. 
 
Secvenţele prezentate în cadrul acestui 
material îmi dau speranţe că prezentul se 
situează pe o linie ascendentă şi oferă prilejul 
unor succese viitoare.  
 
Mă simt dator să salut cu deosebită stimă 
„Revista noastră”. 
 

Înv. pensionar 
Mircea Nicolaescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

oamenii şcolii, oamenii satului 
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Educaţia estetică prin activităţile  
artistico-plastice la vârsta preşcolară 

 
unoaşterea şi valorificarea frumosului, 
stimularea şi formarea interesului pentru 
esteticul întrupat în toate aspectele vieţii îşi 

găsesc un sprijin de neînlocuit în educaţia 
preşcolară.  
 
Arta are o mare forţă educativă. Valoarea imaginii 
artistice constă în faptul că face apel la 
sentimentele copilului, antrenează activ latura 
afectivă a psihicului său. Se ştie că, la vârsta 
preşcolară gândirea are un pronunţat caracter 
concret, iar cunoştinţele joacă un mare rol. Arta 
înnobilează simţămintele copilului preşcolar, le 
dirijează spre aspectele pozitive ale vieţii. 
Elementul cel mai simplu care îi compune viaţa şi, 
totodată, cu cea mai mare valoare sentimentală 
este culoarea. De aceea, primele elemente de 
„gramatică prin artă” sunt legate de culoare şi nu 
de formă. Este partea cea mai sensibilă, cu cele 
mai mari influenţe psiho-fiziologice. Activitatea 
de educaţie plastică prin limbajul artei (elemente 
de limbaj plastic şi de compoziţii aplicative) este o 
verigă importantă în educarea artistică a copilului.  
La activităţile de educaţie plastică se realizează 
iniţierea copiilor în convenţiile grmaticii formelor 
şi culorilor, componente specifice ale limbajului 
plastic. 
Prin exerciţiul-joc, acesta îşi însuşeşte elementele 
limbajului artei plastice, deprinde stăpânirea 
culorilor şi să le facă să-i exprime stările şi ideile, 
învaţă să comunice cu ele. 
Cunoaşterea teoriei culorilor nu determină talentul 
dar ignorarea acestora îl poate compromite. 
În aceasta constă importanţa pe care o are 
cunoaşterea elementelor de limbaj prin temele 
plastice propuse, teme care, prin conţinutul lor şi 
obiectivele operaţionale, facilitează acumulările 
cantitative ce duc la un salt calitativ care este 
înţelegerea semnificaţiei culorilor şi a formelor, a 
creaţiei artistice plastice. 
Pentru a ajunge la cunoaşterea şi înţelegerea 
frumosului din natură, copilul trebuie să 
recunoască elemente ale limbajului plastic în 
mediul înconjurător (linia şi punctul). Atunci când 
un copil aşterne conştient un element al limbajului 
plastic de o anumită mărime sau culoare, să 
pătrundem în imaginaţia lui, să-i cerem ca acel 
element atât de mic şi de simplu să însemne ceva 
anume. Copilul trebuie să-l aştearnă conştient, să 
ştie de ce l-a colorat într-o anumită culoare, de ce 

 
 
 
 l-a plasat într-un anume loc, compunând 
suprafeţe, folosind numai puncte divers colorate 
în funcţie de ceea ce copilul vrea să comunice sau 
să sugereze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De exemplu, punctele grupate de culoare alb, 
verde, mov, roşu, albastru pot sugera struguri în 
anotimpul toamna. Punctele de culoare galbenă pe 
fond albastru pot sugera cerul înstelat, iar punctele 
de toate culorile pe fond verde pot sugera câmp cu 
iarbă şi flori. 
Linia şi punctul sunt cele mai vechi elemente ale 
limbajului plastic utilizate în decorul obiectelor şi 
sunt folosite în scopul cunoaşterii şi preţuirii artei 
populare.  
Copiii învaţă diferite modalităţi de grupare a 
elementelor de limbaj plastic. Activităţile de 
educaţie plastică urmăresc sporirea caracterului 
formativ al educaţiei estetice şi dezvoltarea 
creativităţii. 
 
Orice activitate creatoare la nivelul preşcolarului 
presupune cunoaşterea elementelor limbajului 
plastic şi a posibilităţilor de a realiza compoziţii 
cu ajutorul lor, intuirea unor expresivităţi ale 
formei şi culorii şi familiarizarea cu opera de artă.  
În creaţia plastică, imaginaţia copilului are un rol 
deosebit de important; ea stimulează unitatea 
gândirii copilului şi îl ajută să îmbine acţiunea cu 
inteligenţa.  
 

Educ. Rădoi Niculina  
 

C 

învăţământ preprimar 
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Reformularea enunţului – un pas decisiv în 

rezolvarea problemelor de matematică 
 

n algoritmul rezolvării unei situaţii-problemă, 
înţelegerea şi interpretarea elementelor 
cunoscute reprezintă primul pas. Este evident 

faptul că, în absenţa înţelegerii datelor (a 
ipotezei), ideea de rezolvare este superfluă.  
Ne vom referi la un aspect esenţial în cadrul 
rezolvării problemelor de matematică: reformu-
larea enunţului. Am sesizat de-a lungul anilor că 
aceasta nu doar facilitează găsirea soluţiei ci, 
uneori transformă o „problemă imposibilă” într-
una care poate fi rezolvată. Se transferă, practic 
demersul rezolvitorului dintr-o zonă opacă  pe un 
teren favorizant, prietenos. 
Să acceptăm utilizarea termenului de problemă cu 
sensul de situaţie nouă  spre a cărei rezolvare ne 
îndreptăm euristic. De asemenea, suntem conşti-
enţi de importanţa formării unui comportament 
adecvat rezolvării, adică a obişnuinţei de a lucra 
cu o serie de instrumente precum reformularea. 
Nu este deloc uşor, iar dobândirea de astfel de 
abilităţi depinde în cea mai mare măsură de 
disponibilitatea „formatorului” de a opera cu 
astfel de subtilităţi, de a sesiza şi a face sesizate 
nuanţele.  
Vom alătura celor afirmate câteva exemple de 
enunţuri reformulate, modul în care acestea au 
fost modificate şi, dacă nu este evident, vom 
sublinia importanţa acestui demers şi noua 
manieră de  abordare a problemei. 
Atribuim reformulării enunţului unei probleme 
sensul de traducere a acestuia, înţelegând prin 
traducere nu doar conversia dintr-un limbaj în 
altul, ci şi tălmăcirea textului – aceasta implicând 
interpretarea datelor.  
Să admitem următoarea clasificare [evident, fără 
pretenţii exhaustive! n.n.]: 
1. după scopul reformulării: 
1.1. reformulare pentru obţinerea de informaţii 

noi (utilizând simultan pachetul de 
cunoştinţe şi deprinderi deja acumulate); 

1.2. reformulare pentru rezolvarea de exerciţii 
simple de calcul; 

1.3. reformulare în scopul rezolvării de inecuaţii; 
1.4. reformulare în scopul transpunerii în ecuaţie 

a problemei. 
2. după modul de abordare: 
2.1. reformulare folosind definiţia obiectului; 
2.2. reformulare folosind simboluri matematice; 
2.3. reformulare utilizând modele şi analogii; 
2.4. reformulare folosind desfacerea problemei 

în „paşi” (mai multe probleme scurte). 

 
 
 
Exemple 
§ „Se dă triunghiul ABC…” înseamnă, de 

fapt, „triunghiul oarecare ABC”, lucru foarte 
important de remarcat, dată fiind confuzia la care 
poate conduce rezolvarea în varianta utilizării 
unui triunghi particular. Practic, reformularea în 
acest caz completează un enunţ eliptic, conducând 
la obţinerea de noi informaţii. 
§ „În cubul ABCDA’B’C’D’, determinaţi 

unghiul dintre dreapta AB’ şi planul (ABC)”. 
Concluzia se traduce astfel:  

Ð(AB’, (ABC)) = Ð(AB’, AB) = ÐB’AB; 
adică, utilizând definiţia unghiului dintre o 
dreaptă şi un plan, am redus problema la 
determinarea unui unghi plan, ajungând astfel 
într-o zonă cunoscută.  
§ În mod analog, folosind definiţia distanţei 

de la un punct la un plan, avem că:  
d(A’, (ABC)) = d(A’, A)  = ||AA’|| . 
§ La clasa a V a, nefiind încă studiată 

regula de trei simplă, o problemă cu mărimi 
direct proporţionale de genul: „dacă trei 
creioane costă 6000 lei, aflaţi cât costă 7 
creioane”  se atacă foarte simplu utilizând 
metoda reducerii la unitate, adică, de fapt 
desfacerea problemei în probleme simple. 
Astfel, se va afla întâi preţul unui creion, 
rezultând de aici imediat cât costă şapte 
creioane. 
§ Utilizând simbolurile matematice, „7 

% din 1400” înseamnă 1400
100

7
× ceea ce 

conduce problema în zona operaţiilor cu 
fracţii. De fapt, am observat că obţinerea 
acestei scrieri este mult mai uşoară dacă se va 
utiliza o exprimare schematică (la tablă), 
astfel: 

7 %   din   1400 
                       ¯       ¯      ¯ 

                           
100

7       ×     1400 ,  

scriere din care corespondenţa dintre limbajul 
„în cuvinte” şi cel matematic este evident. 
§ Exerciţiile simple de calcul – ne referim, 

în primul rând la aplicaţiile imediate ale regulilor 
de calcul predate – vor fi mai uşor înţelese şi 
rezolvate dacă se vor face astfel de reformulări: 

o „
2
1

4
1
+ ” înseamnă „un sfert adunat cu o 

jumătate”, despre care elevii pot spune 
imediat că fac „trei sferturi” – răspunsul 
va fi dat şi mai repede dacă se va face 

Î 

didactica disciplinelor 
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 apel la un caz concret (de exemplu folosind 
unităţi de măsură pentru capacitate). Este 
evident faptul că reformulări de acest tip vor fi 
utilizate în câteva cazuri şi, respectiv, până la 
familiarizarea elevilor cu adunarea fracţiilor 
care au numitori diferiţi; 
o „5 – 7” se poate calcula 

reamintind reprezentarea pe axă a 
numerelor întregi şi a adunării acestora: 
„cinci unităţi de la origine spre dreapta, 
apoi, din punctul în care s-a ajuns, ne 
întoarcem spre stânga şapte unităţi”. 
Acest „model” nu va mai putea fi folosit 
mai departe, pentru numere mari dar poate 
constitui fundamentul înţelegerii adunării 
numerelor întregi. 

o Introducerea întregilor în fracţie 
nu va fi receptată drept „o altă formulă 
care trebuie memorată…”  dacă fracţia 
unde sunt evidenţiaţi întregii va fi 
prezentată drept suma dintre întregi şi 
fracţia juxtapusă. Aducând aici la acelaşi 
numitor se va regăsi formula cunoscută a 
cărei retenţie va fi mult mai uşoară. 

§ Aducerea fracţiilor la acelaşi numitor este 
o acţiune multiplă în care, de multe ori elevii nu 
pot realiza legătura care se stabileşte între 
numitorul comun şi cel mai mic multiplu comun 
al numitorilor. Trebuie explicat că acest cel mai 
mic multiplu comun al numi-torilor reprezintă de 
fapt, cel mai mic număr care se împarte exact la 
fiecare dintre numitorii fracţiilor din enunţ.  
§ La clasa a V a, unui sistem de inecuaţii – 

de regulă de forma a £ x £ b – i se descoperă 
imediat mulţimea soluţiilor dacă scrierea de mai 
sus va fi reformulată drept: „numerele x cuprinse 
între numerele a şi b” (de obicei ea apare în 
exprimări analitice ale unor mulţimi). Repetată în 
câteva exerciţii, această chestiune va putea fi 
sesizată şi în alte probleme, chiar şi de către elevii 
mai puţin activi la orele de matematică. 
§ Cu sensul de conversie din limbajul 

cotidian în cel matematic este reformularea cu 
scopul transpunerii în ecuaţie (sau sistem de 
ecuaţii) a problemei. O astfel de problemă este 
formată, practic din două etape:  

1. traducerea textului în ecuaţie. 
2. rezolvarea ecuaţiei. 

Dificultatea apare la formarea ecuaţiei căci 
rezolvarea ei este, în general facilă. Citirea cu 
atenţie a enunţului trebuie urmată de o scindare a 
acestuia în operaţiile simple pe care le suferă de 
obicei, necunoscuta. La început, profesorul trebuie 
să citească rar, cu intonaţie, pentru a forma la  

 
 
 
elevi obişnuinţa de a sesiza locurile din text în 
care se face pauză pentru a mai completa ceva 
ecuaţiei. Este bine să se scrie separat, pe rânduri 
diferite, ceea ce se obţine în fiecare etapă, urmând 
ca abia la sfârşit ecuaţia să fie asamblată. 

Exemplul 1. Suma a două numere este 18. 
iar diferenţa lor, 10. Aflaţi numerele. 

Fiind vorba despre două numere 
necunoscute, fie acestea x şi y. Evident că suma 
lor fiind 18, scriem acest lucru: x + y = 18, iar 
diferenţa: x – y = 10. Am folosit definiţia sumei şi 
a diferenţei  a două numere, oprindu-ne după 
fiecare dintre cele două părţi ale problemei, pentru 
a rescrie enunţul în ecuaţie. 

Exemplul 2. Dacă scădem dintr-un număr 
necunoscut pe rând, numerele 11, 13 şi 16, găsim 
trei diferenţe care adunate ne dau numărul 
necunoscut. Care este acest număr? 
(O primă dificultate în rezolvare apare atunci când 
elevul trebuie să răspundă întrebării: ce rămâne 
dacă din numărul necunoscut x scădem pe 11? ) 
Analizăm enunţul pe „secţiuni”: 
1.  „Dacă scădem dintr-un număr necunoscut pe 
rând, numerele 11, 13 şi 16, găsim trei diferenţe”  
- vom nota ceea ce se obţine pe rând, scăzând cele 
trei numere din x: x – 11  prima diferenţă, x – 13  
a doua diferenţă şi x – 16  a treia diferenţă.  
2.  „diferenţe care adunate”  - ne conduce la ideea 
însumării celor trei cantităţi de mai sus:  (x – 11) 
+ (x – 13) + (x – 16) 
3.  „ne dau”  este o expresie care sugerează 
semnul „=” (o serie întreagă de termeni reprezintă 
acelaşi lucru: este, reprezintă, obţinem). 
4.  „diferenţe care adunate ne dau numărul 
necunoscut”  - înseamnă că semnul „=” va fi pus 
între suma de mai sus şi numărul necunoscut x. 
Astfel, ecuaţia va fi: 

(x – 11) + (x – 13) + (x – 16) = x 
care se va rezolva fără dificultăţi. 

Exemplele pot continua. Ceea ce dorim să 
subliniem încă o dată este importanţa punctării 
fiecărui pas în cadrul rezolvării problemei, 
obţinând practic succesiunea de operaţii la care 
este supusă necunoscuta. 

Aşadar, considerăm că reformularea 
enunţului este deosebit de importantă nu doar în 
rezolvarea problemelor, ea contribuind la 
formarea disponibilităţii elevilor către 
descoperirea nuanţelor şi a subtilităţilor unui 
enunţ. 

 
Prof. Cătălin Mîinescu 
Prof. Corina Mîinescu 
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Despre un alt fel de bucurie… 
 

e vremea când mai credeam că eternităţile 
se numără în clipe, am supărat pe cineva 
care mi-a profeţit în spiritul oltenesc 

incendiar că voi ajunge „un amărât de profesoraş 
într-un fund de ţară”. Şi n-aş fi visat atunci – când, 
într-adevăr mediul rural nu figura printre 
idealurile mele – că voi ajunge să sparg această 
infamă paradigmă. În primul rând, am descoperit 
faptul că sintagma a fost inventată de către un 
„orăşean” privind un… oarecare profesor de la 
oraş, căci la ţară a existat dintotdeauna „dascălul”! 
Apoi, că „profesoraşul de la ţară” este aşa doar în 
măsura în care el nu este băgat în seamă de către 
ceilalţi (l’enfer c’est les autres!…).  
Astfel, dacă veşnicia s-a născut la sat, puritatea 
este tot o invenţie a acestuia! 
Iată de ce, când, cu ani în urmă chiar am ajuns un 
profesor de ţară, am simţit ascuţita nevoie să le 
împărtăşesc şi altora bucuria care mă încearcă în 
această postură. Niciodată, înainte, nu m-am 
prezentat drept „profesor cutare de la Balş”. Acum 
spun, uşor egoist „sunt profesorul… de la 
Bobiceşti”. Şi nimeni nu mai râde… 
Locul tău este acolo unde simţi că oamenii au 
nevoie de tine, unde cei din jur te consideră 
aproapele lor – „aproapele”, în sensul exprimat 
atât de frumos de către părintele Nicolae 
Delarohia: „cel care are nevoie atunci!” 
 
* 
 
Următoarea mare „bucurie rurală” am avut-o 
zilele trecute când am participat la a V-a ediţie a 
Consfătuirii Naţionale a Intelectualilor de la Sate, 
la Buşteni, invitat fiind de către Comisia 
Naţională a României pentru UNESCO. Domnul 
profesor Alexandru Mironov a iniţiat prin această 
comisie un extraordinar program „Şcoala de lângă 
şcoală” care îşi propune popularizarea ştiinţei şi a 
culturii în mediul rural. Astfel, în prima sa etapă, 
fieace dintre cele 3300 şcoli de la ţară incluse în 
program primeşte lunar gratuit abonamente la 
câteva reviste: Dilema Veche, Luceafărul 
Copiilor, Ştiinţă şi Tehnică, Gazeta Matematică, 
Geo, Carpatica (acestea fiind doar câteva titluri…)  
Răspunzând primului mesaj al domnului Mironov, 
acesta, încântat fiind şi de faptul că şcoala noastră 
de la Bobiceşti are o revistă proprie, ne-a onorat 
cu prezenţa într-o scurtă dar memorabilă vizită. 
Urmarea: participarea la consfătuirea de la 
Buşteni – alături de reprezentanţii şcolilor din ţară 
unde domnul Mironov a găsit ceva deosebit, ceva  

 
 
 
mai mult decât parcurgerea programei şcolare – 
manifestare organizată de către Albina 
Romănească – Mişcarea pentru progresul Satului 
Românesc, Comisia Naţională a României pentru 
UNESCO, Ministerul Agriculturii, Pădurii şi 
Dezvoltării Rurale, Ministerul Culturii şi Cultelor, 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. 
Au fost trei zile pline în care am cunoscut oameni 
de la ţară care fac în satul lor nu doar educaţie. 
Minunaţi bibliotecari, ingineri agronomi, profesori 
care propovăduiesc ştiinţa şi cultura în rândul 
semenilor.  A fost p experienţă cu totul nouă care 
mi-a întărit convingerea că ţara e plină de oameni 
minunaţi. Astfel, erau reprezentate şcoli de ţară 
unde există reviste proprii, unde se ţin concursuri 
naţionale şi internaţionale în diverse domenii, 
şcoli care sunt incluse în programe internaţionale 
şi în felurite parteneriate.  
 
De remarcat şi personalităţile participante: 
preşedintele Ion Iliescu, ministrul culturii Răzvan 
Theodorescu, Victoria Stoian – director în 
Ministerul Culturii, profesorul Alexandru 
Mironov, scriitorii Corneliu Leu şi Nicolae 
Dragoş, Mihai Miron – preşedintele Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti, profesorul Octavian 
Ştireanu – consilier prezidenţial şi preşedinte 
executiv al U.Z.P., Ilie Sârbu – ministrul 
agriculturii şi alţii. 
 
Concluzia este clară: noi trebuie să ajutăm 
oamenii să fie informaţi, să promovăm înaltele 
valori culturale şi ştiinţifice în rândul copiilor şi al 
celorlalţi oameni de la sate. Este datoria noastră 
de onoare: să fim marii anonimi care fac istoria! 
 
Sunt un profesor de ţară!… 
 

Prof. Cătălin Mîinescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

puncte de vedere 
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Prof. Mariana PĂTRU 
 
 

Casa noastră 
 

Vremea se adună într-un  
bob de spaimă. 

Leul se înfioară la 
bătaia unui fir de iarbă. 

Corabia cu vrăbii  
aleargă pe mii şi mii de unde 

neumblate. 
Casa noastră e o casă printre 

ploi şi sălcii de nesomn. 
 
 
 

Înaltă şi suplă 
 

O, stea de frig,  
Doar tu păşeşti prin ceasul trestiilor mele.  

mi-e teamă, mi-e teamă să nu-nserezi 
prin norii lungi de somn. 

Înaltă şi pură te arăţi  
Pe o navă de viscol. 

 
 

Din volumul  
 „Legile frigului”, Ed. Aius, Cv, 1998 
(Cu un cuvânt al lui Eugen Negrici ) 

 
 

 
 

Prof. Cătălin Mîinescu 
 
 

* 
 

nenăscuţilor prunci 
tânguitelor ploi 
altei zile mă voi 

aştepta să le-arunci 
 

cum în zâmbetul gol 
porţi sclipiri de rubin 

altei zile mă-nchin 
mulţumind şi domol 

 

 
 
 

O zi 
 
şi tot ce cauţi e acum 
căci liniştea ce te întreabă 
îşi scrie versul său postum  
pe tors târziu şi fără grabă 
 
e-aici în paşii săi pelin  
când cu săruturi miruită 
se-aşterne clipa-n care ţin 
o încă lacrimă oprită 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiroiu Gina Geta 
Clasa a V-a 
 
 
Gândurile mele 
 
Viaţa-i grea dar treci prin ea  
Ca o frunză luată în vânt,  
Aşternută pe pământ… 
Aşa trece roata vieţii  
Prin poiana tinereţii. 
 
Ea ne-arată şi mâhniri 
Şi bucurii,  
Chiar dacă noi 
Suntem doar nişte copii. 
 
Chiroiu Gina Geta 
Clasa a V-a 

arte  
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Va prezentăm mesajul domnului profesor 
Alexandru Mironov, iniţiatorul acestui program. 
 

United   Nations  Educaţional,   Scientific  
and  Cultural  Organization 

Comisia Naţională a României pentru 
UNESCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Vă trimit această epistolă pentru a vă încuraja 
în nobila dvs. misiune, aceea de a transmite 
cultură şi civilizaţie în mediul rural. Suntem, cred 
eu, o naţiune de Ţărani - dar vă rog să observaţi 
majuscula - şi eu cred şi sper că vom rămâne în 
veacurile viitoare cu această extraordinară artă a 
supravieţuirii, pe care au avut-o, de milenii, ţăranii 
de pe meleagurile României. 
Conştient însă de mijloacele precare pe care le are 
acum la dispoziţie dascălul român, am conceput 
un plan, o strategie de consolidare a şcolii de la 
ţară, cea pe care a construit-o, de fapt, marele 
Spiru Haret - poate cel mai de seamă ministru pe 
care l-a avut vreodată România. Planul este 
rezultat al minţilor mai multor oameni pricepuţi, 
unii, într-ale educaţiei şi culturii, în economie şi 
finanţe, alţii, şi el vizează mai ales ceea ce acum 
dvs. numiţi activităţi extraşcolare, dar pe care 
domeniu eu l-aş numi mai degrabă şcoala de lângă 
şcoală, cea care creşte, cu viteză mare, în toate 
ţările lumii. 
 
Voi numi prima „felie" a strategiei: „Biblioteca 
şcolii, inima şcolii". Ea va avea ca ţintă regândirea 
micii încăperi în care dvs. ţineţi acum cărţile şi 
revistele pe care eventual le are şcoala - sau 
înfiinţarea acestei micro-instituţii, acolo unde ea 
încă nu există. 
Încăperea de care vorbim - şi care poate fi 
adăpostită şi în afara pereţilor sau curţii şcolii  

 
 
 
(deşi este de preferat - şi costă mai puţin - să o 
avem cât mai aproape de clădirea şcolii) - va face 
tandem cu o clasă (cel puţin), care va funcţiona, în 
afara orelor de şcoală (sâmbăta, duminica, în 
vacanţe, după orele de curs) ca sală de lectură, de 
desfăşurare a unor activităţi de club / cenaclu, de 
audiere sau vizionare colectivă a unor emisiuni de 
radio respectiv de televiziune. 
Ce vă promit, în chiar prima parte a anului: că 
şcoala dvs., alături de alte 3.500 de unităţi şcolare 
rurale, veţi primi gratuit abonamentele la revistele 
„Luceafărul copiilor", „Gazeta Matematică", 
„Ştiinţă şi Tehnică", o revistă literară. Iniţiativă a 
Comisiei Naţionale UNESCO şi a Fundaţiei 
"Eugenia Vântu", acţiunea se poate desfăşura 
datorită sprijinului generos al acestei Fundaţii – 
 care se va implica, veţi vedea, şi în continuare. 
Această implicare se va contura însă după ce vom 
măsura, împreună, impactul acestor abonamente. 
Ceea ce înseamnă, dna Directoare, dle Director, că 
aşteptăm de la dvs,, de la colegii profesori şi 
învăţători şi, mai ales, de la elevi, scrisori prin 
care să evaluaţi utilitatea publicaţiilor, să 
semnalaţi cea ce vă place în mod deosebit (dar şi 
ceea ce nu place), şi să faceţi, redactorilor, 
propuneri de articole, concursuri, pagini de 
revistă. 
Este, consider eu, un prim pas important în 
conectarea şcolii rurale la realităţile culturale ale 
lumii. 
 
Pasul al doilea: achiziţionând (şcoala dvs., 
primăria) un receptor radio şi un casetofon, pe 
care le veţi instala în clasa legată de bibliotecă, 
noi, Comisia Naţională a României pentru 
UNESCO, în colaborare cu Societatea Română de 
Radiodifuziune, Fundaţia „Eugenia Vântu", 
Fundaţia SocRaTeE (pentru educaţia la distantă) 
vă vom furniza, tot gratuit, seriale şi emisiuni 
radio înregistrate pe casete, care pot fi difuzate în 
faţa elevilor (şi nu numai: vecini ai şcolii pot 
asista la aceste radio-lecţii, dacă sunt interesaţi). 
Ce emisiuni vă vom propune? lată câteva 
exemple: „Să iubim muzica lumii", „Politeţea, a 
X-a artă", „Dialoguri ecologice", „Produsele 
stupului", Lumea plantelor medicinale", „Trăim în 
economia de piaţă", „Meditator" (radio-lecţii de 
limbă română, limbă engleză, limbă franceză), 
„Poveşti de aur" (marile basme ale lumii, 
povestite de mari actori), În drum spre Marte", 
„Integrala Caragiale pe radio", etc, etc. 
 
Pasul al treilea: 1 receptor TV + 1 video casetofon 
VHS, pe care responsabilul bibliotecii - al „inimii  

„şcoala de lângă şcoală” 
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şcolii" - va pune tele-lecţii, pe care le vor furniza 
posturi de televiziune centrale, Fundaţia 
SocRaTeE, studiouri de film (gen „Daciafilm", 
descendenta vechiului Studio de filme 
documentare „Alexandru Sahia"), Fundaţia 
„Eugenia Vântu" etc. Posibile tele-lecţii: „Marte şi 
marţienii din viitor", „Planetele Sistemului Solar", 
„Bionica - tehnologiile naturii", „Integrala 
Caragiale" (piesele şi „Momente şi schiţe" 
dramatizate, aflate acum în arhiva SRTV), „Lecţia 
de democraţie", „Învăţaţi dansul", „Fotbal cu Gică 
Hagi", „Cetăţile dacice", „Despre automate şi 
roboţi", etc., etc. - pe măsură ce şcolile se vor dota 
cu un minimum de aparatură (cost minim: 
echivalentul a 200 de dolari) alte filme 
documentare şi seriale de televiziune pentru 
educaţie vor fi comandate realizatorilor (români 
sau străini - de genul celor care lucrează pentru 
„Discovery Channel", „TV5", „National 
Geographic", „Animal Planet", NHK-ul japonez - 
care, atenţie, acoperă o mare parte a procesului de 
instruire-educaţie din Japonia!). 
În momentul în care „industria" de tele-produse 
educaţionale intră într-un ritm rezonabil (probabil, 
în 2005-2006) se poate trece la pasul următor. 
 
IV.  Cablarea şcolilor pentru televiziune: prin 
semnal radio, recepţionat, prin antenă, în 
biblioteca şcolii, şi distribuit, prin cablu, în 1-2-3 
clase (tot la momentul când în şcoală nu se fac 
ore) grupuri de elevi (dar, repet, şi de părinţi ai 
lor) pot asista, opţional, la 1-2-3 lecţii 
(concomitent), pe care le vor emite, la ore 
prestabilite, fie televiziuni centrale (TV România 
de Mâine, TVR2, TVR Cultural), fie televiziuni 
locale, care emit prin satelit. în direct, vii, 
atrăgătoare, interactive, aceste tele-clase au 
potenţial să dubleze - nu exagerez! - cantitatea 
de biţi cu care va fi împresurat elevul, oferindu-i 
cunoştinţe din afara manualelor, legându-l de 
realitatea care ne înconjoară şi care este, de fapt, 
încărcată de ştiinţe şi tehnologii şi de cultură. 
Aceste audieri de tele-lecţii - opţionale, fireşte - 
mai au un merit: adună copiii laolaltă, aduc 
asociativitate - ceea ce, să recunoaştem, în 
şcoala noastră acum lipseşte dramatic. Şi încă 
un merit: atrag profesorii activi şi dăruiţi spre 
activităţi extraşcolare complementare (căci eu 
văd construindu-se, în jurul lor, cluburi, 
cenacluri şi asociaţii de iubitori ai muzicii, ai 
artei dramatice, ai astronomiei sau ştiinţelor 
naturii). Plus faptul că această teribil de 
importantă instituţie care este şcoala îşi deschide 
porţile şi uşile pentru elevi şi în afara orelor de  

 
 
 
clasă, ba chiar şi pentru persoane adulte, străine 
şcolii. Unitatea şcolară devine astfel inima 
satului, locul în care locuitorii comunei îşi pot 
găsi agora, care acum lipseşte, unde pot încropi 
un muzeu al comunei (de istorie, de ştiinţe ale 
naturii), unde pot învăţa, în „clase de afaceri" 
ad-hoc, cum ticăie, de fapt, maşinăria lumii. 
 
V.  Ultimul pas: dotarea cu cel puţin un PC 
(calculator personal) şi legarea lui (a lor) la 
Internet este promisă de CNR UNESCO şi 
Fundaţia „Eugenia Vântu" pentru cele mai active 
dintre şcolile care se angajează în aventura pe care 
v-o propunem. Cablul de Internet poate fi adus 
concomitent cu cablarea şcolii pentru TV. Când, 
peste câţiva ani, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
va „construi" şi în şcoala dvs. laboratorul de 
informatică (care acum există, practic, în fiecare 
liceu), cu 25 de PC-uri legate la Internet, dvs. şi o 
parte din elevii dvs, veţi fi deja pregătiţi pentru 
plonjarea definitivă în Epoca Modernă. 
 
Stimată colegă, stimate coleg, vă scriu aceste 
rânduri aproape cu înfrigurare, pentru că simt că 
ne aflăm, amândoi, în faţa unui prag pe care, cu 
ajutorul unor oameni generoşi, îl putem trece, 
păşind, cu copiii noştri, în al XXI-lea veac. Fie ca, 
împreună, să reuşim să trimitem către marile şcoli 
şi universităţi ale României şi ale lumii mai mult 
decât acest procent - 2% - înspăimântător de mic, 
de elevi din mediul rural care ajung la facultate în 
fiecare an. 
Vă rog să transmiteţi, în cancelaria şcolii, salutul 
meu, tuturor colegilor, odată cu rugămintea de a 
lua în consideraţie propunerile pe care vi le-am 
făcut şi, dacă cred de cuviinţă, de a-mi răspunde la 
ele. 
Primiţi, vă rog, stimată doamnă directoare, stimate 
domnule director, asigurările mele de respect 
pentru strădania pe care o depuneţi. 
 

Secretar General al CNR UNESCO 
Prof. Alexandru Mironov 

 
Am răspuns acestei prime scrisori – ocazie cu care 
am trimis şi un exemplar al revistei şcolii. Ne-au 
răspuns, au venit în vizită la şcoala noastră, ne-au 
invitat la Consfătuirea Naţională a Intelectualilor 
de la Sate, Buşteni, 18-20 mai. Revistele primite 
sunt mult mai multe şi absolut extraordinare. Vă 
mulţumim! 
 

Revista noastră 
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Tehnică de bibliotecă 
I. 

Cerinţe fundamentale în organizarea 
colecţiilor bibliotecare 

 
c). Specificul şi natura documentelor 
Aprecierea şi alegerea sistemului de organizare a 
colecţiilor se face în funcţie de specificul 
documentelor care ţine seama de forma lor, de 
suportul lor material şi nu de conţinut. Deci, un 
anume sistem nu poate avea aceeaşi aplicabilitate 
în cazul cărţilor, al revistelor, al ziarelor, etc. De 
asemenea, documentele audio-vizuale cu o natură 
total diferită de cea a cărţii impun tehnici de 
sistematizare şi ordonare adecvate.  
d). Destinaţia colecţiilor şi cerinţele specifice ale 
funcţionalităţii lor 
În funcţie de destinaţia lor, colecţiile unei 
biblioteci se diferenţiază într-o gamă variată, 
având colecţiile de bază destinate conservării şi 
consultării în sală şi colecţiile uzuale de consum, 
destinate consultării directe, la raft, de către toţi 
utilizatorii, sau împrumutului la domiciliul 
beneficiarilor. 
Sistemul de aşezare va trebui să fie suficient de 
motivat logic, pentru a fi înţeles de către toate 
categoriile de utilizatori şi pentru a-i ajuta să 
„descopere” documentul dorit, această metodă 
reclamând şi cerinţe de ordin estetic. Un ansamblu 
vizual plăcut, atrăgător al întregii încăperi implică 
şi modul de organizare a documentelor pe rafturi.  
e). Conservarea, igiena şi securitatea colecţiilor 
Asigurarea integrităţii colecţiilor, atât sub aspectul 
administrării gestionar-biblioteconomice cât şi al 
stării lor de sănătate, reprezintă pentru bibliotecari 
obligaţii de primă importanţă. Ca urmare, la 
alegerea sistemului de organizare şi aşezarea 
colecţiilor, bibliotecarul va ţine seama de acţiunea 
agenţilor de deteriorare, de încadrarea în 
parametrii microclimatici şi de respectarea 
normelor de igienă şi conservare, elaborate de 
Ministerul Culturii şi Cultelor.  
 
Materialul este extras din „Bazele 
biblioteconomiei” a lectorului în biblioteconomie 
Marcel Ciorcan, apărută în 2001. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA Bibliotecii 
 

La 30 aprilie s-a desfăşurat concursul de ghicitori 
„Bulgăre de aur în piele de taur” organizat de 
Biblioteca Publică Bobiceşti în colaborare cu 
şcoala. Şi pentru ca participanţii să fie motivaţi, 
aşa cum era firesc, nu au lipsit premiile constând 
în rechizite şcolare şi dulciuri (asigurate din 
fondurile proprii ale celor două instituţii 
organizatoare).  
Concursul s-a adresat celor mici, de la 
învăţământul primar, răspunzând invitaţiei nu mai 
puţin de treizeci de copii (din cei patruzeci!). 
Spiritul de competiţie i-a cuprins imediat. 
Premiaţii au fost: Stoica Alina, Osiac Felicia, 
Badea Cătălin şi Radu Cristina, aceştia fiind şi 
cititori fideli ai Bibliotecii Publice.  
A fost o zi frumoasă! 
 
10 iunie a însemnat o nouă vizită a elevilor clasei 
a II-a – împreună cu domnişoara învăţătoare 
Simona Delureanu – la Biblioteca Publică 
Bobiceşti pentru a-l comemora pe marele Ion 
Luca Caragiale, la 92 de ani de la moartea sa.  
Au fost prezentate viaţa şi opera 
inconfundabilului, unicului, punându-se accent pe 
„marele creator de oameni”, de caractere, de 
tipologii umane: Tache, Mache, Mitici, Popeşti 
…. 
„Caragiale – observator al slăbiciunilor 
noastre… îi jertfim cu toţii o parte din activitatea 
noastră de a ne ponegri cu toţii reciproc.” N. 
Davidescu 
 

Bibliotecar Marius Donţu 

biblioteca publică bobiceşti 

„Biblioteca este instituţia care formează 
miezul culturii, înţeleasă ca specifică omului. 
Nu poţi fi om fără să fi o fiinţă culturală 
(Mircea Eliade) – iar biblioteca oferă 
tuturor, cu mare generozitate această 
posibilitate.” 
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Excursiile şcolare – forme ale activităţii 
practic-aplicative 

 
Excursia este o formă de activitate cu ajutorul 
căreia elevii dobândesc cunoştinţe prin perceperea 
directă a obiectelor şi fenomenelor studiate. Prin 
observarea vie a naturii se realizează o legătură 
mai strânsă între bazele ştiinţelor studiate în 
şcoală, între teorie şi practică. Contactul cu natura 
produce copiilor o impresie puternică, lasă urme 
adânci în amintirea lor, le trezeşte sentimentul de 
dragoste pentru natura înconjurătoare. 
Excursia are un puternic caracter aplicativ; astfel 
că ea creează elevilor posibilitatea de a recunoaşte 
şi de a recapitula o mare parte a materiei predate 
la clasă sau de a dobândi reprezentări despre 
obiecte şi fenomene ce vor fi analizate în clasă. 
De asemenea, excursia poate fi un bun prilej 
pentru dobândirea unor deprinderi şi priceperi 
folositoare pentru viaţă: aprinderea unui foc, 
pregătirea hranei, a adăpostului, reparatul 
echipamentului. Aceste deprinderi practice au o 
mare importanţă pentru dezvoltarea unor activităţi 
morale ca, de exemplu, spiritul de colectiv, voinţa, 
iniţiativa, disciplina.  
În cele ce urmează voi expune modul cum am 
desfăşurat astfel de activităţi în acest an şcolar.  
 
1. Excursia de o zi cu microbuzul şcolii pe ruta 
Bobiceşti – Corabia, în 6 decembrie 2003, cu 
următorul program: 
Ø Vizitarea muzeului din Corabia şi a 

vestigiilor romane de la Sucidava, fântâna 
secretă; 

Ø Plimbare pe Dunăre cu vaporaşul; 
Ø Vizitarea casei-muzeu Iancu Jianu din 

Caracal; 
Ø Plimbare prin parcul din Caracal; 
Ø Vizitarea muzeului şi a Mânăstirii de la 

Brâncoveni. 
 

2. Excursia de două zile cu autocarul, pe ruta 
Bobiceşti – Tîrgovişte – Buşteni – Câmpulung, în 
1,2 mai 2004. Iniţiată de către profesoara de 
geografie Drăghici Alina, (care a fost şi un 
excelent ghid!) excursia a avut următorul 
program: 
Ø Vizitarea Bisericii şi a Curţii Domneşti de 

la Tîrgovişte (Turnul Chindiei); 
Ø Drumeţie la Cascada Urlătoare; 
Ø Vizitarea Castelelor Peleş, Pelişor, Bran; 
Ø Vizitarea Mausoleului de la Câmpulung. 

 
 

 
 
 
În ambele variante – excursia de o zi sau de două 
zile – am desfăşurat o serie de activităţi, în 
următoarea ordine: 

A. Pregătirea organizatorică; 
B. Pregătirea teoretică şi tehnică; 
C. Efectuarea excursiei; 
D. Prelucrarea materialului cules. 

Vom analiza parcurgerea etapelor mai sus 
enumerate în cazul excursiei de două zile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.   Pregătirea organizatorică 
Pregătirea excursiei (iniţiată de către profesoara 
Alina Drăghici) am început-o cu două luni înainte 
prin fixarea itinerariului, a obiectivelor care se vor 
vizita, durata şi costul excursiei, în scopul 
popularizării în rândul elevilor şi înscrierii 
acestora. S-au înscris elevi de la cele două şcoli 
ale comunei, respectiv Şcoala cu clasele I-VIII 
Leoteşti şi Şcoala cu clasele I-VIII Bobiceşti, 
unităţi în care noi ne desfăşurăm activitatea. Am 
făcut demersurile necesare, „testarea pieţei”, 
pentru a găsi varianta cea mai atractivă pentru 
cazare şi transport. Am întocmit actele necesare în 
vederea obţinerii aprobărilor de la conducerea 
şcolilor şi Inspectoratul Şcolar. 
B.   Pregătirea teoretică şi tehnică 
După stabilirea itinerariului, în raport cu regiunile 
fizico-geografice ale obiectivelor de vizitat, am 
trecut la studierea hărţilor şi a bibliografiei de 
specialitate, la însuşirea materialului informativ 
necesar expunerilor pe parcursul excursiei. Am 
organizat la fiecare şcoală întâlniri cu elevii 
participanţi, în care am prezentat pe hartă 
itinerariul, regiunile fizico-geografice, 
monumentele istorice, muzeele. Cu două zile 
înainte de plecare am avut o altă întâlnire cu elevii 
în care am făcut comunicări cu privire la: ziua, ora 
şi locul plecării, necesitatea unui bidon cu apă, 
aparat de fotografiat, casete audio cu muzica 
preferată. Tot cu această ocazie am prelucrat 
norme de prevenire a accidentelor şi ale  

extracurricular  
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comportării pe parcursul excursiei, am întocmit 
proces verbal cu semnăturile elevilor. 
C.   Efectuarea excursiei 
În ziua plecării, la ora fixată, am făcut apelul, am 
verificat echipamentul elevilor. În timpul 
deplasării am urmărit să întreţin discuţii cu elevii, 
determinându-i să observe cât mai multe 
fenomene naturale.  
Popasul făcut la Albota ne-a dat prilejul să 
cunoaştem această zonă, oamenii locului dar şi 
posibilitatea ca elevii de la cele două şcoli să se 
cunoască. În aecst scop, elevii au fost solicitaţi să 
se prezinte pe rând, spunând: numele, clasa, 
înclinaţiile artistice, materiile preferate, ce îşi 
doresc în această excursie. 
Ţinând cont de dorinţele lor, am reuşit să le 
organizăm o seară de dans în clădirea liceului 
unde am fost cazaţi dar şi o noapte de neuitat şi 
destul de obositoare pentru noi, profesorii 
organizatori. Elevii au fost puşi în situaţia să 
doarmă câte patru în cameră, lucru care a generat 
o noapte lungă şi albă, acest lucru nefiind neapărat 
ceva rău pentru ei… Unii dintre ei şi-au făcut 
pentru prima oară …duş, lucru care le-a plăcut 
atât de mult încât au repetat „operaţiunea” de două 
sau chiar de trei ori, mult după miezul nopţii… 
Elevii au avut prilejul să cunoască varietatea şi 
frumuseţea peisajului, satisfacţia celor ce urcă 
spre mari înălţimi, efortul plăcut şi reconfortant ce 
trebuie făcut. Ei au observat cu uşurinţă că în 
condiţii de mediu diferite, cresc plante diferite de 
zona în care trăiesc. Observaţiile fenomenologice 
i-au pus pe elevi în situaţia să observe că, datorită 
diferenţelor de altitudine şi climă – în special a 
temperaturii – aceleaşi plante înfloresc la munte 
cu aproape o lună mai târziu.  
Perseverenţa şi seriozitatea educate prin excursii 
contribuie la ridicarea nivelului de cunoştinţe al 
elevilor. Cunoscând personal caracteristicile 
formelor de relief pe care le-au străbătut, 
vegetaţia, fauna, realizările oamenilor, vor 
participa cu noi date la desfăşurarea lecţiilor de 
geografie şi de biologie.  
La vizitarea castelelor Peleş, Pelişor şi Bran, a 
mausoleului de la Cîmpulung, explicaţiile au fost 
date de către ghizi, iar pe traseu de către 
profesoara de geografie, Alina Drăghici. 
D.   Prelucrarea materialului 
După efectuarea excursiei, ne-am întâlnit cu elevii 
participanţi şi am ascultat datele înscrise în 
jurnalul de călătorie, impresiile culese, am 
distribuit fotografiile făcute şi am propus 
realizarea unui album turistic al şcolii. 

Prof. Fiţa Văcăruş 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colindând prin munţii Bucegi 
 
Este sâmbătă seara şi, după ce ne cazăm, ne 
pregătim să înfruntăm drumurile şi spectacolul 
munţilor Bucegi. 
Suntem gata de plecare. Oare, suntem toţi? 
Suntem! 
 
Am pornit! La început pare o joacă, dar… Începe 
dealul şi urcăm cu greu, îndrumaţi de ghidul 
nostru, domnişoara Alina Drăghici, profesoara de 
geografie. Drumul este din ce în ce mai greu: din 
sfert în sfert de oră ne oprim pentru odihnă. Peste 
tot, o linişte uluitoare; doar păsările şi durerea de 
pulpe ne fac să ne dăm seama că, de fapt, nu 
suntem într-o lume de basm… Aerul pur şi 
răcoros ne înviorează. Încă puţin şi ajungem! 
Începe să se audă zgomotul apei în cădere…  
Am ajuns. Ce privelişte! Nu am văzut niciodată 
ceva mai frumos! O imagine ce nu ni se va şterge 
curând din memorie! Cineva propune să bem – o 
apă care-ţi îngheaţă dinţii dar cu adevărat apă 
pură!  
Cerul se întunecă uşor… Va trebui să plecăm. Ce 
păcat! Pornim uşor pentru  a nu aluneca… În jurul 
nostru, veveriţe aleargă vesele… Covorul moale 
de frunze uscate ne domoleşte paşii… Clipe de 
melancolie, clipe de neuitat! 
Şi fermecaţi, pe nesimţite, ajungem la cabană 
odată cu întunericul. Şi ce putea fi mai frumos 
pentru sfârşitul zilei decât o petrecere pe cinste! 
 
Am trăit astfel poate cea mai frumoasă experienţă 
din viaţa mea! 
 

Ştefan Alin Feroiu  
Şcoala cu clasele I-VIII Leoteşti 

Comuna Bobiceşti 

extracurricular  
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revista noastră - ecouri 

„Revista noastră” – semnul valorii la Bobiceşti 
 
Revistele şcolare reprezintă o adevărată rampă de lansare şi un îndemn binevenit pentru 
elevi de a-şi exterioriza sentimentele şi tainele sufletului, precum şi o piatră de încercare 
pentru cei care ascund talente în varii domenii. Ca o asemenea publicaţie să prindă viaţă 
este nevoie de largheţe sufletească din partea profesorilor care văd în copii ceva cu mult 
mai mult decât obiectul lor de activitate profesională. Şi, slavă Domnului, astfel de oameni 
există. Nu mulţi, dar există. Şi, cum cum revistele şcolare constituie o normalitate la şcolile 
din mediul urban, unde eforturile nu cer prea multe sacrificii, ele au, aşa cum am mai scris 
cu o precedentă ocazie, datele unor miracole atunci când apar în mediul rural, unde 
eforturile financiare sunt, de cele mai multe ori susţinute din propriile buzunare ale 
profesorilor. Drept care putem spune că „Revista noastră”, o publicaţie de informaţie şi 
literatură apărută la Şcoala cu clasele I-VIII din Bobiceşti este o minune care a fost posibilă 
prin voinţa unui grup de inimoşi profesori şi învăţători. Paginile de istorie locală, 
prezentările unor personalităţi, diversele informaţii din zonă şi, mai ales, paginile de versuri 
semnate de cadre didactice şi elevi şi alese cu grijă, în funcţie de calităţile artistice 
exprimate, toate acestea scot „Revista noastră” din rândul publicaţiilor şcolare obişnuite şi 
o propulsează pe o coordonată aparte ca valoare. Şi nici nu se putea altfel, de vreme ce 
sufletul acestei reviste este un poet, profesorul Cătălin Mîinescu. Publicaţia a ajuns deja la 
numărul al treilea căruia îi vom face o prezentare amănunţită într-unul din viitoarele noastre 
apariţii.  

A.C.M. - OLTUL 788/ 23 martie 2004 
 

La consfătuirea Naţională a Intelectualilor de la Sate, de la Buşteni, au fost dăruite 
câteva exemplare din numerele 2 şi 3 ale Revistei noastre. Astfel, au fost încântaţi să 
o răsfoiască: doamna director general în Ministerul Culturii şi Cultelor, Victoria 
Stoian, scriitorul Corneliu Leu, domnul conferenţiar universitar doctor Marian Petcu 
de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din Bucureşti – care ne-a 
răspuns imediat promiţând câteva cuvinte în viitorul apropiat – domnul profesor 
Octavian Ştireanu, consilier al preşedintelui României (care, de asemenea ne-a promis 
un răspuns), domnului profesor Viorel Oancea, director al Şcolii Hărman din Braşov 
şi domnului profesor Ionel Tătaru de al Şcoala Paltin din Vrancea. Nu este vorba de 
lipsă de modestie dar, la această manifestare au fost reprezentate foarte puţine şcoli 
care au o revistă proprie. Unul dintre colegii participanţi a fost atât de entuziasmat de 
revista noastră, încât a spus că primul lucru pe care îl va începe când va ajunge la 
şcoală este o revistă. 

Ferestre către o altfel de lumină 
 

Cooptarea copiilor într-o grupare cu preocupări culturale reprezintă un mare gest 
pentru iniţiatori şi un mare câştig pentru copii. Sã le însămânţezi acestora în suflet dragostea 
pentru adevăratele valori fără uzură în suflet înseamnă să le dai şansa şi gustul eternităţii, să-i 
înveţi să descopere ferestre către un altfel de orizont, către o altfel de luminã. Către miracol. 

Revistele şcolare spre care dascălii îi atrag pe copii sunt doar o componentã a acestui 
nobil şir de preocupări. Iar o asemenea publicaţie, care merită aprecieri şi susţinere, este şi 
cea de faţă. „Revista noastră”, ajunsă la numărul patru, dovedeşte că Şcoala cu clasele I-VIII 
Bobiceşti are o calitate educaţionalã în plus care atrage felicitările noastre. Cu răsfrângere, 
evident, asupra colectivului redacţional. Prezenţa literaturii în mai multe pagini ale 
publicaţiei (producţii bine selectate de redacţie) îi asigură acesteia o anume individualitate 
între celelalte reviste şcolare. Drept pentru care îi urăm viaţă lungă, iar membrilor redacţiei, 
vorba Monşerului, „os tare”.                                                                                
                                                                                                                             A.C. MIREA 
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Vineri, 23 aprilie. 
Pe holul şcolii, căutând Cancelaria, doamna 
Adriana Murariu şi domnul Alexandru Mironov. 
Reprezentanţi ai Fundaţiei Eugenia Vântu şi ai 
Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO 
(al cărei secretar general este domnul Mironov), 
cei doi oaspeţi de seamă au venit să viziteze 
şcoala a cărei revistă i-a încântat. 
Cu această ocazie, domnul Mironov a expus în 
amănunt programul „Şcoala de lângă şcoală” al 
cărei iniţiator este, uimindu-ne cu memoria sa 
nemărginită şi cu entuziasmul debordant. Alături 
de cărţi şi reviste donate Bibliotecii şcolii, domnia 
sa ne-a prezentat şi o serie de oferte de carte, 
reviste şi material educaţional atractive. 
În ceea ce priveşte şcoala noastră, domnul 
profesor a avut doar cuvinte de laudă. De 
asemenea a spus că lucrul care l-a determinat să 
ne viziteze a fost existenţa „Revistei noastre”.  
„Faptul că aveţi o revistă şcolară v-a situat din 
start pe un cu totul alt plan”, ne-a mărturisit.  
Vă mulţumim domnule profesor pentru aceste 
cuvinte, pentru vizită şi pentru evidenţierea Şcolii 
Bobiceşti şi în cadrul Consfătuirii Naţionale a 
Intelectualilor de la Sate şi în emisiunea „Viaţa 
satului” (de pe TVR 1) din data de 30 mai! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
Aflat la a XIII-a ediţie în România – dar pentru a 
doua oară la Şcoala Bobiceşti – Concursul 
Internaţional Cangurul i-a reunit pe 
„simpatizanţii” matematicii pentru a-şi dovedi 
isteţimea. Organizatorii – înv. Simona Delureanu, 
înv. Ana Vladu, înv. Daniela Paraschiva, înv. 
Bogdan Paraschiva şi prof. Cătălin Mîinescu – i-
au introdus pe concurenţi în „atmosfera Cangurul” 
încă dinainte, lucrând subiectele date în ultimii 
ani. Astfel că, pe 31 martie nimeni nu a fost luat 
prin surprindere.  
Au participat treisprezece copii de la Şcoala cu 
clasele I-IV Comăneşti (arondată şcolii noastre) şi  

 
 
 
douăzeci şi doi de la Şcoala Bobiceşti. Primii 
clasaţi vor fi evidenţiaţi în cadrul Serbării de 
sfârşit de an.  
Felicitări tuturor participanţilor şi mult succes în 
toate concursurile care îi aşteaptă! 
 
* 
 
Ca şi în anii trecuţi, cei mai buni fizicieni de la 
Şcolile Leoteşti şi Bobiceşti (ambele şcoli ale 
comunei Bobiceşti), sub atenta îndrumare a 
doamnei profesor Fiţa Văcăruş, au participat la 
Concursul de Fizică al Şcolilor Rurale. Anul 
acesta, concursul a fost organizat de Şcoala 
Leoteşti.  
Intrat deja în tradiţie, el implică rezolvarea unor 
sarcini unice la nivelul judeţului, cerinţele fiind 
foarte apropiate de cele ale Olimpiadei. 
Au participat: Cîmpan Elena, Ilie Eugenia, 
Mărunţelu Oana, Paraschiva Mirela, Piţigoi 
Loredana, Ferariu Ştefan, Enache Lucian, 
Gavriliţă Mirela, Lăutaru Dumitru, Şerban 
Dumitru, Stancu Cristian de la Şcoala Leoteşti şi 
Nuţă Mariana, Badea Cornelia, Stoica Adrian, 
Mircea Cornelia şi Ilie Cristina de la şcoala 
Bobiceşti. 
În general, doamna profesoară este mulţumită de 
prestaţia copiilor, susţinând că această participare 
a lor – indiferent de rezultate – nu poate fi decât 
benefică.  
Îi felicităm şi noi pe elevi şi pe doamna profesoară 
care, cu perseverenţă şi dăruire îşi pregăteşte an de 
an copiii în dragoste pentru fizică. 
 
* 
 
Cu o curte a şcolii atât de mare, e păcat să stai cu 
mâinile în sân – şi-au spus doamna profesoară de 
biologie Aurelia Chitez şi elevii săi. Astfel că, 
după câteva zile de „voluntariat” au apărut 
„minunile”: o livadă de vişini şi una de pruni 
donaţi de către copii. Iar dacă cineva se mai îndoia 
că se vor prinde, a fost uimit să constate că 
absolut toţi au înflorit – şi cum altfel când sădirea 
unui pom nu se poate face decât cu dragoste. 
În ceea ce priveşte deja celebrul „lot pentru 
mazăre”, anul acesta producţia o depăşeşte cu 
mult pe cea din anii trecuţi! 
Când ai idei, când sunt oameni care să se ocupe 
(copii şi profesori) şi când crezi cu adevărat că 
faci un lucru bun, satisfacţiile nu vor întârzia să 
apară!… 
 

Revista noastră 

eveniment  
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mozaic 

· Totalitatea felurilor de mâncare servite la 
o masă formează o amestecătură. 

· Mezelurile se servesc la sărbători. 
· La întocmirea unui meniu se ţine cont de 

înălţimea persoanei. 
· Unul dintre factorii care au influenţat 

alimentaţia oamenilor este foamea. 
· În zona noastră geografică se consumă mai 

mult sarmale, mămăligă, colaci şi colivă.  
· Peştele este un aliment care conţine icre. 
· Alimentaţia unui popor depinde de pământ. 
· Vesela, tacâmurile şi paharele se folosesc 

la mese festive. 
· La întocmirea meniului se ţine cont de 

gradul de rudenie. 
· Omul se trage din maimuţă, iar maimuţa 

din om. 
 



Revista noastră                                                        pagina 
 

20 

 
 
 
 
 
 


