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Bun găsit, dragă ORIZONT COGNITIV!
Chiar de la începutul noului an școlar, aș dori să propun în discuție urmă-

toarea temă: DE UNDE vine încrederea în forțele proprii? Este un subiect ce 
vizează direct actualitatea noastră școlară, bulversată și de pandemie, dar și 
de specificul multiplelor modele de instruire recomandate în legătură cu coro-
navirusul ce nu are de gând să ne părăsească. Ne încearcă emoții puternice, 
ezitări și teama de necunoscut. Chiar și colegii mei puternici la carte și siguri de 
forțele proprii sunt vizitați de șovăieli… Cum să ne cultivăm încrederea de sine?

Iraida ANGHELUȚĂ, elevă în clasa a IX-a
mun. Bălți, Liceul Teoretic „Ion Creangă”

ORIZONT  COGNITIV: De ce? De când? De unde?

DE UNDE vine încrederea 
în forţele proprii

Acord  liric

Căzută în afara paginii de scris,
m-am trezit agăţată de semnul mirării
înfipt într-un colţ,
încăpăţânat să mă ţină la înălţime…
În neprevăzuta cădere,
mă poate salva doar hazliul situaţiei.
Ca un miracol,
cu mâinile streaşină,
rumoarea privea spre punctul de sprijin.
M-am trezit din vis
pe o pagină de început,
suspendată pe un miez de noapte rătăcită.

Încotro să mă-ndrept?
Nimeni nu-mi arată calea.
Poezia îmi face semn cu mâna,
iar eu nu am curaj s-o ating.

Cezara DRĂGOȘANU

Nu am curaj…

Nu fiindcă lucrurile acestea sunt grele nu avem curaj, ci fiindcă nu avem curaj ele sunt grele.
SENECA (a.4 î.Hr. - a.65 d.Hr.), filozof antic roman

De ce să nu recunoști? Chiar dacă 
te consideri o persoană puterni-

că, și pentru  tine există unele momen-
te când îți scade încrederea în forțele 
proprii. Cu atât mai mult cu cât și co-
ronavirusul a băgat spaima în noi. În 
cele ce urmează, mă voi strădui să-ți 
spun ce ai de făcut, după părerea psi-
hologilor, ca să ții piept unor  astfel de 
situații. 

Mai întâi de toate, e bine să știi că 
blestematul virus se teme de tinerețea 
ta, care îl stopează curajos cu toată 
forța imunității tale juvenile. „Dar noi, 
adolescenții, avem și defecte diferi-
te...”, parcă o aud intrând în discuție 
pe autoarea întrebării. Sigur că nu 
sunteți lipsiți de defecte. Dar contea-
ză mai mult calitățile. Prin urmare, 
în loc să pierzi timp și energie, încer-
când să-ți ascunzi defectele, mai bine 
exploatează-ți eficient calitățile. Re-
nunță, deci, la atitudinea defensivă, 
neprietenoasă și distantă, care vine 
din complexele de inferioritate și care 
îi îndepărtează pe ceilalți de tine. În-
cearcă să-ți pui în valoare calitățile și să 
te implici în toate acțiunile în care știi 
că ceilalți ar avea nevoie de sprijinul 
tău. Doar astfel vei începe să-ți cultivi 

sentimentul încrederii de sine, încrede-
re ce vine treptat.

Comunică și, atunci când ai dificultăți 
în a rezolva o problemă, solicită ajutor. 
Nu este nicio problemă să nu știi să faci 
totul. Din contra, să ceri ajutorul celor-
lalți este un semn că știi să lucrezi în echi-
pă. Spune ce crezi și ce simți. Frica, an-
xietatea, tristețea sunt stări normale pe 
care nu trebuie să le ascunzi apropiaților. 
Vorbind despre ele cu cei din jurul tău, 
vei ajunge la concluzia ca nu ești nici pri-
mul și nici ultimul elev care se confruntă 
cu lipsa de încredere și care se frământă 
în fața unor anumite probleme. Prin ur-
mare, discutând cu prietenii și evitând să 
te izolezi, vei reuși să treci mai ușor peste 
momentele de dezolare. Propune-ți câ-
teva țeluri. Problema cu lipsa de încrede-
re în forțele proprii este că nu încerci să 
faci nimic de teama că nu vei reuși.

Este absolut necesar să-ți propui câte-
va scopuri realiste. Bucură-te pentru fie-
care pas pe care îl faci pentru atingerea 
respectivelor țeluri. Toate etapele care 
te duc spre împlinirea dorințelor tale 
sunt la fel de importante ca și produsul 
final, fiindcă din toate ai de învățat. Şi 
orice experiență în plus ar trebui să-ți 
crească încrederea în tine și în forțele 
tale. Acceptă-ți limitele. Fii realist(ă) și 
acceptă faptul că nu poți fi perfect(ă). 
Dar nici nu te resemna, mulțumindu-te 
cu puțin. Fă tot ceea ce poți pentru a-ți 
atinge scopurile, dar, dacă nu reușești, 
fii îngăduitor (îngăduitoare) cu tine. Nu 
putem avea mereu tot ceea ce ne do-
rim. În plus, gândește-te în permanen-
ță că nu ai de dovedit nimic nimănui. 
Scopul tău principal nu este să „impre-
sionezi”, ci să fii autentic(ă) și să îți fie 
bine. Prin urmare, nu uita să fii tu însuți 

(însăți) în permanență. Şi atunci, trep-
tat, vei simți cum ezitările tale se risi-
pesc, dispar văzând cu ochii, iar în locul 
lor apare încrederea în forțele proprii și 
curajul de a înfrunta, alături și împreu-
nă cu toți colegii, ticălosul de COVID-19. 
„Nu există experiență căreia să nu-i poți 
supraviețui, dacă ai curajul să înfrunți 
viața”, afirma scriitorul Octavian Paler.

Nici nu vei observa cum, într-o bună 
zi, vei îndrăzni să ridici insistent mâna și 
să răspunzi la ora de matematică. Aces-
ta este obiectul de care, până mai ieri, 
te temeai cel mai mult. Şi nu pentru că 
ți-ai fi pregătit insuficient temele, ci, pur 
și simplu,  nu aveai  încredere în puterile 
proprii. Te vei mira, când profesorul te va 
nota cu un „10”! Or, el va observa neapă-
rat schimbarea survenită în felul tău de a 
fi! Cum vor observa acest fapt și toți co-
legii tăi de clasă, inclusiv fata (băiatul) cu 
care ai dori să ai o prietenie mai strânsă, 
însă ți-e frică să-i mărturisești. Azi îi vei 
spune neapărat, deoarece de azi ai prins 
la aripi invizibile, dar atât de salvatoare: 
încrederea în forțele proprii! Şi ea, încre-
derea, vezi bine, tot de la tine purcede! 
De la alungarea fricii că nu vei izbuti. Adi-
că, de la curaj. Curaj, fraților, în toate! Şi 
la teste, și la comentarii la literatură, și, 
mai ales, la examenele de promovare...  
Curaj! Că altfel vă papă definitiv sfiala. Iar 
sfiosul roade osul. V-ar plăcea ca toată 
viața să vă mângâiați cu un os?

Ion ANTON
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SENZAȚIONAL ȘI INCRE-
DIBIL: un puști de numai 4 
ani din Chișinău a câștigat 
10.000 de euro!

Știați că există școli... 
nomade, plutitoare, mon-
tane și „verzi”?
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pag. 4 În acest an școala va fi altfel. 
Aflați cum și-o imaginează o 
elevă din clasa întâi!
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Tinerii sportivi de la Liceul 
Teoretic „M. Eminescu” din 
Sipoteni au primit în dar un 
minunat teren de minifotbal!

La  ORA DE LITERATURĂ 
vă prezentăm creația unei 
poete, care este o adevărată 
și enigmatică discipolă a 
sentimentului creștin.

Membrii ansamblului „Mu-
gurașii” din Edineț au avut o 
vacanță cu premii... online.
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Acțiunea republicană de pro-
movare a cărții și lecturii „Să 
citim împreună!” se desfășoară 
în pofida pandemiei.

pag. 8La solicitarea cadrelor didactice și elevilor, numerele 27-28 vor apărea pe data 
de 24 septembrie a.c.,  într-o ediție cu volum dublu de 16 pagini.
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Un pici 
a câștigat 

10 mii de euro

O adevărată și „ENIGMATICĂ DISCIPOLĂ”

Vlad Ciobanu, băiețelul de numai 4 ani din 
Chișinău, care a impresionat milioane de oameni, 
recitând o poezie patriotică la show-ul „Românii au 
talent”, este câștigătorul premiului de originalitate 
în valoare de 10.000 de euro.

ACTUAlITATe • RĂbOj  INfORmATIv

ORA DE                          LITERATURĂ

Inaugurarea  Complexului 
 „Casa memorială Adrian Păunescu”

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a pre-
zidat, pe 2 septembrie, prima ședință a Grupului Național de 
Coordonare a Siguranței în Educație, care va gestiona dezba-
terile cu privire la implementarea reglementărilor în cadrul 
instituțiilor de învățământ; formula avize, indicații și linii de co-
ordonare către Consiliile elevilor/studenților; va asigura dezba-
terile cu sindicatele de ramură și alți parteneri și va monitoriza 
desfășurarea procesului educațional în conformitate cu măsuri-
le de securitate prevăzute de actele normative în vigoare.

Igor Șarov a dorit membrilor Grupului Național de Coordo-
nare a Siguranței în Educație succes în activitate, menționând 
că misiunea acestora nu este deloc ușoară. „Problemele sem-
nalate prin intermediul formularului verde trebuie analizate 
individual și găsite soluții rapide de comun cu reprezentanții 
organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și 
managerii instituțiilor de învățământ”, a subliniat ministrul.

Principalele subiecte abordate în cadrul discuțiilor au vizat: 
dreptul la autoizolare al elevilor; colectarea taxelor privind pro-
curarea dezinfectanților; desfășurarea procesului educațional în 
cadrul instituțiilor plasate în carantină; respectarea reglemen-
tărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, 
în contextul epidemiologic de COVID-19 în cadrul instituțiilor 
de învățământ; imunizarea copiilor/elevilor etc.

În context, ministrul Igor Șarov a subliniat că, urmare a 
multiplelor sesizări venite din partea părinților privind colec-
tarea de taxe pentru procurarea dezinfectanților și soluțiilor 
de igienă, este necesară elaborarea unei circulare referitor la 
atenționarea managerilor instituțiilor de învățământ despre 
obligativitatea respectării ordinului Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării nr. 1074/2019 „Cu privire la unele acțiuni 
de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților 
informale în sistemul educațional”. 

Din Grupul Național de Coordonare a Siguranței în Educație 
fac parte reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cer-
cetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Biro-
ului Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova, 
organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, 
directori de instituții, reprezentanți ai sindicatelor, UNICEF-
ului,   Centrului Republican pentru Asistență Psihopedagogică,  
Consiliului Național al Elevilor și cei ai părinților.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colabora-
re cu fundația Copăceni VDR, au organizat, în ziua de 26 august 2020, un 
spectacol cultural-artistic cu ocazia inaugurării Casei memoriale „Adrian 
Păunescu” în comuna Copăceni, raionul Sângerei.

Copilul i-a lăsat fără cuvinte 
pe cei prezenți în sală când le-a 
declarat că știe aproape 100 
de poezii. Le-a memorat în mai 
multe seri, la băiță, când tatăl 
lui îi recita versuri mai puțin cu-
noscute de toată lumea.

În plus, Vlad știe să citească, 
însă doar majusculele de tipar. 
Tatăl său este jurist, mama – 
coregraf.  Lui Vlad îi plac poezi-
ile declamate de Florin Piersic, 
motiv pentru care părinții vor 
să îl îndrume spre actorie.

Prima poezie a memorat-o la 
vârsta de doi ani și jumătate. 
Vlad a învățat și alfabetul la doi 
ani, iar la trei ani număra până 
la 100. Este cel mai tânăr concu-
rent de la „Românii au talent”. 
Micuțul i-a uimit pe jurați și pe 
telespectatori încă la preselecții, 
atunci când a recitat poezia 
„Unire, frați români!”. Puștiul a 

primit aplauze și patru de „Da!” 
și a trecut în etapa următoare.

Din cauza pandemiei de co-
ronavirus au fost schimbate 
regulile concursului. După 15 
săptămâni de preselecții, în care 
au fost prezentate evoluții ale 
concurenților înregistrate îna-
inte de declanșarea pandemiei, 
pe 22 mai ar fi trebuit să încea-
pă etapa live-urilor. Din păcate, 
acest lucru nu a fost posibil în 
condițiile actuale, însă orga-
nizatorii au recurs la o soluție 
inedită. Telespectatorii au avut 
ocazia să-și aleagă preferatul 
online dintr-un număr de 22 de 
concurenți. Cel care a adunat cel 
mai mare număr de voturi din 
partea publicului și a primit pre-
miul de originalitate în valoare 
de 10 mii de euro a fost Vlad.

Renata CUPCeA

EDUCAŢIE

Ședința  Grupului  Național
de Coordonare a Siguranței în Educație

În cadrul evenimentului, la solicitarea 
Fundației Copăceni VDR, actorul Nicolae 
Jelescu a susținut un recital din poezia 
lui Adrian Păunescu: „Dor de Eminescu”, 
„Rugă pentru părinți”, „Telefon peste 
moarte”, „Dor de Bacovia”, iar cantau-
torul Andrei Păunescu, fiul poetului, a 
susținut un recital.

La inaugurarea Casei memoriale au 
rostit mesaje de salut: dna Maria Baju-

ra, președintele Fundației Copăceni-VDR, 
reprezentantul Asociației Euroregiunea 
Siret-Prut-Nistru din Iași, care au efectu-
at lucrările de restaurare a casei, Valeriu 
Matei, directorul Institutului Cultural Ro-
mân Mihai Eminescu, Valeriu Rusu, șeful 
Direcției Cultură a Consiliului Raional Sân-
gerei, Andrei Păunescu, fiul poetului Adri-
an Păunescu.

În imagini: secvențe de la inaugurarea 
Casei-muzeu „Adrian Păunescu”

Cea mai de preț avere este credința ta.                                                                                                           
Raisa Plăieșu

Pasionat-plecată în fața Bunului Dumnezeu, a 
Creatorului, a Luminii și Înțelepciunii, a Bucuriei 
și Adevărului, prin poezicerile sale Raisa Plăieșu 
cinstește Credința dintotdeauna fără de care nu 
vom pătrunde niciodată puterea miraculoasă a 
Cuvântului. De-o manieră dialogal-monologală, 
cu bogate resurse retorice, discursive și sugesti-
ve, versurile plăieșene au o disponibilitate a lor 
intimă, atașată sincerității modului de a fi și de 
a se mărturisi, de tălmăcire a ideii de sine și de 
poezie. 

Piesa inaugurală a noului volum Oratio men-
tis (2020) ne conectează idealmente la trăirile 
magistrale ale poetei prin mesajul cultivat cu 
mult elan „Și ne iartă greșalele noastre/ Precum 
și noi iertăm greșiților noștri...” din perspectiva 
„tratamentului/ de cunoștințe” „de suflet”. Au-
toarea încearcă pe viu „să scrie versete noi în 
a timpului „psaltire”, vorbind propriu-i trop. O 
seamă de poezii din Mulțumesc, Doamne; Ce-i 
sufletul poetului?; Ce-i trebuie omului în viață?; 
Nu plângeți...; Doamne, ne mai poți salva?!...; 
Oarbă între orbi;  Ce este femeia?...; Floriile; Ce 
este astăzi, omul?...; Orfanul; Cina cea de Taină; 
Mai cântă Eminescu-n noi; Scrisoare poetului; 
Cina Maicii Moldova; etc., se impun prin clarita-
tea ideatică a mesajului sociouman, prin verti-
calitatea rostirii adevărului de noi și de lume, de 
poezie și de sentiment, de revoltă și lipsă de ar-
monie, de impas involuție, ca „prag apocaliptic” 
sub mai toate aspectele.

Dincolo de nota polemică, poetica autoarei re-
levă, însă, și note sufletești lirice și armonioase 
(a se vedea excelentele Auzi pădurea cum mă 
cheamă..., cucerind inima cititorului prin pato-
sul mărturisitor și candid al versificării firești, 
pământești, preluat de la strămoși și înaintașii li-
terelor române dintotdeauna și pentru totdeau-
na glorificând / evocând filonul de aur al tradiției 
sănătoase și luminos-viguroase. Ce-i drept, Raisa 
Plăieșu cultivă și o poezie festivă, ocazională, cu 
priză la anumite realități obiective încetățenite 
de mult în arealul nostru (cum ar fi Chișinău – 
inima țării mele, Chișinău). Dar principalul în 
versificația practicată cu bun-simț e orientarea 
spre Om, spre trăirile lui de acasă și întru casă, 
întru ființă și credință. Restanțele vieții poate 
denotă mai bine și mai sugestiv preocupările 
gnostice și pedagogice ale autoarei deschise că-

tre ideea de sacru (fapt pe care-l dezvăluie și da-
tele ei personale (născută la 29 iunie 1960), zodi-
acal vorbind, orientate spre cunoașterea divină 
(de unde și pasiunea ei subliniată spre cultivarea 
crinilor poietici creștini deloc incidental: „În za-
dar scriem: teze de licență, proiecte, studii, doc-
torate,/ Suntem cu restanțele vieții la: răbdare, 
milostenie, pocăință, frate!/ Tinerii de azi învață 
în cele mai prestigioase universități străine,/ 
Dar cine să-i învețe la facultatea iubirii de Țară, 
cine?.../.../ Doamne, ce multe școli și universități 
sunt în astă viață!/ Numai la facultățile Tale de 
credință nimeni nu învață!/ Facultatea de Ade-
văr, Suferință, Blândețe, Bunătate,/ Iertare, 
Căință, Caritate, Iubire, Tăcere și Dreptate./... / 
Doamne, când vom învăța cu toții la a Credinței 
Facultate?”). Alte piese (Ce singură și tristă am 
rămas..., Rugă către Om, („Înalță o casă-n ceruri 
tu din viața ta”; „Invită-l mai întâi pe Domnul să 
vină-n casa ta”; „Repară drumul ce te va duce în 
a Bibliei carte”; „Copacul din pădure, te rog, nu-l 
mai tăia”; „Pomul iubirii sădește-l în conștiința 

EVENIMENT  CULTURAL
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a SENTIMENTULUI CREȘTIN
ta”; „După bani, avere în lume 
nu pleca, / Cea mai de preț este 
credința ta”). Prin piesele profund 
cetățenești Vin vremuri grele..., 
La biserică pe-un sfeșnic..., De ce 
ai încuiat ușa lăcașului divin?... 
(„Deschide lăcașul Domnului, 
acolo-i vindecarea!”), Liturghia 
Cerească etc. personajul liric 
plăieșian își dezvăluie întreaga na-
tură sufletească, asediată de an-
goasele care-o stăpânesc și-i tul-
bură ființa, îi cutremură conștiința 
și nonindiferența ce-o fac să se 
revolte, să polemizeze, apelând 
curajoasă la Cartea Cărților, la 
Sfânta Scriptură, la demnitatea 
conaționalilor săi (a se vedea De ce-
ați muncit atâția ani peste hotare?, În spitalul 
de frică, Rugă etc.), întru a „cere ajutor de Sus”. 
Elegia tristă (funerară)  Orașul meu (asaltat de 
pandemie...) este pătrunsă de-un sentiment 
profund și responsabil, cu adevărat creștinesc 
(„Cum poți să schimbi legile Lui Dumnezeu de 
viață?/ Dacă el prin apostoli, sfinți, proroci... 
pe veci le-a pecetluit!/ Cine le șoptește-aceste 
legi și să facă altele în viață?/ Cum poți să-ncui 
biserica și să amâni Blajinii celor adormiți?...”): 
„Atunci să ne rugăm, de vrem să mai trăim”.

Luptătoare din fire, locutoarea lirică dispu-
ne de modalități expresive, reale capabile să-l 
electrizeze pe cel sensibil la ideea de frumos și 
ideal ce trăiesc sufletește cu valorile tradițional-
moderne ale neamului, inclusiv ale credinței 
(„Ce multă sare din ochii mei s-a perindat prin 
oase/ Și-aud în noapte cum trosnesc prin ale 
mele încheieturi./ Din sarea ochilor am revărsat 
a poeziei sfinte-nvățături./ Sărată mi-e privirea 
de-atâta suferință/ Și inimile-mi sunt sărate din 
rugă pentru voi.../ Unde-ați pierdut virtuțile 
voastre născute din credință?/ Sau așteptați să 
vină Apocalipsa cea de-apoi?...”).

Pregnanța atitudinal-polemică este prezenta-
tă într-o seamă de poeme / de versuri creștine 
ale Raisei Plăieșu, cum ar fi, bunăoară: Cum 
poți să vorbești în două limbi odată?..., Îm-
pânzită-i lumea astăzi de „actori”, Mi-i milă de 
Tine, Doamne…. Notabile și alte poeme în care 
locutoarea meditativ-lirică explorează adân-
curi sufletești general-umane comunicative 
(Eu sunt colindul vieții tale, Mama, Eroul de la 

Nistru, Transnistria – sora mea de dor, Duminica 
Mare, Atinge-mi tâmpla, Te rog, nu zice nu, Po-
rumbeii, Rugă, Vioara, Scrisoarea școlăriței, prin 
care autoarea își diversifică aria poematică a scri-
sului său adăpat la izvoarele divine ale Cuvântului 
și ale Credinței. 

Prin condiție și prin  intuiție, dna Raisa Plăieșu 
s-a retras în lumea versurilor creștine pe care 
le șlefuiește tacit și pe cont propriu, ceea ce o 
onorează principialmente. Or, Credința este într-
adevăr „averea” ei de suflet. Şcolită de decenii la 
Facultatea de suferință a Cuvântului și a vieții, au-
toarea a căutat să îmbine tactul pedagogic cu cel 
poetic într-un mod al său de acasă. De aceea ver-
surile Domniei Sale de-o manieră monologal-dia-
logală o exprimă amintindu-ne de preafrumosul 
și originalul ei trop –„miresele pomilor în floare”. 
Mai mult, tonalitatea blândă a versului cultivat cu 
pioșenie îi permit să extragă esențele jinduite ale 
inefabilului sacru către care vocația o înclină cu 
de la sine putere.

Lirică și meditativă, combativă și evocativă, 
elegiacă și imnică, socioumană și cristică, pei-
sagistică și retorică, Raisa Plăieșu s-a scris și se 
scrie „cu sine”, vorba lui Nichita Stănescu, dintr-o 
necesitate sufletească și primordială a Credinței 
prin care își proslăvește Creatorul Divin. Volumul 
Oratio mentis reconfirmă totalmente „lupta” ei 
de-o viață pe meridianele verbului matern întru 
exprimarea versului spiritual și etern, căruia s-a 
consacrat cu fidelitate și dăruire deplină.

Tudor PAllADI, poet, critic literar  

LIMbĂ  ROMâNEASCĂ – 
un veşnic pod de flori între suflete 

limba mea-i comoară fără cheie, 
este limba ce cu drag eu o vorbesc.
e ca un chip gingaş de femeie, 
Cu frumoasa-mi limbă 

mă mândresc. 
limba mea-i ca mama răbdătoare, 
Câtă puritate e ascunsă-n ea!
Cartea vieții omului, nemuritoare, 
voi vorbi mereu în limba mea.
limba mea-i luceafărul din stele, 
elocvență, dragoste şi cant. 
e ca ochii scumpi măicuței mele,
Pentru românescul nostru 

pământ.
Daniela REPEŞCO, 

elevă în clasa a VII-a
la Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” 
s. Vădeni, r-nul Soroca

Limba mea
Într-o zi, bunelu-mi spune:
„Ia să-mi zici, copil-minune, 
Care e în astă lume
Cea mai dulce limbă-anume?”
Dragul meu bunel cărunt, 
multe limbi în lume sunt, 
Dar mai dulce nu găseşti, 
Decât limba ce-o vorbeşti.
mama când m-a legănat, 
ea duios mi-a tot cântat
În dulcea limbă românească, 
De-a pururi să ne trăiască! 

Dragoș COLŢA, 
elev în clasa a II-a
la Liceul Teoretic

 „Mihai Eminescu” 
mun. Hâncești 

Dulce limbă

limba noastră e un cânt
Ce leagă cerul de pământ.
limba noastră e un curcubeu
lăsat pe pământ de 

Dumnezeu.
limba noastră e-o făclie 
Ce luminează din veşnicie.
limba noastră e duhul sfânt
Coborât pe-acest pământ.  

Sabrina IASTREMSCHI,
elevă în clasa a IV-a

la Liceul Teoretic 
„Al. Ioan Cuza” 

mun. Chișinău

Limba 
noastră

Lumina spiritului

• Peisaj de basm. Există stânci măreţe, puterni-
ce, inaccesibile, care se pot totuşi prăbuşi de-un 
simplu ecou: în peisajul sufletului.

• Opreşte, Doamne, clipa cu care măsori eter-
nitatea!

• Ea cântă şi eu ascult. Pe buzele ei calde mi se 
naşte sufletul.

• Paradoxul – strigătul imposibil pe care îl scoa-
te inefabilul când îl împingi până la paroxism.

• Nimic nu e la fel de tare ca trecutul. Pe acela 
nimeni şi nimic nu-l poate schimba.

MAxIME şI AfORIsME 
de Lucian BLAGA

Lumina Limbii Noastre
limba-i Patria iubită 
Cu toți copacii în floare,
Cu pâinica pârguită 
Și ciocârlia în soare.
ecou sonor care triumfă 
Peste zarea albastră,
eşti limba noastră cea scumpă,
În veci eşti stăpâna noastră! 

Teoctista COLŢA, 
elevă în clasa a IX-a 

la Gimnaziul„Dumitru Crețu"
s.Cărpineni, r-nul Hâncești 

limba noastră e lumina,  
Ce s-arată-n calea ta.   
Tu, cu inima fierbinte, 
Hai, rosteşte-a ei cuvinte.
limba noastră-i dor de Ţară, 
Dor de neamul strămoşesc. 
Ce mereu mă înfioară
Și mă face să trăiesc.
moştenire dragă, sfântă, 
zestre-a graiului ceresc,
Pe care copiii o cântă,  
Iar poeții o slăvesc.   

Scriitoarea Raisa PlĂIeȘU la o întâlnire cu elevii (din arhivă)
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Vasile ROMANCIUC

– Sorine, ai promis să repari soneria de la 
biblioteca școlii. Ai uitat? se interesează diri-
ginta. 

–  Păi, am găsit ușa închisă și, cu toate că am 
sunat de câteva ori, n-a ieșit nimeni. 

*  *  *
Un copil merge la grădina zoologică împre-

ună cu mama sa. După un timp, văzând un 
păun, exclamă:

– Mămico, găina aceasta a înflorit!
*  *  *

Învățătorul:
– Unde este complementul direct în propo-

ziția: „Mașina l-a lovit pe pieton”?
– La spital.

*  *  *
– Fiule, aceste note cer o bătaie bună, drept 

pedeapsă. 
– Ai dreptate, tată, dar ai grijă, profesorul de 

matematică este un fost boxer…

Glume

MAMA

Nr. 16 (2108)

G R I J I

Coordonator de pagină: lica mOvIlĂ

Ajută-l pe drumeţ să găsească drumul spre  
cabană. Trimite dezlegarea jocului la redacţie 
şi participă la concursul nostru. 

←

EşTI IsTEŢ?

Aurel SCOBIOALĂ

CARTE, AI PARTE?

În el, mi-am aranjat cu grijă toate rechizitele șco-
lare. Chiar din prima zi, va trebui să ținem cont de  
recomandările doamnei învățătoare pentru a ne 
proteja de virusul cel rău. Vom purta mască, vom 
păstra distanța socială. Păcat că nu ne vom putea 
juca așa ca înainte…

– Ce surprize crezi că vă aşteaptă în sala de cla-
să?

– De multe ori, mă gândeam: cu cine voi sta în  
bancă? În acest an nu voi avea un coleg (sa o co-
legă) de bancă. Pentru că fiecare își va ocupa locul 
într-o bancă separată. Îmi pare rău că nu vom  învă-
ța cu toții  împreună. În timp ce jumătate de clasă  
va veni la școală,  cealaltă va face lecții  de acasă. 
Eu cred, totuși, că doamna învățătoare ne va ajuta 
să comunicăm, fie și la distanță, să ne împrietenim 
mai repede. Eu nu sunt singură, am noroc cu  prie-
tena mea de grădiniță Arina, vom frecventa lecțiile 
în același schimb!

– Ce te întristează mai tare în noul regim de stu-
dii?

– Mai multe lucruri. Că nu avem voie să facem 
schimb de obiecte, rechizite școlare, jucării. La re-
creație, vom lua masa la pachet, dar nu ne vom 
servi unii pe alții cu tartine, fructe sau dulciuri. Nu 
va fi ușor, însă ne vom strădui și vom ajuta virusul 
să plece mai repede de la noi. Pentru aceasta tre-
buie să respectăm cu strictețe regulile de igienă, 
să ne spălăm cât mai des pe mâini, să  ne dezin-
fectăm  banca, rechizitele școlare. Aștept cu mare 
nerăbdare ziua în care ne vom scoate măștile, ne 
vom îmbrățișă, ne vom juca, vom răsfoi împreună 
cărțile preferate cu povești, ne vom face cadouri și 
vom mânca biscuiți și bomboane fără să ne pese 
de nesuferitul Covid-19! Atunci vom fi cei mai fe-
riciți  copii.

– Aşa să fie, dragă Iuliana! Îți urăm drum bun 
în lumea cunoştințelor şi multă, multă  sănătate! 

Consemnare: Lica MOVILĂ

micul, bunul cititor
Seamănă c-un călător:
el străbate, plin de vise, 
lumi întregi de pagini scrise,
Căutând cu-nfrigurare
Cartea lui, Cartea cea mare
Plină cu bijuterii
Sufleteşti – pentru copii…
Dar şi cartea, orice carte
Ar vrea mult să aibă parte
De un cititor aparte –
 Un copil deştept, cuminte, 
S-o mângâie pe cuvinte
Cu lumina ochilor,
Cu aripa viselor.
Cartea… cartea, cum se ştie,
e ca o ființă vie – 
Pe copilul ce-o iubeşte 
Înzecit îl răsplăteşte. 

SURPRIZE ÎN PRIMA ZI DE ȘCOALĂ 
Întâiul  clopoţel

– În acest an, şcoala va fi altfel. Tu cum ți-o 
imaginezi?

– De mult visam să merg la școală. La grădini-
ță, am învățat literele, cifrele, figurile geometri-
ce. Acasă, făceam împreună cu mama exerciții 
de adunare, scădere, scriam în caiet punctișoa-
re și bețișoare. Eram curioasă  să-i cunosc pe 
noii mei prieteni și îmi făceam planuri frumoase 
pentru această zi. Dar pandemia mi le-a schim-
bat. Desigur, voi purta cu mândrie noua mea 
uniformă școlară, ghiozdanul roz, cu ponei și 
fluturași, pe care l-am ales împreună cu mama. 

Desen: Cristina  COvRIG

Iuliana MARCU, o fetiţă drăgălaşă şi străduitoare, a devenit elevă în 
clasa I-i la Liceul Teoretic „V. Alecsandri” din oraşul Bălţi. În ajun 
de 1 septembrie, am discutat  cu proaspăta şcolăriţă despre emoţiile şi 
gândurile pe care le au, probabil, toţi  picii de vârsta ei în condiţiile ne-
obişnuite, create de noul coronavirus.

„Hai, suie și te dă huța, că mie tare-mi place să te prind de 
picioare”. Fetița zâmbi.

Plopii își șoptiră ceva unul altuia. Liliana se uită în sus.
–  Nu cumva vă lăudați că ați crescut atât de înalți?
Plopii clătinară din cap: nu, nu se lăudau. Dar nu cumva 

scrânciobul e prea mic pentru o fetiță? Poate ar trebui să-l mai 
înalțe ei oleacă?

–  Ia așază-te, să vedem.
Liliana îi ascultă atent, făcu câțiva pași, apoi se opri. 
Plopii amuțiră de mirare: „Să mai zici că fata noastră  se duce 

degrabă la școală…”
Scrânciobul mai scârțâi  de vreo două ori a părere de rău, 

apoi se opri, întristat.
–  Dar oleacă, totuși, am să încerc să mă dau huța, să văd dacă  

ajung cu picioarele la pământ.
Când să se așeze, o însenină alt gând, și mai bun.
–  Am să-mi dau păpușa în leagăn.  Ea e mică și nu se poate 

ține singură.
Și Liliana  se așeză în scrânciob cu păpușa în brațe. 
Plopii se înviorară  din nou și prinseră a legăna  scrânciobul. 

Iar bobocul  alerga, voios, din urmă, tot nărăvind s-o prindă pe 
Liliana de picioare. 

Liliana se duce, toamna asta, la școală. Dar până la toamnă 
mai sunt încă două zile. Iar cine nu umblă la școală, poate să 
se joace cu păpușa și de dimineață. Liliana luă păpușa în brațe 
și ieși afară. „Ia să văd cine își va da seama primul că sunt deja 
școlăriță”, își zise fetița. 

Un boboc care se crezuse totdeauna mai răsărit și nu voia să 
umble cu cârdul din urma cloștii, se opri acum în fața Lilianei  
și o privi cu capul pe-o parte.

– Ga-ga? o întrebă el.
– Gata, gata, îi răspunse Liliana, voioasă. 
Apoi se miră: „Ia te uită cum a priceput. Și parcă mai deunăzi 

îl luam în mână ca pe un ghemotoc…”
Între cei doi plopi din fața casei se leagănă  încetișor un scrân-

ciob, îmbiind-o pe Liliana: „Scârț-scârț”. Înainte și înapoi… Îna-
inte și înapoi.

Bobocul se dădu mai lângă scrânciob și se uită galeș la Lili-
ana.
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O vacanță cu premii online

DATINA STRÃBUNÃ
Ediţie de etnografie şi folclor            Nr. 7 (57)

DATINI • TRADIţII • ObICeIURI

„De la străbuni lăsat!”

Am un frate cu buricu-n spate.
(Capacul) 

Am o pasăre rotată,
Stă cu coada învolburată
Și te-aleargă în curtea toată.

(Curcanul)
Pe bătrâni îi sprijinesc,
Pe călători îi întovărăşesc,
Pe cei răi îi pedepsesc.

(Bastonul)

GHICITORI

CONCURsURI  EsTIVALE

vasile bRUDARI cu fluierul său fermecat

Septembrie în tradiţia populară

evoluează ansamblul „muguraşii”

Numele lunii Septembrie conține latinescul „septem”, fiind a 
șaptea lună în calendarul roman. Popular i se mai spune Bru-
mar cel mic sau Răpciune, cu înțeles de răcire a vremii, fiind 
timpul culesului viței-de-vie și stoarcerii strugurilor pentru 
vin. În septembrie se ară și se fac semănăturile de toamnă, se 
pregătesc gropile pentru altoi, se recoltează fructele, legumele, 
iar la sfârșitul lunii, mierea.

Vechiul zodiac românesc spune despre cel născut în luna 
septembrie că are firea nestatornică, cu pricepere la învățături 
adânci și la toate lucrurile și meșteșugurile, iar, mai ales, la arit-
metică, adică la socoteli cu numere, la lucruri de cancelarie. Cu 
mult noroc, va fi bun de fire, cinstit și va vorbi minunat. 

Ziua Naţională a Portului Popular

Coordonator de pagină: eudochia veRDeş

Dar n-a fost să fie! A înce-
put carantina și în activitatea 
noastră de tineri folcloriști au 
intervenit restricțiile impuse 
de pandemie. La început, ne-
am blocat, dar, treptat, datori-
tă insistenței și curajului dnei 
Natalia Popov, conducătoa-
rea colectivului, am adoptat 
ocupațiile online. Desigur, nu 
este același lucru, de exemplu, 
să cânți de unul singur ori să 
cânți într-un ritm cu toți mem-
brii ansamblului. Dar am de-
prins ceva nou. Ne-au susținut 
și părinții care au filmat cli-
puri cu cele învățate, au postat 
filmulețe cu felicitări muzicale 
din partea noastră de Ziua Co-
piilor, de Ziua Europei. 

Când a venit vacanța, n-am 
mai avut parte de călătorii 
împreună cu ansamblul, ca 
în anii precedenți. Deoarece, 
însă, ne place mult muzica și 
cântecul popular, nu am ra-
tat concursurile online. În ce 
mă privește, am căpătat curaj 
chiar de la prima participare, 
care mi-a adus Premiul Mare 
la Concursul raional „Suntem 
urmașii lui Ștefan” cu piesa 
„Moldovă, Moldovioara mea”. 
Colegelor mele Ecaterina 
REȘETNICOV, Anastasia si 
Ecaterina FETCO le-a revenit 

Premiul III. În continuare, am 
fost menționată cu o Diplomă 
pentru melodia „Așa-s mol-
dovencele”, pe care am pre-
zentat-o în cadrul proiectului 
„Eu port ie cu mândrie”, orga-
nizat de Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării și Secția 
Cultură Edineț. Deși n-am 
obținut vreun premiu, mi-a 
făcut plăcere să prezint câte-
va melodii și la Festivalul de 
folclor al copiilor, desfășurat 
la Timișoara, România.  

S-au bucurat de succes la 
concursurile online și alți co-
pii cu dragoste de cântec și  
folclor.  Recent, la renumitul 

Festival-concurs național al 
interpreților fluierași „Nistru-
le cu apă lină”, s-a evidențiat 
Vasile BRUDARI, membru 
al studioului de fluierași de 
la Stația Tinerilor Tehnicieni 
Edineț, condus de dl Ghena-
die Popov. Vasile, care este 
elev în clasa a VI-a, a inter-
pretat cu măiestrie, conform 
regulamentului, o doină, o 
sârbă, o bătută și hostropățul 
de la Edineț, pentru care ju-
riul l-a apreciat cu locul III și 
un premiu bănesc de 1000 
de lei. Iar Cristina GRIB, Ti-
mur CIOCLEA, Iana DUDNIC, 
Cristina STOG și Ecaterina 
REȘETNICOV și-au încercat 
norocul la castingul proiectu-
lui „La-la play voices” și acum 
așteaptă rezultatele. Le urez 
din toată inima să fie acceptați! 

După o pauză atât de lungă, 
ne este dor de lecții, de repetiții, 
de concertele de odinioară. 
Suntem cu toții nerăbdători să 
revenim la normalitate.

Nicoleta NIGALCUȚA, 
elevă în clasa a VI-a

la Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu” 

or. Edineț

Deja al cincilea an, în ultima 
duminică a lunii iunie, sărbă-
torim Ziua Națională a Portului 
Popular. Cu această ocazie, s-au 
desfășurat un șir de evenimen-
te: concursuri, expoziții de hai-
ne, cărți și fotografii, recitaluri 
de poezie și cântece și itinera-
rii virtuale. Am avut posibilita-
tea să le urmărim cu toții pe 
rețelele sociale și să cunoaștem 
mai bine piesele componente 
ale costumului popular și sim-
bolurile acestuia, precum și 
tehnicile de confecționare.

Pentru copii, Muzeul Național 
de Etnografie și Istorie Natu-
rală a organizat un concurs 
de fotografie cu genericul 
„De la străbuni lăsat!” Copi-
ii și adolescenții cu vârsta de 
până la 15 ani au fost invitați 
să se fotografieze  purtând un 
costum tradițional autentic 
și să expedieze imaginile pe 
adresa Muzeului, însoțindu-le 
de informații ce țin de istoria 
veșmântului dat. 

Printre participanții norocoși 
se situează și surorile Mă-
dălina și Amelia-Parascheva 
ŢURCANU din Drochia, apre-
ciate cu locurile II (Mădălina) 
și III (Amelia). Fetițele au fost 
inspirate și susținute de părinți, 
soții Cristina și Vitalie Ţurcanu, 
care au convingerea că portul 
popular este icoana sufletului 
nostru și le cultivă cu drag fiice-
lor respectul față de tradițiile și 
obiceiurile neamului. 

Mădălina ŢURCANU, care 
are 10 ani, poartă cu mândrie ia 
și catrința. Costumul popular îi 
aduce noroc, a însoțit-o succe-
sul și la alte concursuri precum 
„Cheița fermecată”, „Tinere ta-
lente”, „Ploița de stele”, concur-
sul de cântec și poezie patrioti-
că „Pentru Țară, pentru Neam” 
(toate cele patru ediții), con-
cursul de interpretare artistică 
„Speranțele Muzicii Naționale”.  
Costumul popular este pentru 
Mădălina cea mai aleasă po-
doabă. Când îmbracă Ia, simte 
că se identifică cu ea, simte că e 
sărbătoare. Ca soră mai mare, îi 
transmite aceste sentimente și 
micuței Amelia, care împlinește 
curând doi anișori.  

www.muzeu.md

Știați că ...
• În secolele al XIV-lea – al XVI-lea, boierii din 

Moldova purtau plete lungi și mustăți. Iar pe la 
sfârșitul secolului al XVI-lea au început a purta 
bărbi, după moda boierilor din Constantinopol. 
Până la începutul secolului al XX-lea, bărbații, in-
diferent de vârstă, au purtat cu toții plete lungi, 
lăsate pe umeri. După cum subliniază Pavel Usov, 
în Moldova și Valahia dreptul de a purta barbă 
era considerat un privilegiu al boierilor de pri-
mul rang. Secole la rând, s-au identificat ca grup 
social prin portul mustăților și al bărbii răzeșii și 
mazilii. 

• În școlile din perioada interbelică, la înce-
put de iunie, se organiza „Săptămâna pentru 
pânză românească”. Pe parcursul acestei săp-
tămâni, profesorii le vorbeau elevilor despre 
frumusețea costumelor populare și îi îndemnau 
să le confecționeze. La Școala Eparhială de Fete 
din Chișinău, elevele din clasele superioare erau 
obligate să-și brodeze o ie. Profesoarele școlii, de 
asemenea, trebuiau să-și confecționeze ori să-și 
procure câte un costum popular, pe care îl îmbră-
cau de sărbători.
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Ana-maria TOfAN, Premiul I

mădălina ŢURCANU, 
Premiul  II

Ultima repetiție pe care am avut-o cu ansamblul folcloric „Mugurașii”, în 
deplină componență, a fost pe 9 martie. Ne pregătisem cât se poate de bine 
pentru a ieși a doua zi în scenă, la concertul de încheiere a „Mărțișorului”. 
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FOTbALUL FEMININ 
în Moldova

Citius,
altius, 

fortius! Nr. 7 (75)

ediție de sport

speranţe sPORTIVE

Un teren de minifotbal la Sipoteni

Istorii sportive

Înainte de meciul final din cadrul Cupei Moldo-
vei la fotbal feminin, între echipele GTC Cioburciu 
și Agarista CSF Anenii Noi, care a fost desfășurat 
în luna august anul curent pe stadionul „Zimbru” 
din Chișinău, Federația de Fotbal a făcut un su-
mar al istoriei fotbalului feminin din țara noastră.

Medaliat cu aur la 
semi-maratonul de la Zagreb

Atletul moldovean Maxim Răileanu a 
câștigat medalia de aur la proba masculină de 
semi-maraton, desfășurată recent la Zagreb, 
Croația, ne informează moldpres.md.

Finala Cioburciu-GTC - Agaris-
ta CSF Anenii Noi a fost a 23-a 
din istoria Cupei Moldovei la 
fotbal feminin. Dacă Agaris-
ta are deja în palmares două 
trofee (2018 și 2019), atunci 
echipa din Cioburciu a ajuns 
în premieră în ultimul act al 
competiției.

Prima finală a avut loc acum 
23 de ani. Codru Chișinău a 
devenit prima deținătoare a 
Cupei Moldovei, după victo-
ria din meciul cu Făclia Anenii 
Noi, scorul 2-0. Golurile au fost 
marcate de Marina Polișciuc și 
Victoria Chinceva.

Anume Codru Chișinău/Ane-
nii Noi are cele mai multe cupe 
în palmares - 5. Narta Chișinău 
are 4 trofee în vitrina clubului, 
iar Noroc Nimoreni și PGU-ȘS-
4-Alga Tiraspol - câte 3.

Cele mai multe goluri au fost 
marcate în finala sezonului 

2011-2012. Noroc Nimoreni a 
surclasat echipa Şcolii Sporti-
ve Bălți cu 10-1. La învingători, 
Claudia Chiper a reușit o cvin-
tuplă, iar Cristina Cerescu și-a 
trecut la activ un poker. Patru 
goluri a reușit și Nadejda Nasii 
în finala din 1999 (Constructorul 
Chișinău – Făclia Anenii Noi 6-1).

Claudia Chiper este golghete-
ra finalelor cu șapte reușite. În 
total, șapte meciuri decisive în 
Cupa Moldovei s-au încheiat cu 
rezultate categorice.

Patru finale au avut nevoie 
de penalty-uri pentru a decide 
deținătoarea trofeului. Doar 
în ediția 2011, Goliador-ȘS-11 
Chișinău a trecut de UTM Chiși-
nău cu 1-0, în prelungiri, grație 
golului marcat de actualul por-
tar al selecționatei Moldovei, 
Natalia Munteanu.

Ludmila Caraman (Ninicu) 
este singura jucătoare care a 
marcat în 4 finale.

sport News

La campionat au participat 32 de atleți din nouă țări balcani-
ce. Republica Moldova a delegat la aceste competiții, primele 
oficiale în actuala situație de pandemie, doi atleți: Maxim Răi-
leanu și Mihail Bizniuc.

Maxim Răileanu a câștigat medalia de aur la proba masculină 
cu performanța de 1 oră 5 min. 58 sec., fiind urmat de Yavuz 
Agrali și Murat Emektar, ambii din Turcia, cu rezultatele de 
1:06.23 și 1:06.56, respectiv.

În clasamentul pe echipe, Turcia s-a situat pe locul întâi, Re-
publica Moldova, pe locul doi și România, pe locul trei.

Pentru Maxim Răileanu participarea la Campionatul balcanic 
a fost șansa de a se califica la Jocurile Olimpice 2021 de la To-
kyo, prin acumularea punctelor în ratingul mondial.

Marii 
câștigători la  

BOX
Recent, la Hâncești a 

avut loc finala Campio-
natului Republicii Mol-
dova la box, în cadrul 
căreia au fost desemnați 
marii câștigători.

Astfel, la categoria 56 kg, câștigător a devenit 
Bunescu Nicolai (Bălți), pe când la cea de 60 
kg - Vacula Victor (Tiraspol). Paraschiv Ale-
xandru (Chișinău) a devenit câștigător la cate-
goria 64 kg, pe când Bucșa Nicolai (Hâncești) 
- la categoria 69 kg.

Cu medalii s-au ales și Vreme Andrei 
(Chișinău) - categoria 75 kg, Chireakov An-
drei (Tiraspol) - categoria 81 kg, Zaplitnîi An-

drei (Grimăncăuți) - categoria 91 kg, și Linnic 
Iaroslav (Chișinău) - categoria +91 kg.

Cu respectarea cerințelor Ordinului și Instru-
cțiunilor Ministerului Educației, Culturii și Cer-
cetării al Republicii Moldova, în contextul pande-
miei de coronavirus, competiția a fost organizată 
cu scopul de a selecta cei mai buni boxeri, care 
vor reprezenta Republica Moldova la mai multe 
campionate care vor începe în curând.

Acum toți doritorii din satul Sipoteni vor putea face sport pe un teren de 
minifotbal proaspăt reabilitat.

Inițiativa îi aparține lui Du-
mitru Copetinschi, antrenor 
al echipei de fotbal „Codru” 
din Sipoteni, dar și profesor de 
educația fizică la Liceul „Mihai 
Eminescu” din localitate. Te-
renul respectiv ajunsese într-o 
stare deplorabilă și prezenta un 
real pericol pentru copii. 

Şi iată că, într-o zi, navigând pe 
rețelele sociale, a găsit un anunț 
postat de Centrul Media pen-
tru Tineri în care tinerii au fost 
îndemnați să caute soluții pentru 
o problemă din comunitatea lor.

Ca rezultat, terenul de mini-
fotbal a fost reabilitat în cadrul 
Programului „Youth Empower-
ment”, lansat de către Centrul 
Media pentru Tineri și finanțat 
de IM Swedish Development 
Partner. Acesta are o suprafață 

de aproape 600 metri pătrați 
și se află pe teritoriul Liceului 
„Mihai Eminescu”. 

Copiii acum sunt cei mai 
fericiți, pentru că au toate 
condițiile necesare de a se an-
trena. În plus, în Liceul „Mihai 
Eminescu” au fost introduse 
orele obligatorii de fotbal, în ca-
drul proiectului „Educația fizică 
prin fotbal”, care a fost înaintat 
de Federația Moldovenească 
de Fotbal.

Rezultatul obținut l-a moti-
vat pe Dumitru Copetinschi să 
inițieze un alt proiect: un teren 
cu înveliș artificial, alături de te-
renul de minifotbal.

Terenul de minifotbal a fost 
construit pentru a fi exploatat 
la maximum și va liber pentru 
toți. ”Doar că este foarte im-
portant și să-l păstrăm”, a con-
chis tânărul antrenor. 

Sursa: expresul.md

Un adolescent moldovean 
va ajunge la FC BArCeLONA

Are peste 100 de mii de abonați pe youtube, este 
de 4 ani în Spania și, la vârsta de 13 ani, merge să 
semneze contract cu Academia FC Barcelona. Mol-
doveanul Leo Saca, este un copil talentat, care a 
ajuns în peninsula Iberică datorită ambiției tatălui 
său, Lilian Saca.

Tatăl băiatului își dorea foarte 
mult ca fiul său să joace împreună 
cu faimoasa echipă, Barcelona. Tatăl 
jucătorului a investit foarte mult în 
visul de a-și vedea fiul fotbalist cele-
bru, circa 4 mii de euro lunar timp de 
4 ani. O parte din bani i-a câștigat din 
canalul de pe youtube, care într-un 
an de zile a ajuns să aibă 124 de mii 
de abonați.

Leo Saca are o poveste de succes 
cu adevărat impresionantă. Născut 
la Mileștii Mici, Ialoveni, primii pași în fotbal i-a făcut la Şcoala Zim-
bru. La 9 ani a părăsit Moldova, luând calea visului, spre Spania, 
după ce a trimis un email și a fost acceptat la Şcoala FC Barcelona.

„Atunci nu știam care este diferența dintre o școală și o acade-
mie. În Spania școala de fotbal nu-ți oferă nimic, în afară de jocuri 
în weekend. Trebuie să-ți plătești antrenamentele, echipamentul 
- totul. Şcoala FC Barcelona are 500 de copii, împărțiți în echipe, 
care participă doar la turnee internaționale, nu însă și la campio-
nat. Ne-am bucurat enorm când ne-au acceptat la școală, dar abia 
când am ajuns la Barcelona, am înțeles diferența: noi visam la aca-
demie, acolo unde vom ajunge acum, abia peste 4 ani de muncă”, 
spune tatăl tânărului fotbalist.

În acești 4 ani, Leo Saca a reușit să devină campion în a doua 
ligă valorică a fotbalului juvenil spaniol, jucând ulterior cu echipe-
le Damm și Espanyol în elita fotbalului de cadeți din Spania. Vara 
aceasta a primit ofertă de la FC Barcelona, după ce și Atletico Ma-
drid l-a ofertat. Leo a ales Barca.

Leo din Moldova este stângaci, joacă mijlocaș, e tehnic și de 
o modestie rară, fapt pentru care este apreciat mult la Barcelo-
na. Coechipierii îi zic „Mașina”, pentru că e înalt și bine clădit din 
punct de vedere fizic.

Sursa: fmf.md
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Școli neobișnuite

foto: Ancient History encyclopaedia

lui. Elevii au de urcat zilnic un 
asemenea munte și încă 200 de 
metri deasupra. Nu orice spor-
tiv ar face față sarcinii. Copiii din 
Pyumachangtanga, însă, trec 
această distanță zi de zi pentru 
a-și lua locul în bănci. Nici vre-
mea rece, nici vântul pătrunză-
tor și nici zăpada nu-i pot opri în 
calea cunoașterii pe micii locui-
tori din Tibet.

„Verde”. În 2014, într-o subur-
bie a Parisului, a fost deschisă 
cea mai „verde” școală din lume. 
Acest proiect unic a fost dezvol-
tat de atelierul arhitectural fran-
cez Chartier Dalix, cu scopul de a 
construi ceva incredibil de eco-
logic în mediul urban al Franței 
moderne. Pereții edificiului for-
mează o compoziție volumetri-
că din blocuri de beton, astfel 
încât, în crăpături, să poată apă-
rea vegetația, iar păsările  să-și 
facă și cuibul. Scopul principal a 
fost de a atrage atenția elevilor 

asupra problemelor de mediu și 
a le oferi cunoștințe elementare 
despre biologie. 

„Şcoala Viitorului”. În orașul 
finlandez Espoo, a fost con-
struită „Şcoala Viitorului”, în 
care metodele de predare sunt 
contrare celor cu care ne-am 
obișnuit. Aici elevii pot vorbi la 
ore. Şi chiar sunt încurajați. În 
timpul lecțiilor nu li se interzice 
să se clatine cu scaunul, să sară, 
să alerge, să țipe. Oricine poate 
întrerupe profesorul pentru a-și 
spune părerea. Copiii au voie să 
se întindă pe un pat conforta-
bil, pentru a lucra la laptop sau 
pentru a fi atent la tablă care, de 
fapt, este un monitor de compu-
ter. În sala de mese toți dorito-
rii pot evolua ca niște artiști, în 
timpul prânzului. Seara, școala 
se transformă într-un centru de 
agrement și sport pentru toți 
locuitorii din cartier. Aici se des-
chid ateliere, săli de sport și clu-
buri de interese.

foto: Wikimedia

în Bangladesh, nici inundațiile 
din timpul ploilor musonice nu 
sunt un impediment pentru 
procesul de învățare. Nu e de-
loc surprinzător faptul, deoare-
ce mulți copii din majoritatea 
localităților rurale își fac studiile 
la școli situate pe bărci mari. La 
ore, ei ajung, de asemenea, pe 
apă. Cei mici vin cu părinții, iar 
cei mai mari nu au nevoie de 
însoțitori. În unele sate, școala 
plutește pe râu și din când în 
când acostează, adunând copiii 
la lecții. O altă soluție nu există, 
deoarece, în mare parte, țara e 
situată la 5m sub nivelul mării, 
70% scufundându-se sub apă în 
timpul numeroaselor inundații. 

Şcolile-bărci au apărut în Ban-
gladesh abia în 2002, iar înainte 
de aceasta, copiii, practic, nu 
aveau posibilitatea de a primi o 
educație completă, învățând de 
la caz la caz.

Cea mai înaltă din lume. 
Mulți părinți, în special în me-
diul rural, se plâng adesea că 
drumul spre școală al copiilor 
lor e prea lung. Cu siguranță, ei 
nu știu nimic despre școala ele-
mentară din Pyumachangtang, 
situată în Tibet. Clădirea se află 
la 5373 de metri deasupra nive-
lului mării. Ca să vă dați seama 
cât de sus este, imaginați-vă că 
stați la baza muntelui Everest, 
cel mai înalt vârf al Pământu-

Osul Ishango e primitiv, adică e 
foarte simplu.

Datează din paleoliticul superior 
și are circa 20 000 de ani. A fost cre-
at din fibula unui babuin, iar la unul 
dintre capete are o bucată de cuarț 
detașabilă, cu care se făceau notițe. 
Arheologii cred că acest instrument 
descoperit, în 1960, în Congo era fo-
losit pentru numărare.                          →

foto: Wikimedia

Școala plutitoare

Școala verde

A început școala, deși într-un regim aparte, din 
cauza pandemiei. Multor elevi, aflându-se online la 
lecții, li se pare că vacanța continuă. Etapa de rela-
xare, însă, durează puțin și, în curând, toată lumea 
se va adapta regulilor. Totuși, în lume, sunt școli, în 
care procesul de învățământ se derulează puțin altfel 
decât ne-am obișnuit, dar elevii reușesc să învețe și să 
obțină cunoștințe de cultură generală.

Nomade. În Iakutia, Rusia, 
sunt deja 11 școli mobile pen-
tru copiii crescătorilor de reni. 
Acestea prezintă rulote cu 
două module: o sală de clasă și 
o încăpere tehnică având  ge-
nerator, sobă și baie. Este im-
portant ca greutatea „școlii” să 
permită transportarea acesteia 
cu ușurință. De obicei, se adu-
nă 6-8 elevi. Câțiva profesori le 
predau conform unui program 
special. Copiii sunt mulțumiți de 
acest regim care  ne amintește 
de situația noastră actuală. Ei 
nu sunt nevoiți să plece depar-
te de familie pentru a urma un 
an de studii. Acum, ei se bucură 
de internet: au teme și teste ca 
toți elevii și, la fel, prin satelit, 
transmit lucrările efectuate.

Plutitoare. Compong Luong 
este numele comun al satelor 
plutitoare mari împrăștiate pe 
Lacul Tonlesap, lângă legenda-
rul templu cambodgian Angkor 
Wat din Cambodgia. Adresa 
exactă a acestor localități nu 
poate fi determinată nici cu aju-
torul satelitului: casele, maga-
zinele, cafenele și chiar școala 
se află pe bărci și sunt întot-
deauna în mișcare. Instituția de 
învățământ există din donațiile 
turiștilor și ale populației. Pen-
tru copiii orfani, care locuiesc și 
învață acolo, este unica posibi-
litate de a obține cunoștințe și 
a-și găsi apoi o slujbă pe măsură. 

În timp ce în multe țări de-
zastrele naturale sunt un motiv 
pentru încetarea activităților, 

Astăzi, aproape toată lu-
mea a uitat tabla înmulțirii. 
Bineînțeles, avem calculatoa-
rele. Cum efectuau oamenii 
operațiile matematice cu mulți 
ani în urmă?

Mecanismul de la Antikythera
este considerat primul computer din 
istorie. Conține 82 de piese, inclusiv 
30 de roți dințate. Cel mai probabil, 
era utilizat pentru a prezice eveni-
mente astronomice. Mecanismul arăta 
cu mare precizie fenomenele astrono-
mice, de exemplu eclipsele, și permi-
tea urmărirea fazelor Lunii.

← Abacul roman   era un cal-
culator portabil, creat în secolul al 
III-lea după modele mai vechi folo-
site de grecii antici și de babiloni-
eni. Era un obiect necesar pentru 
comercianți, perceptorii de impozi-
te și alții.  

foto: Wikimedia

← Oasele lui Napier  În secolul al 
XVII-lea, fizicianul și matematicianul 
scoțian John Napier a propus concep-
tul de logaritm și a popularizat folo-
sirea separatorului zecimal. Savantul 
a ajuns la concluzia că înmulțirea și 
împărțirea numerelor se pot efectua 
prin adăugarea, respectiv prin scăde-
rea logaritmilor acestor numere. Por-
nind de la acest principiu, Napier a in-
ventat, în 1617, un dispozitiv de calcul, 
care îi poartă numele.

Scala lui Gunter În anii 1620, 
preotul englez Edmund Gunter a cre-
at primul dispozitiv care putea calcula 
tangentele după o scală logaritmică. El 
a vorbit pentru prima dată despre co-
sinus și tangentă. Scala lui Gunter ară-
ta ca o riglă și era utilizată, în special, 
de marinari pentru stabilirea cursului 
unui vas.  ↓

Calculatorul lui Leibniz ↑
Realizat în 1694 de matemati-

cianul german Gottfried Wilhelm 
Leibniz, a fost primul calculator 
mecanic ce putea efectua cele pa-
tru operații aritmetice elementa-
re. Cu toate acestea, angrenajul său 
complex depășea tehnologia de 
fabricație a vremii, iar problemele 
de natură mecanică au împiedicat 
aparatul să funcționeze bine. 

Au fost construite două prototi-
puri, dintre care doar unul s-a păs-
trat până astăzi și se află la Biblio-
teca Națională a Saxoniei Inferioare 
din Hanovra, Germania.

foto: Wikimedia
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Acțiunea de promovare a cărții și lecturii „Să citim împreună!”, inițiată la scară 
republicană de către Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău, 
continuă să se desfășoare cu succes în pofida pandemiei de coronavirus. Evident, 
întâlnirile cu cititorii au loc... online. Iată că internetul, etichetat de multe ori 
ca adversar al operelor literare tipărite pe suport de hârtie, a venit în ajutorul... 
cărții, oferind o modalitate plauzibilă de  promovare a ei. Deja au avut loc mai 
multe lansări online ale cărților recomandate în acest an în cadrul acțiunii „Să 
citim împreună!”: romanul IEȘIREA DIN UITARE de Ion ANTON și antologia de 
poezie și proză NĂSCOCILĂ, ROADEGUMĂ ȘI FECIORUL LUI PĂCALĂ de Titus 
ȘTIRBU. Întâlnirile cu cititorii au loc pe platforma ZOOM, grație străduințelor 
doamnei Eugenia BEJAN, director general al BNC „Ion Creangă”, și doamnei Maria 
HAREA, coordonatoare a proiectului din partea bibliotecii.

Acțiunea de promovare a CĂRȚII și LECTURII „SĂ CITIM ÎMPREUNĂ!”

Descoperim, ca să nu uităm
Citind romanul scriitorului Ion Anton ,,Ieșirea din 

uitare”, îți dai seama că istoria ascunde multe secre-
te despre personalități notorii, pe care vitregiile tim-
pului le-au lăsat în umbră. Acesta e și cazul marelui 
compozitor și violonist Eugen Coca. De aceea sperăm 
ca, prin intermediul Campaniei Naționale ,,Să citim 
împreună!”, să-l descoperim și să-l înveșnicim în 
memorie. Recent, a avut loc o întâlnire online a scri-
itorului Ion Anton cu cititorii din raionul Hâncești, 
eveniment devenit o revelație pentru aceștia. Curioși 
și emoționați, copiii au savurat din frumusețea gân-
durilor, metaforelor utilizate în roman.

Această carte a fost scrisă cu 
mult talent și dăruire de sine, 
după cum susține, în prefața la 
carte, și criticul literar Tudor Pal-
ladi. Autorul a fost un adevărat 
cercetător care a depus un efort 
considerabil pentru a scoate la 
lumină destinul dramatic al ma-
estrului Eugeniu Coca. Lectura 
romanului te captivează chiar 
de la primele pagini. Sufletul 
nobil al lui Eugeniu Coca nu 
poate să nu impresioneze, de-
oarece, în mod original, joacă 
rolul de narator și este plasat 
în pânza textului ca un personaj 
real, care face o punte de legă-
tură între capitole.

Maria CHIROŞCA, șefa filialei 
de carte românească ,,Nicolae 
Milescu Spătaru” a remarcat că 
„...este un roman de anvergură 
care denotă o cultură generală 
enormă. Sunt descrise eveni-
mente și date concrete din isto-
ria universală și cea a Basarabiei 
noastre chinuite. Se poate vorbi 
la infinit despre eroul principal 
Eugeniu Coca, lăutar, profesor, 
compozitor, care e prezentat 
cu mare măiestrie.” Dumneaei 
i-a îndemnat pe  toți, de la mic 
la mare, să citească această ca-
podoperă pentru a-și umple su-
fletul de mândrie că au existat 
asemenea personalități în are-
alul nostru  românesc.

Doina NICOARĂ, elevă din 
s. Drăgușenii Noi, a spus, la 
rândul ei: ,,Romanul ne umple 
de fiori întreaga ființă, deoa-
rece înțelegem că eroul a avut 
o existență reală, că a fost un 
nume, o personalitate a culturii 
noastre autohtone”. 

Mirela MORARU, elevă în cla-
sa a XI-a la Liceul Teoretic „Mi-
hail Sadoveanu” din Hâncești, 

a susținut-o: „Se spune că opera  
imortalizează omul de creație. 
Așa a ajuns și Eugeniu Coca să 
trăiască în inimile noastre grație 
lucrărilor realizate. Scrisă pe o 
linie melodică, pătrunzătoare, 
cartea lui Ion Anton te surprin-
de prin actualitatea  mesajului 
și a ideilor exprimate, prin lim-
bajul artistic, prezența tradițiilor 
și a obiceiurilor neamului româ-
nesc, prin simplitatea scrisului 
și, mai ales, prin povestea vieții 
compozitorului Eugeniu Coca.

După părerea mea, este un ro-
man extraordinar, în care regă-
sim nenumărate motive, simbo-
luri, învățăminte. De exemplu, 
este foarte semnificativ faptul că 
opera „Miorița”, ultima pe care 
a reușit să o finalizeze Eugeniu 
Coca, evocă însuși destinul său. 

Versurile „Că pe la apus de soa-
re/ Vor să mi-l omoare/ Baciul 
Ungurean și cu cel Vrâncean,/ 
Că are oi mai multe/ mândre și 
cornute...” sunt în consonanță 
perfectă cu soarta compozito-
rului, care a fost otrăvit de către 
un procuror rus în anotimpul 
morții, iarna. Mi-a plăcut mult și 
aprecierea poetului Emilian Bu-
cov: „Chiar regretatul Eugeniu 
Coca îmi spunea astă-toamnă 
că cine înțelege deplin muzica 
nu se teme de moarte, pentru 
că muzica este veșnicie și infi-
nit în același timp (...) Eugeniu 
Coca s-a zidit în templul muzicii, 
câștigând jocul cu timpul. El n-a 

murit, ci rămâne să trăiască în 
fiecare piesă muzicală zămislită 
de el.” Toate acestea cristalizea-
ză ideea că Eugeniu Coca n-a 
murit, ci va trăi veșnic prin ope-
rele sale muzicale.”

Numai în cea mai înaltă artă se 
poate contura destinul unui ar-
tist – prin această idee centrală 
a romanului scriitorul ne dezvă-
luie detaliat drama lui Eugeniu 

Coca, oferindu-ne o narațiune 
captivantă, ușor de lecturat. 

Publicul virtual a împărtășit 
impresiile exprimate de Sidni 
ZOINĂ, elevă în clasa a XII-a la 
Liceul Teoretic Lăpușna: ,,Nu 
voi reuși vreodată să aleg cu-
vintele  potrivite ca să descriu 
adevărata valoare a romanului 
„Ieșirea din uitare”. Perspectiva 
din care a fost realizată opera, 
anume ideea de a prezenta spi-
ritul compozitorului drept na-
rator, o consider genială. Atât 
cartea, cât și stilul scriitorului 
Ion Anton m-au încântat, întru-
cât viața remarcabilului compo-
zitor a fost tratată într-un mod 

deosebit. Am parcurs fiecare 
filă cu mult interes, lectura fiind 
foarte lejeră, deloc plictisitoa-
re. Am cunoscut multe cuvinte 
noi, gânduri și expresii rele-
vante, am descoperit o perso-
nalitate marcantă a  neamului 
nostru și astfel m-am îmbogățit 
la capitolul cultură generală. Vă 
mulțumesc enorm pentru asta.  
Sunt nerăbdătoare să mai ci-
tesc din lucrările dvs...”

Nu doar elevii, ci și orice adult 
împătimit de citit va găsi în ro-
manul ,,Ieșirea din uitare”  mul-
te lucruri importante  și demne 
de urmat: curajul și onestitatea 
artistului Eugeniu Coca, dorința 
lui nestăvilită de a învăța, de 
a trece prin multe școli. Acest 
fapt a fost reliefat de dna Elena 
STEPANOV, fostă profesoară de 
limba și literatura română din 
comuna Cărpineni: ,,Romanul 
ne oferă cu generozitate multe 
lecții de viață înțelepte și nece-
sare: lecție de omenie, noțiune 
de care mulți dintre noi am ui-
tat astăzi, lecție de cunoaștere a 
tradițiilor naționale, a folclorului 
și a realităților istorice din trecu-
tul nostru. Cititorul are parte de 
cel mai bun, corect, atotștiutor 
ghid – sufletul lui Coca. Şi cum 
să nu-l urmezi, cum să nu crezi 
cu desăvârșire spuselor aces-
tuia, când emană atâta lumină, 
bunătate și căldură?!” 

Criticul literar Tudor Palla-
di afirmă că romanul ,,Ieșirea 
din uitare” este unul splendid, 
în care se reușește îmbinarea 
,,tăcerii durerii cu lacrima bu-
curiei...”. Scriitorul ne-a făcut 
să conștientizăm niște esențe 
pe care altădată, poate,  nu le 
înțelegeam. Adevărul spus tare 
a scos în evidență problemele 
vieții unui artist. O viață trăită 
de maestrul Eugeniu Coca cu 
mult curaj și cumsecădenie, 
calități de care nu oricine are 
puterea să dea dovadă.

Prin romanul său singular, Ion 
Anton deschide drumul spre 
trecutul nostru neelucidat. 
Avem încă multe personalități 
care, la fel ca Eugeniu Coca, 
au adus glorie Basarabiei prin 
talentul lor excepțional, dar au 
rămas în uitare. De aceea este 
foarte important ca această car-
te să fie citită anume de tineri. 
La sfârșitul romanului sufletul 
lui Coca ne îndeamnă: „Vă invit, 
dragi cititori, să vă opriți ceasu-
rile. Să luați o oră de răgaz, să 
vă puneți spre ascultare oricare 
lucrare de Eugeniu Coca, găsi-
tă la îndemână, și să intrați în 
acest univers fascinant.”

Ana NeAGA, metodist 
la biblioteca Publică 

Raională „A. Plămădeală”
mun. Hâncești

Poetul care dăruiește zâmbete
„Doar cartea ne-a scos pe toți 

în lume și cei care vor să ajungă și 
să deprindă o profesie frumoasă o 
pot face doar cu ajutorul cărții, al 
profesorului și al bibliotecarului ”

(Titus Ştirbu)
Campania Națională de pro-

movare a lecturii „Să citim 
împreună!”- 2020 se desfășoară 
puțin altfel comparativ cu anii 
trecuți. Pandemia ne-a obligat să 
adoptăm regimul distanțării fizice, nu și emoționale. Astfel nu 
am renunțat la  întâlnirile cu autorii, doar că acestea au devenit 
online. În cadrul ediției curente, sunt  promovate cărțile „Ieșirea 
din uitare”, roman pentru adolescenți de Ion Anton, și „Născocilă, 
Roadegumă și feciorul lui Păcală”  de Titus Ştirbu.

Pe 7 iulie 2020, Biblioteca Publică Raională ,,Ion Druță” din 
Dondușeni a găzduit o întâlnire virtuală cu Titus Ştirbu și elevii 
de la Liceul Teoretic „A. Mateevici”, ghidați de învățătoarele 
A. Fricațel și T. Bodorin, și elevii de la Liceul Teoretic „M. 
Eminescu” din s. Sudarca. 

Elevii au aflat că, în anii 1966-1976, poetul Titus Ştirbu a 
fost redactor la Direcția emisiunilor pentru copii şi tineret a 
Televiziunii Naţionale (actuala Companie de Stat „Teleradio 
Moldova”). Scriitorul a fost unul dintre acei care a pus umărul 
la crearea Teatrului de Păpuşi „Prichindel”, timp de zece ani 
scriind şi redactând toate scenariile pentru trupa teatrului. 
Până a ajunge la Televiziune, însă, scriitorul a lucrat (1961-
1964)  la redacţia unită a publicațiilor periodice pentru  copii 
ziarul „Tânărul leninist”, azi îndrăgitul de voi săptămânalul 
„Florile Dalbe”, şi revista „Scânteia leninistă”, azi „Noi”.  Pe 
parcursul a doisprezece ani la rând, poetul a fost redac-
torul  emisiunii radiofonice  pentru copii „Ghici ghicitoarea 
mea!”. Actualmente dumnealui activează în cadrul Uniunii 
Scriitorilor din Moldova.

Poetul, epigramistul, parodistul Titus Ştirbu este, după cum 
ne-am convins a câta oară, un bun prieten al copiilor, pen-
tru care a scris multe cărți. Întâlnirea online a decurs intr-o 
atmosferă caldă și prietenoasă. Titus Ştirbu, cunoscut prin 
bonomia lui, a dialogat de la egal la egal cu picii, oferindu-le 
o mulțime de momente hazlii. Copiii i-au recitat poezii. Spre 
final, l-au „atacat” cu întrebări, care de care mai provoca-
toare, la care scriitorul le-a dat și niște răspunsuri pe potrivă. 
Invitatul i-a îndemnat pe toți să citească în orice clipă liberă, 

iar participanții la discuție i-au promis într-un glas.
Pe bună dreptate! Cartea este o luminiță pe care altcineva 

a aprins-o pentru tine ca să-ți lumineze clipele de singurătate. 
Cartea este calea cea mai accesibilă, cea mai apropiată de sufl-
etul omului spre cunoaştere a Universului. Din copilărie şi până 
la bătrânețe trăim la lumina ei, deoarece ne formează pe tot 
parcursul vieţii.

Doina POPOvICI, bibliotecară
or. Dondușeni
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