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De ce?
Când am lansat revista școlii noastre, am
pornit de la ideea că orice promisiune este
ecoul intenției de a evolua. De a fi mai
înțelepți și mai toleranți, mai atenți și mai
empatici... mai oameni.
Respectarea unei asemenea promisiuni
implicite ne-a ajutat în cei doi ani de
concretizare a intenției noastre să mergem
înainte.
V-am provocat pe toți cei cu sufletul
apropiat de școala noastră să dați șansă la
viețuire prin cuvânt dorințelor, speranțelor,
împlinirilor și amărăciunilor; vieții noastre
legate de destinul
ȘCOLII GIMNAZIALE,
COMUNA ARICEȘTII-RAHTIVANI.

SIMBOLICĂ DARE DE SEAMĂ
CE A ÎNSEMNAT SEMESTRUL I?

JURNAL DE SEPTEMBRIE

LET’S DO IT, ARICEȘTI!
- ECOLOGIZARE ȘI PROTEJARE -

O acțiune cu tradiție. Implicarea într-un
proiect menit să ne conștientizeze și să ne
responsabilize. Mărturie stau imaginile din
timpul acestei zile, ce surprind elevii unității
noastre, sub îndrumarea d-nei profesoare de
limba engleză, Olimpia Manea.

UN GÂND DE OCTOMBRIE

Ce lăsăm generațiilor de după noi?
Interogație mereu actuală, la care ne
întoarcem adesea. Ne-a dus cu inima
spre ea și emoționanta scrisoare pe care
Alexandru Vlahuță a scris-o către fiica
sa. Să o parcurgem împreună, cu ochii
uimiți ai curiozității și naivității de copil
ori cu privirea ce îmbrățișează a
părintelui sau a educatorului.

Scrisoarea lui Alexandru Vlahuţă către fiica sa

Să trăieşti, Mimilică dragă, să fii bună, să fii bună pentru ca să
poţi fi fericită! Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei pot avea satisfacţii, plăceri,
noroc chiar, dar fericire nu. Nu, pentru că mai întâi nu pot fi iubiţi şi
al doilea… al doilea, de! Norocul şi celelalte pere mălăieţe, care se
aseamănă cu el, vin de afară, de la oameni, de la împrejurări, asupra
cărora n-ai nicio stăpânire şi nicio putere, pe când fericirea,
adevărata fericire, în tine răsare şi în tine înfloreşte şi leagă rod când
ţi-ai pregătit sufletul pentru el. Şi pregătirea aceasta e operă de
fiecare clipă. Când pierzi răbdarea împrăştii tot ce ai înşirat şi iar
trebuie să o iei de la capăt. De aceea vezi atât de puţini oameni
fericiţi… atâţia cât merită.
A, dacă nu ne-am iubi pe noi fără măsură, dacă n-am face
atâta caz de persoana noastră şi dacă ne-am dojeni de câte ori am
minţit, sau ne-am surprins asupra unei răutăţi, ori asupra unei fapte
urâte, dacă în sfârşit, ne-am examina mai des şi mai cu nepărtinire
(lesne-i de zis!), am ajunge să răzuim din noi partea aceea de prostie
fudulă, de răutate şi de necinste murdară, din care se îngraşă
dobitocul ce se lăfăieşte în nobila noastră făptură. Se ştie că durerea
este un minunat sfătuitor. Cine-i mai deschis la minte trage învăţătură
şi din durerile altora.

Eu am mare încredere în voinţa ta. Rămâne să ştii doar ce vrei.
Şi văd că ai început să ştii şi asta. Doamne, ce bine-mi pare că ai
început să te observi, să-ţi faci singură mustrări şi să-ţi cauţi vina.
Aşa, Mimilică dragă, ceartă-te de câte ori te simţi egoistă, de
câte ori te muşcă de inimă şarpele răutăţii, al invidiei şi al minciunii.
Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii şi suflet larg cu cei răi. Fă-te
mică, fă-te neînsemnată, de câte ori deşertăciunea te îndeamnă să
strigi: ”Uitaţi-vă la mine!”, dar mai ales aş vrea să scriu, de-a
dreptul în sufletul tău aceasta: “Să nu faci o faptă a cărei amintire tear putea face vreodată să roşesti”. Nu e triumf pe lume, nici
mulţumire mai deplină, ca o conştiinţă curată.
Păstrează scrisoarea asta. Când vei fi trăit cincizeci de ani ai să
o înţelegi mai bine. Să dea Dumnezeu să o citeşti şi atunci cu sufletul
senin de azi!
Te îmbrăţișez cu drag,
Alexandru Vlahuţă

CE AM FĂCUT ÎN NOIEMBRIE?

I.Am participat la etapa I a concursului național
Proeducația.
II. I-am ajutat pe copii să-și cunoască și să-și înțeleagă
drepturile, așa cum vă dovedesc imaginile de la expoziția
organizată de clasa a VIII-a A, diriginte d-ra profesoară de
limba franceză, Andreea Eremia.

III. Am creat. Ne-am analizat. Am învățat. Mai ales
despre noi: că trebuie să fim mai responsabili și să
deprindem cum să socializăm, că putem să nu mai fim atât
de egoiști și ne stă în putere să nu mai fim răi nici cu alții,
nici cu noi înșine, că înțelegerea și respectul deschid suflete,
că schimbarea în bine stă în fiecare dintre noi, că toleranța
și amabilitatea ne ajută să trecem peste momentele când
viața poate nu e dreaptă (mărturisirile aparțin elevilor clasei
a VII-a B).Tot ei, dar și cei din clasa a VIII-a A, au propus
câteva teme de reflecție. Și-au pus întrebări! Primele două
sunt...

1.Care sunt sărbătorile internaționale ale toamnei?

Să ne oprim la câteva.
9 septembrie: Ziua Mondială a Frumuseții
1 octombrie: Ziua Internaţională a Muzicii
Ziua Mondială a oamenilor în etate
15 octombrie: Ziua Mondială a femeilor din mediul rural
31 octombrie: Halloween
Ziua Internațională a Mării Negre
20 decembrie: Ziua Mondială a Solidarității între Oameni
21 ianuarie: Ziua Mondială a Îmbrățișărilor

2.Ce mai citim?
Cărțile cu Apolodor (Gellu Naum)
Îl întrebă cum se numește./(Ca orișice persoană cultă/ Vorbea, firește,
românește.)/ Și el a spus:-Apolodor...
Să stăm de vorbă fără catalog (Mircea Sântimbreanu)
Visăm necontenit la ziua de mâine. Visăm cu ochii deschiși căci in fiecare gest
al nostru iscodim conturul, prelungirea, ecoul său pe harta înfăptuirilor
obștești. [...] Dacă râdem de cărțuliile ce tălmăcesc visele nopții, există, în
schimb, o metodă sigură de a ghici consistența celorlalte visuri: visurile zilelor
noastre. Ce și cât se va înfăptui mâine din visul fiecăruia?
E adevărat, conducând tractorul într-o zi dogoritoare, nimeni nu te va întreba
data la care a avut loc războiul de 100 de ani, dar, dacă obligației de a învăța
datele la istorie i-ai tras chiulul, obișnuința acestui chiui te va împiedica să
conduci tractorul pe arșiță. Îl vei lăsa la umbră.
La Medeleni (Ionel Teodoreanu)
Şi totuşi nu era prost. O simţise din copilărie, când, dominat şi umilit de Olguţa,
îşi pusese chinuitoarea întrebare. Avea deopotrivă experienţa prostiei şi a
inteligenţei, cunoscute ca doi fraţi gemeni cu el.
Cireșarii (Constantin Chiriță)
Ursu culesese din noapte cele cîteva clipe de stele şi de întuneric blând, pe care
le visase cândva, şi când se întoarse o zări pe Lucia în spatele lui, şi o luă de
mână şi împreună intrară în cabană. Toţi cireşarii erau acolo. Cu ochi
sclipitori, cu răsuflări nerăbdătoare, cu julituri şi cucuie, şi, Doamne! cu câte
visuri şi cu câte amintiri!
Romanul adolescentului miop (Mircea Eliade)
Pentru că am rămas singur, m-am hotărât sa încep chiar azi Romanul
adolescentului miop. Voi lucra în fiecare după-amiază. Nu am nevoie de
inspirație; trebuie să scriu doarnviața mea, iar viața mi-o cunosc, și la roman
mă gândesc de mult. Dinu știe; păstrez caiete din clasa a IV-a, când aveam
pistrui ca un ovrei și învățam chimie într-un laborator instalat în firida sobei.
Cui i-e frică de computer? (Liviu Papadima)
"Vei găsi, în cartea de faţă, scrisă de oameni un pic mai mari pentru oameni un
pic mai mici, cărarea care te va purta prin „vremurile de odinioară“, din „era
pretehnologică“, prin amintirile buclucaşe ale primelor întâlniri cu balaurul
din reţea şi capriciile vieţii pixelate până la fanteziile „minunatei lumi noi“.

Exuvii (Simona Popescu)
Nici nu știam pe atunci ce rost au obiectele alea ca niște cărămizi de carton din
bibliotecă. Nu-i înțelegeam pe mama și pe tata, care se transformau în reptile
nemișcate, împăiate, mișcându-și doar ochii dintr-o parte în alta deasupra
obiectului hârtios, fără să le mai pese de mine.
Micul prinț (Antoine de Saint-Exupery)
Mi-a trebuit un timp îndelungat, până când să pot pricepe dincotro venea Micul
prinţ, care îmi punea o mulţime de întrebări, părea că niciodată nu le aude peale mele. Nu m-am lămurit deplin decât încetul cu încetul, şi asta datorită unor
cuvinte pe care le rostea întâmplător.
Însemnările unei puștoaice (Rachel Renee-Russell)
Altă pasiune. Alt jurnal./ Aşa că Nikki poate mărturisi totul.../ Acest jurnal îi
aparţine lui/ Nikki J. Maxwell/ INTIM ŞI CONFIDENŢIAL/ Dacă-l găsiţi, vă
rog să mi-l returnaţi!/ Găsitorului recompensă!/ (Nu trageţi cu ochiul!!)
Jurnalul unui puști (Jeff Kinney)

Emil și detectivii (Erich Kastner)
Așa că m-am întins, în sfârșit, exact ca și mai înainte, pe podea și mi-am omorât
timpul gândindu-mă profund. Când stai așa întins pe jos, cât ești de lung, lumea
începe să arate cu totul altfel.
Pulbere de stele (Neil Gaiman)
Chiar şi în zilele noastre, doi localnici stau de fiecare parte a deschizăturii,
noapte şi zi, în schimburi de opt ore. Ţin în mâini ciomege grele de lemn. Apără
ieşirea dinspre sat. Principala lor sarcină e să-i împiedice pe copiii din sat să
treacă prin deschizătură şi să ajungă pe pajişte sau mai departe de aceasta.
Povestiri după piesele lui Shakespeare (Lamb Charles și Mary)

IV. LA CEAS DE DECEMBRIE am trăit și am
simțit românește. Fiindcă 1 Decembrie e ziua noastră, a
românilor. Vă amintim, de aceea, câteva elemente care
vorbesc despre Marea Unire.

De ce Alba-Iulia? E locul în care la 1 noiembrie 1599, își face
intrarea Mihai Viteazul și capitală pe scurta perioadă cât a durat
Unirea celor trei principate (Muntenia, Moldova și Transilvania). Pe
același platou al Cetății, în 1784, Horia și Cloșca erau trași pe roată în
urma condamnării lor. E așadar un spațiu istoric, nu unul întâmplător
ales.
Pregătirea politică a Adunării a întâmpinat dificultăți.
Discutându-se Textul Rezoluției Unirii, redactat de Vasile Goldiș, s-au
defășurat discuții însuflețite…
Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmosferă de
sărbătoare. Au venit 1228 de delegați oficiali, reprezentând toate
păturile sociale, toate interesele și toate ramurile de activitate.
Impresionantă a fost însă participarea populară. Au venit peste o sută
de mii de oameni, din toate colțurile țărilor române; de peste Carpați,
sosea poporul cu trenul, cu căruțele, călări, pe jos, îmbrăcați în haine
de sărbătoare, cu steaguri tricolore în frunte, cu table indicatoare a
comunelor ori a ținuturilor, în cântări și plini de bucurie.
Textul Rezoluției Unirii a fost citit de Iuliu Hossu, episcop
greco-catolic: „Adunarea națională a tuturor românilor din
Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții
lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie
1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite
de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul
inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș,
Tisa și Dunăre.

Materiale realizate de elevii școlii noastre

Noi suntem români!

1 DECEMBRIE, CU SUFLET ROMÂNESC

DECEBAL
Creații realizate de Radu Talida, clasa a VIII-a A

V. ÎN IANUARIE ne exprimăm în plăsmuiri de și din spirit...
La ceas de AN NOU, ne-am încredințat gândurile hârtiei
și am creat.
Proaspeții gimnaziști, elevii clasei a V-a, i-au scris lui
Moș Crăciun.
Unii i-au mărturisit autocritic:
An de an îți aștept cu nerăbdare venirea și, deși știu că
nu ai uitat niciodatăsă vii, îți scriu din nou. Știi că niciodată
nu am fost un copil prea cuminte sau prea ascultător, dar
crede-mă că anul acesta mi-a fost tare greu! Am câteva note
de care nu sunt mândră și care i-au întristat pe părinți.
(Lupei Cătălina, a V-a A)
Alții s-au declarat, nu fără încântare, mulțumiți:
Sunt un copil cuminte și destul de harnic, iar sufletul meu
bun trăiește în fiecare an cu emoție bucuria Crăciunului, pe
care îl aștept cu nerăbdare...Sper să găsesc surpriza la care
visez sub bradul de Crăciun. (Anghel Nicoleta, a V-a A)
Iar câțiva și-au pus în rândurile către bătrânelul atât de
așteptat speranțele literare:

Scrisoare către Moș Crăciun
Dragă Moșule,
Mă numesc Mînzățeanu Isabela și am 11 ani. Am
pus titlu în mod voit acestor rânduri: această scrisoare îți e
destinată! Să nu te superi pentru scrisul meu urât și nici
pentru ortografia, de care vorba Anei Blandiana: mă apucă
frica, desigur frica...la câte puncte scăzute am tot avut din
cauza ei.
Dacă îmi doresc cadouri? Daaa; îmi doresc cărți. Multe
– chiar o sută dacă se poate! Îmi place să citesc, găsesc că e
distractiv. Doar că nu-mi doresc cărți plictisitoare. Le vreau
de aventuri, precum cele cu Harry Potter. Sau una cu dragoni
ori lupi? Ehe... poate că cer prea mult.
Mi-aș dori un căluț precum acela din Black Beauty;
iubesc această carte. Sau un dragon de pluș. O stea de mare?
Un stilou nou – cel cu care scriu acum e tare obosit. Cam
multe dorințe... mama n-ar fi prea încântată să le afle.
De fapt, dincolo de toate, știi ce? Doresc sănătate
familiei și colegilor. Chiar și profesorilor. Și, oricât de ciudat
ar suna, vreau să pot scrie. Să pun pe hârtie lucruri
fascinante, pe care alții să le parcurgă încântați. Și eu pot
avea talent; ajută-mă să dovedesc asta, Moșule!

Cei de la a IV-a B au amenajat (sub îndrumarea doamnei
învățătoare Anghel Laura-Florentina) un loc în care Moș
Crăciun să se simtă chiar acasă.

Radu Talida a transpus în limbaj plastic armoniile
stănesciene:

…c-au să-mi crească aripi ascuțite până la nori….

PENTRU
TRUP ȘI SUFLET

Trupul e marginea sufletului. (Lucian Blaga)

Omule! Sufletul devine trup când mănânci;
trupul devine suflet când gândeşti. (Pitagora)

SĂ FIM ATENȚI LA CE MÂNCĂM
Cerealele și cartofii, fructele și legumele, proteinele și calciul asigură
nutrienții esențiali pentru alimentația copilului. Produsele care conțin zahăr și
grăsimi trebuie să apară doar ocazional și în cantități mici; desigur nu le vom
interzice, fiindcă orice copil își va dori exact produsul acela.
A.Cereale și cartofi
Corpul asimilează carbohidrații cu amidon (cum sunt pâinea, cerealelele, orezul,
pastele, cartofii și legumele) pentru a forma propria sursă de energie, glucoza –
sursa de funcționare a creierului. Problema este că multe alimente bogate în
carbohidrați sunt deja rafinate, procedeu care distruge vitaminele, mineralele,
fibrele și crește viteza cu care zahărul este eliberat în sânge, ceea ce sporește
starea de agitație, produce hiperactivitate, oboseală, agresiune sau lipsa
concentrării. Soluția o reprezintă înlocuirea acestor alimente rafinate prin cele
nerafinate: pâine integrală, cereale integrale, paste integrale, bogate în fibre,
vitamina B, fier, magneziu și zinc.
B. Fructe și legume
Fructele și legumele, bogate în vitamine și minerale, sunt o sursă excelentă în
păstrarea sistemului imunitar puternic și în a ține la distanță virușii și bolile.
C. Alimente bogate în proteine
Prezente în carne, pește, produse lactate, ouă, nuci, semințe, fasole și legume,
proteinele sunt esențiale pentru dezvoltare, creștere, refacerea țesuturilor, pielii
și mușchilor.
D. Alimente bogate în calciu
Creșterea și dezvoltarea sănătoasă a oaselor și dinților este asigurată de
alimentele care conțin calciu, vitaminele B, A și D. așadar în ouă, sardine cu
oase la conservă, legume, nuci, fructe uscate, legume verzi, tofu și cereale
integrale.

E. Acizi grași esențiali
Omega 3 și Omega 6 sunt vitali pentru creștere și dezvoltare, sprijină formarea
și funcționarea sistemului imunitar, ajută la construirea celulelor sănătoase și
îndepărtează alergiile. Omega 6 se găsește în uleiuri - de floarea soarelui,
șofrănaș, susan, semințe de struguri, soia, porumb, nuci și semințe, iar Omega 3
- foarte importantă în creșterea și dezvoltarea creierului- în peștele gras
(macrou, sardine, somon), legume verzi, cartofi dulci, cereale integrale, fasole,
semințe de in, ulei de semințe de in, nuci, ulei de nuci, măsline și ulei de măsline

NE FOLOSIM TIMPUL ÎN MOD UTIL?
I.Test de … cititor
1."Ulița copilăriei", "În casa bunicilor" și trilogia "La Medeleni" îl impun
în spațiul literaturii cu tema copilăriei și a adolescenței. Autorul este:
I.L.Caragiale
Ioan Slavici
Alexandru Odobescu
Ionel Teodoreanu
MirceaEliade
2."Fiind băiet păduri cutreieram" surprinde un episod din perioada
adolescenței autorului:
Lucian Blaga
Costache Negruzzi
Titu Maiorescu
Mihai Eminescu
NichitaStănescu
3."Romanul adolescentului miop", publicat postum, în 1988, transfigurează
însemnările jurnalului său personal, reliefând o adolescență aflată sub
semnul neliniștii intelectuale. Despre ce scriitor este vorba?
Mircea Eliade
Costache Negruzzi
Marin Preda
John Steinbeck
LucianBlaga
4. A scris "De veghe în lanul de secară" (1951), romanul avându-l ca erou
pe Holden Caulfield:
Emil Cioran
J.D.Salinger
Emily Bronte
Eugen ionescu
William Golding

II.Test de autocunoaștere
Răspunde cu „DA” sau „NU” la următoarele întrebări:
1. Eşti uneori vesel şi alteori trist, fără un motiv special?
DA / NU
2. Schimbi destul de des prietenii?
DA / NU
3. Crezi că eşti nedreptăţit, persecutat sau mai puţin dorit în familie, în
colectivul clasei?
DA / NU
4. Când ai necazuri te înfurii pe cei care crezi că ţi le-au cauzat?
DA / NU
5. Te superi uşor pentru lucruri mărunte?
DA / NU
6. Când te superi, spui sau faci lucruri pe care apoi le regreţi?
DA / NU
7. Dacă cineva ţipă la tine, îi răspunzi cu aceeaşi măsură?
DA / NU
8. Când eşti trist simţi nevoia să spui cât mai multor persoane?
DA/NU
9. Te laşi condus de inspiraţia de moment?
DA / NU
10. O schimbare în viaţa ta, o sarcină nouă te nelinişteşte?
DA / NU
11. Când ai de scris o scrisoare, eziţi sau o amâni pentru mai târziu? DA / NU
12.Te supără aprecierea că ai fi timid sau emotiv?
DA / NU
13. Ţi se întâmplă să te simţi obosit, fără un motiv special?
DA / NU
14. Ai tendinţa să plângi uşor când urmăreşti un spectacol emoţionant?DA / NU
15.Când cineva te urmăreşte cum lucrezi, te simţi stânjenit sau tulburat? DA / NU
16. Poţi să păstrezi un secret?
DA / NU
17. Lucrurile care te-au emoţionat în mod deosebit persistă mult timp în mintea
ta?
DA / NU
18.Eşti invidios pe alţii când au succes?
DA / NU
19. Dai vina pe colegi pentru greşelile tale?
DA / NU
20.Ţi-e frică de anumite locuri (tuneluri, peşteri, apă, pădure, animale)? DA / NU

Interpretarea testului
Răspunsuri afirmative:
1-5: foarte puţin emotiv
6-8: puţin emotiv
9-11: echilibrat emotiv
12-14: destul de emotiv
15-17: emotiv
18-20: foarte emotiv

III.Test de personalitate - Care dintre imagini îți place?

INTERPRETAREA TESTULUI

INTROSPECTIV, SENSIBIL, MEDITATIV
Te confrunți cu ceilalți și chiar cu propria persoană mai mult decât
majoritatea; detești superficialitatea și preferi singurătatea discuțiilor triviale. În
schimb, relațiile cu prietenii sunt foarte intense și oferă armonie și pacea
interioară.

INDEPENDENT, NECONVENȚIONAL, LIBER
Îți dorești o viață liberă, fără obligații, dorești să îți alegi singur drumul.
Munca și activitășile din timpul liber includ o latură artistică, preferi să trăiești
conform propriilor idei și convingeri, motiv pentru care uneori te comporți
invers față de așteptările altora.

DINAMIC, ACTIV, EXTRAVERTIT
Pregătit să îți asumi riscuri și angajamente, pasionat de munca interesantă
și variată, te simți de aceea paralizat de rutină. Ai un remarcabil spirit de
inițiativă.

CU PICIOARELE PE PĂMÂNT, ECHILIBRAT, ARMONIOS
Apreciezi stilul de viață natural, iubești lucrurile necomplicate, ești bine
ancorat în realitate și le oferi apropiaților sentimentul de siguranță. Respingi
prostia și banalitatea, fiind perceput ca o persoană caldă și umană.

PROFESIONIST, PRAGMATIC, ÎNCREZĂTOR ÎN PROPRIA
PERSOANĂ
Nu lași lucrurile la voia sorții și rezolvi problemele prin metode practice și
necomplicate. Ai o viziune realistă asupra lucrurilor de zi cu zi, fiind o persoană
de încredere. Niciodată nu ești pe deplin mulțumit, până când nu îți duci la
îndeplinire idelie.

PAȘNIC, DISCRET, NONAGRESIV
O persoană comodă, dar discretă, îți faci ușor prieteni, însă îți prețuiești
independența și intimitatea, motiv pentru care te izolezi uneori spre a medita la
sensul vieții, fără a fi un singuratic.

FĂRĂ GRIJI, JUCĂUȘ, VESEL
Apreciezi libertatatea și spontaneitatea, ești foarte curios și deschis la nou.
Iubești viața liberă și spontană. Mereu pregătit pentru surprize, iei din viață ce
este bun și te bucuri de această parte luminoasă.

ROMANTIC, VISĂTOR, EMOTIV
Extrem de romantic, nu poți privi lucrurile doar din perspectivă rațională.
Pui preț pe felul în care te simți, apreciind varietatea de stări de spirit și emoții.

ANALITIC, DEMN DE ÎNCREDERE, ÎNCREZĂTOR ÎN SINE
Ai o percepție fină, care te face să prețuiești tot ce este de calitate și
durabil, cultura având un rol fundamental în existența ta.
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