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Dragostea nu înseamnă a privi unul către celălalt, ci a privi amândoi în 
aceeași direcție.

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), romancier, eseist și reporter francez
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ORIZONT COGNITIV: DE CE? DE CÂND? DE UNDE?

DE UNDE

Cu dragoste, de 
DR aGObETE!

Salut, dragă „Orizont cognitiv”!
Pe vremuri, lumea de  la noi, în special acea de prin sate, sărbătorea 

Dragobetele. Potrivit tradiției, această zi era o sărbătoare deosebită pentru 
flăcăi și fete mari, ba chiar și pentru bărbații și femeile tinere. Aș dori mult 
să ne explicați: DE UNDE provine Dragobete și de când se sărbătorește la 
noi? Ce semnificații, obiceiuri și tradiții presupune această sărbătoare a 
dragostei?

Cornelia PÂRGARI, elevă în clasa a IX-a „B”
or. Sângera,             
Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”

acord  liric
Corina Mihaela SOare

astăzi este zi cu soare
Peste inimi iubitoare.
este zi de Dragobete,
Zi pentru baieţi şi fete.
Sărbătoare a iubirii
Peste suflete şi inimi,
Ziua noastră românească,
Dragostea să o vorbească.
Să o cânte, să o joace,
Să aibă pe vino-ncoace,
Să iubească mai cu foc,
este ziuă cu noroc.
Dragii mei, iubiţi cu toţii,
laolată cu nepoţii,
Dragostea nu are vârstă,
niciodată nu e tristă.

După Sf. Valentin de import, care 
a poposit pe la noi abia acum 
20-25 de ani, iată că-l sărbăto-

rim, tot mai des în ultima vreme, și pe 
autohtonul Dragobete – sărbătoare po-
pulară a dragostei, cu o tradiție milenară 
pe meleagurile noastre! O fi fiind atră-
gător evlaviosul Sf. Valentin, dar tot mai 
apropiat de noi este chipeșul, năvalnicul, 
năstrușnicul și iubărețul Dragobete…

Cândva, dragă Cornelia și toți ceilalți 
tineri cititori, Dragobete dădea startul 
primăverii, serbându-se, cel mai ade-
sea, pe 24 februarie (pe stil vechi, 24 
februarie cădea de facto pe 11 martie, 
stil nou!) sau, uneori, în primele zile de 
Mărțișor. Data de 24 februarie nu era 
întâmplătoare, ea marcând începutul 
anului agricol și, după unele credințe po-
pulare, fiind considerată ziua ieșirii ursu-
lui din bârlog. Sărbătoarea își are, deci, 
originile în ciclul naturii, anunțând mo-
mentul în care întreaga natură renaște, 
păsările se împerechează și își caută 
cuiburi. Această revenire în forță a sevei 
creatoare a naturii se regăsea, conform 
tradițiilor, și în activitățile oamenilor și, 
mai ales, ale tinerilor. Odată cu natura, 

provine Dragobete și de 
când se sărbătorește la noi

reînvia și iubirea, iar Dragobete era ziua 
în care întreaga comunitate sărbătorea 
și se pregătea pentru venirea primăve-
rii. Așa se justifică și celelalte denumiri 
date sărbătorii, precum „Cap de primă-
vară”, „Logodnicul Păsărilor” sau „Ziua 
Îndrăgostiților”.

Dragobete era și prima zi dintr-o scur-
tă perioadă (24 februarie - 9 martie) de 
dominație a femeii, reminiscență din 
cultura arhaică a matriarhatului, restul 
anului – începând cu 10 martie (sfârșitul 
Babelor și începutul zilelor Moșilor) 
până la Dragobetele următor – stând 
sub semnul patriarhatului.

Dragobetele, corespondentul autoh-
ton tradițional al lui Cupidon sau Eros, 
este considerat, în credința populară,  
fiul Babei Dochia și e închipuit ca un 
flăcău voinic, chipeș și tare iubăreț, ce 
sălășluiește prin păduri. Inițial, Drago-
bete era o divinitate din panteonul bal-
canic, un zeu al fertilității, fecundității, 
senzualității și al dragostei. Sărbătoa-

rea datează, deci,  dinaintea apariției 
creștinismului și are la origine credințe 
și ritualuri păgâne, atât traco-getice, cât 
și orientale. În mitologia dacilor, Drago-
bete era zeul care oficia în cer, la începu-
tul primăverii, nunta tuturor animalelor. 
Cu timpul, tradiția a „prins” și la oameni, 
Dragobete ajungând să fie considerat 
„zânul” dragostei, zeitate ce ocrotește 
iubirea și poartă noroc îndrăgostiților. 
De aceea, de Dragobete, fetele și băieții 
se întâlnesc pentru ca iubirea lor să du-
reze tot anul, precum cea a păsărilor ce 
se împerechează în acestă zi. Dragobete 
este și un zeu al bunei dispoziții: de ziua 
lui, petrecerile se țin lanț, prilejuind în-
firiparea unor noi iubiri, logodne și căs-
nicii...

Odinioară, prin sate se putea auzi stri-
gându-se: „Dragobetele sărută fetele!", 
iar în popor încă se mai spune că cine 
participă la Dragobete va fi ferit de boli 
tot anul. Crezând ca Dragobete îi va aju-
ta să aibă un an îmbelșugat, gospodarii 

respectau această sărbătoare la fel ca și 
pe cele religioase: nu munceau, doar își 
făceau curățenie prin case.

Iată cum se sărbătorea Dragobetele: în 
dimineața zilei, fetele și băieții, îmbrăcați 
în cele mai bune haine, se întâlneau în 
centrul satului sau în fața bisericii. Dacă 
timpul era favorabil, mergeau, cântând, 
în pădure sau prin luncile din apropiere. 
Acolo băieții adunau lemne pentru foc, 
iar fetele culegeau flori de primăvară și 
plante „miraculoase”, pe care le folo-
seau apoi la descântecele de dragoste. 
Dacă vremea era urâtă, se strângeau 
în casa unuia dintre ei, unde stăteau la 
povești și se distrau cu tot felul de jocuri.

Așadar, conform tradiției, de Drago-
bete trebuie să mergem la câmp, la 
pădure, să ne bucurăm, să râdem, să 
dansăm, să ne distrăm, să întâmpinăm 
primăvara, să ne întâlnim cu iubitul sau 
cu iubita, să petrecem și, neapărat, să 
culegem flori. Dar dacă nu avem posi-
bilitate să întreprindem o excursie în 
sânul naturii, Dragobete nu s-ar supăra 
să fie sărbătorit și în cadrul clasei, așa 
cum l-ați onorat, acum o săptămână, pe  
catolicul Sf. Valentin. În concluzie, vom 
constata că avem multe motive să săr-
bătorim Dragobetele – la urma urmei, 
de ce să ne mulțumim doar cu occiden-
talul Valentine's Day, când putem avea, 
în februarie, în prag de primăvară, două 
sărbători ale dragostei?! Apoi, oricum o 
dai, tot mai bine îți șade în haina ta, fie și 
veche, decât în una nouă, dar de împru-
mut. Voi ce credeți? Scrieți-mi.

Ion antOn

• un pupic de Dragobete...
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Concurs naţional: totaluri

ÎNVINGĂTORII LA COLECTAREA 
DEŞEURILOR ELECTRONICE

La concursul naţional de colectare a deșeurilor elec-
tronice, organizat la finele anului trecut de Echipa „Hai, 
Moldova!”,  au participat peste 38 299 de elevi din 76 
de școli. Scopul proiectului a fost unul de informare și 
conștientizare a tinerei generaţii asupra importanţei ges-
tionării corecte a tuturor tipurilor de deșeuri și, în speci-
al, a gestionării corecte a deșeurilor de echipamente elec-
trice și electronice. Elevii au colectat peste 45 de tone 
de deșeuri electronice, iar în cadrul Galei „Hai, Moldova!” 
au fost desemnate școlile câștigătoare. Primele locuri au 
revenit următoarelor instituţii:

Locul I: Gimnaziul Făleștii Noi, r-nul Fălești – 2785 kg
Locul II: Gimnaziul „Vasile Alecsandri”, or. Mărculești, 

Florești – 2744 kg
Locul III: Liceul Teoretic „Emil Nicula”, s. Mereni, r-nul  

Anenii Noi – 2004 kg.

Şcolile din stânga Nistrului: 
realizări şi provocări

Ministerul Educației, Cul-
turii și Cercetării a organi-
zat o ședință cu managerii 
instituțiilor de învățământ cu 
studiere în grafia latină, ampla-
sate în stânga Nistrului și în or. 
Bender. În anul de studii 2019-
2020, în cele opt instituții de 
învățământ general situate 
în stânga Nistrului și or. Ben-
der, subordonate Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării 
studiază 1545 de elevi.

Principalele subiecte abor-
date în cadrul discuțiilor au 
vizat desfășurarea procesului 
educațional, transportarea 
elevilor către instituțiile de 
învățământ, efectuarea lucră-
rilor de renovare a edificiilor, 
lipsa sistemului  de  semna-
lizare antiincendiară, nece-
sitatea  reparării  blocurilor  
sanitare, procurarea carnete-
lor de elev pentru elevii din 
clasele I-i și a legitimațiilor 

pentru cadrele didactice în 
scopul simplificării cerințelor 
la trecerea frontierei etc. 

Ministrul Corneliu Popo-
vici a menționat că Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetă-
rii va monitoriza și va depune 
toate eforturile necesare pen-
tru ca procesul educațional 
din aceste instituții să se 
desfășoare în condiții prielni-
ce atât pentru elevi, cât și pen-
tru cadrele didactice. În con-
text, managerii instituțiilor de 
învățământ au vorbit despre 
principalele proiecte realizate 
pe parcursul anului 2019, cum 
ar fi: dotarea sălilor de cla-
să cu echipamente de calcul, 
echipamente sportive, mate-
riale didactice etc., dar și des-
pre problemele și provocările 
cu care se confruntă. Printre 
acestea: efectuarea lucrărilor 
de renovare a sistemelor de 
apă și canalizare, încălzire, 
schimbarea rețelei electri-
ce, organizarea contractelor 
de achiziții, în special pentru 
produsele alimentare ș.a. 

Sursa: mecc.gov.md

„Ora să ȘTIM”, 
un laborator al experimentelor

Din luna noiembrie 2019, Biblioteca Publică Teritorială 
pentru Copii Țibirica, r-nul Călărași, s-a transformat într-un 
adevărat spațiu de învățare, un laborator al experimentelor în 
domeniul STEM. Implementarea acestui proiect Internațional 
în comunitatea noastră (unic în raion) a adus multe schim-
bări: parteneri noi, mai multe vizite și utilizatori noi. Proiectul 
,,Ora să ȘTIM” în Republica Moldova este gestionat de către 
Fundația Progress România și supervizat de Asociația Bibli-
otecarilor din Republica Moldova, prin intermediul Centrului 
de Excelență Profesională pentru Bibliotecari. Proiectul are 
ca scop stimularea interesului copiilor pentru lectură și alte 
subiecte din aria ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Mate-
matică).

În cadrul proiectului, am avut fericita ocazie  să primim un 
set de cărți, prin intermediul cărora desfășurăm activități 
cu  două grupe de copiii - de 3-6 ani și 7-10 ani, în  baza 
acordurilor de parteneriat cu instituțiile de învățământ din 
teritoriu. La bibliotecă sunt organizate ateliere amuzante 
de lectură cu voce și învățare prin experimentare (în baza 
cărților ilustrate cu tematică STEM), în care copiii descoperă 
plăcerea cunoașterii, învățând noțiuni elementare despre lu-
crurile și fenomenele din jurul lor. Activitățile generează un 
interes deosebit față de comunicarea verbală și alte forme de 
comunicare, deoarece copiii trebuie să identifice și să descrie 
fenomenele cercetate și să-și exprime gândurile și ideile.

Prin intermediul săptămânalului „Florile Dalbe”, aduc sin-
cere mulțumiri tuturor  pentru implementarea cu succes a 
proiectului ,,Ora să ȘTIM”: dnei Maria Gonța, manager de 
proiect, partenerilor noștri, părinților, pentru acordurile pa-
rentale și susținere, în special, dnei Emilia Motricală, edu-
catoare la grupa de copii-țintă de 3-6 ani, pentru organiza-
rea activităților.

Raisa BORDEI, șefă 
a Bibliotecii Publice pentru Copii 

s. Țibirica, r-nul Călărași

Activităţi                    extraşcolare
Rostislav PROFIR 

învaţă în clasa a XI-a 
la Liceul Teoretic „Di-
mitrie Cantemir” din 
or. Cantemir. După 
cum îl caracterizează 
dna directoare Elena 
Macaria, este un tânăr 
înzestrat cu alese cali-
tăţi: ager, foarte activ şi 
responsabil, prietenos, 
sociabil,  are simţul ci-
vic bine dezvoltat şi este 
un excelent organiza-
tor. Vă propunem să-l 
cunoaşteţi mai bine din 
interviul ce urmează. 

„Încerc să devin un om de valoare”
― Dragă rostislav, te rog să ne spui cu ce rea-

lizări mai relevante ai încheiat anul 2019?
― Am lăsat în urmă un an plin de muncă și dă-

ruire, cu multe proiecte reușite. M-am bucurat să 
am parte de un schimb de experiență intercultu-
ral în Elveția, prin intermediul proiectului „Pesta-
lozzi”; am fost facilitator și am participat activ la 
colectarea deșeurilor electronice în cadrul proiec-
tului „Hai, Moldova!”, situându-ne pe locul IV în 
republică dintre 76 de școli participante; am fost 
organizator la Festivalul Național de Teatru Soci-
al „Y-PEER”. Fiind președinte la „Nepoțeii Griju-
lii Cantemir”, am reușit să formez cea mai mare 
echipă din cadrul proiectului „Bunicii Grijulii”. 
Mi-am mobilizat colegii la activități frumoase și ca 
președinte al Consiliului Raional al Tinerilor Can-
temir.  

― În realitate, ştiu că ai reuşit mai multe, in-
clusiv te-ai ales şi cu titlul de „Cel mai activ vo-
luntar”.

― Da, această surpriză plăcută am trăit-o la 
Gala Premiilor pentru Consiliile de Tineret, ediția 
2019. Aici am cunoscut tineri minunați, curajoși, 
activi, care își doresc o schimbare la ei acasă. 
Cred că este cel mai frumos lucru ce mi s-a putut 
întâmpla, deoarece mi-am făcut noi prieteni care 
mă înțeleg din primele cuvinte și  sunt mereu 
gata să te ajute. 

― Ce apreciezi la tinerii de azi şi ce calităţi 
crezi că le lipsesc?

― Apreciez tinerii care au capacitatea de a-și 
proiecta succesul, de a trece peste eșecuri și a 

merge mai departe. Persoana care gândește 
pozitiv are o bună șansă de a obține rezultate. 
Chiar dacă ești mai puțin capabil, dar ai convin-
gerea că vei reuși și muncești cu ardoare, vei ob-
ține performanțe mai mari decât cel care are ca-
pacități mai mari, dar nu crede în forțele proprii. 

― reuşeşti întotdeauna să-ţi mobilizezi cole-
gii la acţiuni de voluntariat şi cum o faci?

― Mă străduiesc să fiu eu, în primul rând, un 
bun exemplu, să diseminez bunele practici în 
domeniul respectiv. Le recomand voluntariatul 
ca o cale de împlinire personală, stimulez și pro-
movez voluntarii, le recunosc meritele, pornind 
de la motivațiile individuale și cele de grup. 

― Ce te pasionează, cum îţi împarţi timpul 
liber, dacă îl ai?

― Cam puțin timp liber, însă în ceea ce mă pa-
sionează investesc energie și suflet. Îmi petrec 
cea mai mare parte a timpului de odihnă alături 
de familie, care mă încarcă cu energie pozitivă. 
Ceea ce îmi face cu adevărat plăcere este fotba-
lul, căruia îi rezerv un loc aparte. 

― Cum te vezi peste 10 ani?
― Mă văd în propriul cămin, la propriul birou, 

alături de persoana iubită, cu o relație fericită, 
bazată pe dragoste necondiționată. „Nu încerca 
să devii un om de succes. Încearcă să devii un 
om de valoare”, spunea Einstein. Asta îmi do-
resc.

A intervievat Eudochia VERDEŞ

echipa Gimnaziului făleştii noi la festivitatea de premiere

rostislav Profir (primul din dreapta) alături de prietenii 
consilieri

asp0ect de la şedinţă

la o şedinţă a atelierului de lectură
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Băiatul se străduiește să-și tră-
iască timpul liber cu folos. Pro-
babil, dragi cititori ai revistei, vă 
întrebați cum, în ce mod? Foar-
te simplu. Cătălin mai și joacă 
dame, iar recent a participat la o 
competiție de nivel republican. 
„N-am luat un loc de frunte, zice 
el, în schimb i-am cunoscut perso-
nal și chiar mi-am măsurat puteri-
le cu unii campioni în acest sport. 
Am acumulat o experiență nece-
sară care, sper, mă va ajuta să iau, 
peste un timp, un loc de cinste”. 

Avem speranța că-l vom afla 
cândva, cu adevărat,  pe una din treptele Olim-
pului. Până atunci, însă, el frecventează cu suc-
ces Academia Micilor Vedete, un studio artistic 
ce ține de Serviciul Modern de Bibliotecă din ca-
drul instituției noastre. Iubind teatrul, Cătălin se 
regăsește de minune în lumea actoricească. 

Abia reveniţi din călătoria imaginară în lumea Egiptului Antic, cu zei mărini-
moşi-ocrotitri ai copiilor,  faraoni atotputernici şi enigmaticele piramide-zgârie-
nori, elevii din clasa a V-a „A” de la Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, ghidaţi de 
dna Olesea CAPCELEA, dirigintă și profesoară de istorie, şi-au dat întâlnire la 
Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă” pentru a porni din nou la drum.

O fire artistică și inspirată

Îl interesează și numismatica, 
istoricul monedelor devenind 
pentru el o preocupare de perma-
nență. Mândria sa este o colecție 
impunătoare de monede ce cu-
prinde exemplare provenite din 
mai multe părți ale lumii. Una din 
ele cântărește 200 grame de ar-
gint cu proba 900 și e din Franța. 
Alta, mai veche, e din Rusia, da-
tând de la 1876. Să vedeți cu câtă 
pasiune ne povestește băiatul 
despre comoara sa!

Fiind o fire artistică, elevul Că-
tălin Cucuietu este inspirat de tot 

ce-l înconjoară, își iubește țara și nu-și imaginea-
ză o alta mai frumoasă decât Moldova noastră.

nina bejan, colaborator 
al bibliotecii pentru Copii

or. Drochia

ISTORIA  LA  EA  ACASĂ 

Cine ştie, câştigă!

Activităţi                    extraşcolare

Lumina spiritului

• Speranţa este un vis cu ochii deschiși. 
• Moara speranţelor merge de mii de ani. 
• Poezia există-n individ, versul pe hârtie. 
• Poezia este copilul care rămâne în sufletul 

adolescentului, al omului matur și al bătrânilor, 
peste durere, dezamăgire și suferinţă.

• Arta nu ţine seama de încercări și elanuri ne-
izbutite.

• Arta nu e o meserie și nu slujește în principiu 
decât sieși. Adevărul e în toate limbile la sin-
gular, ca să ne ferim de realitatea adevărurilor 
variate și ca să dăm erorii și adevărului multiplu 
prestigiu și unicitate.

MAxiMe Şi AforisMe 
de Tudor aRGHEZI

semenii tăi

„Aud cum bate inima ţării, / Mi-i drag acest simbol al ei / – Tricolorul!”. Sau: 
„Cum poţi să rătăceşti printre străini, / Cuprins de bucurie?!..”. Şi: „De vrei 
să-ţi iei zborul în lume, / Să te gândeşti la a ta mamă / Ce-aşteaptă-n prag /Şi 
plânge în năframă...” – sunt rânduri semnate de Cătălin CUCUIETU din ora-
şul Drochia, elev în clasa a V-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. El este 
unul dintre cei mai activi beneficiari ai Bibliotecii pentru Copii locale. La cei 
12 ani, a reușit deja să se evidențieze printre semenii săi, fiind elev exemplar 
ce-şi bucură părinții cu note mari la învățătură. 

Sofia TOPAL (secția ado-
lescenți) i-a întâmpinat pe 
cititori cu un salut în limba 
greacă, urându-le cale bună 
spre tărâmul mult visat al 
Olimpului. Copiii au avut-o 
în calitate de ghid prin istoria 
milenară a Greciei Antice pe 
Cristina SAVIN (secția medi-
ateca). Călătorind prin locuri-
le faimoase ale vechii Elade, 
elevii au cunoscut nume ale 
marilor personalități: istori-
cii Herodot (supranumit pă-
rintele istoriei) și Tucidide, 
marele om de stat Pericle, Hi-
pocrate (părintele medicinii) 
etc. Viața copiilor din Grecia 
Antică, școala, educația, jocu-
rile pe care aceștia le practi-
cau în timpul liber, obiceiuri-
le și tradițiile (unele barbare 
față de copiii spartanilor) au 
trezit interesul celor patru 
echipe de „cercetători”, inspi-
rându-i astfel să participe la 
un concurs pe marginea te-

melor studiate la ore. Lucrând 
în ateliere, elevii s-au întrecut 
în erudiție, au învățat câteva 
jocuri ale copiilor greci, pe 
care le-au și practicat, au vizi-
onat un film despre  perioada 
de glorie a orașului Athena.

Aceste activități, precum 
și următoarele două, consa-
crate Romei Antice și Chinei 
Antice, au fost organizate în 
cadrul proiectului HIS-FUN-
Împereună prin istorie, având 
ca scop cunoașterea, în era 
noastră profund digitalizată, 
a valorilor trecutului, a unor 
aspecte importante ale vieții 
societăților din zorii umani-
tății, prin prisma semenilor 
din alte epoci și, în special, 
cunoașterea vieții copiilor 
din diferite categorii sociale, 
a preocupărilor acestora și a 
metodologiilor folosite de pe-
dagogii timpului în dezvolta-
rea lor personală.  

Grație proiectului HIS-FUN, 
biblioteca a pus la dispoziția 
cititorilor cărți și enciclopedii 
la tema antichității, care este 
una dintre cele mai fascinante 
pagini din istoria omenirii. 

Lica MOVILĂ
Foto de autor

AVIZ
Festivalul-Concurs Naţional al cântecului franco-

fon ,,Chantons, amis!”, ediţia a XVII-a, cu parti-
cipare internațională, organizat la iniţiativa Cole-
giului Naţional de Comerţ al ASEM şi Asociaţiei 
Profesorilor de Limba Franceză din Moldova, va 
avea loc pe data de 28 martie 2020, ora 10.00, în 
Sala de Festivităţi a Academiei de Studii Economi-
ce a Moldovei.
Festivalul va include 4 categorii de vârstă:
I. 10-13 ani
II. 14-17 ani
III. 18-25 ani
IV. Profesori şi adulţi - vârstă nelimitată.
Preselecţia va avea loc la 21 martie, ora 10.00, în 

Sala de Festivități a ASEM, Blocul A, etajul I
Înregistrarea: 9.00 
Prezentarea dosarelor în ziua preselecţiei.
Pentru informaţii suplimentare, ne contactaţi la 

telefoanele: 069903222, (022) 49-58-23
sau e-mail smanuil54@mail.ru

Participă  şi  tu!

sToP-CADrU!

În troleibuz cu... „florile Dalbe”
foto: tamara PereteatcuPe urmele bravilor greci
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Aurel SCOBIOALĂ

GHICITORI

Mama:
– Leneșule, nu meriți să te 

vadă lumina soarelui!
Fiul:
– De aceea m-am așezat la 

umbră! 
*  *  *

– Pui, pui, pui! strigă bunica.
–  Şi  găinilor nu le dai nimic? 

întreabă Ancuța. 
*  *  *

Ionuț a venit pentru prima 
dată la teatru.

După terminarea spectaco-
lului, mama l-a întrebat:

– Ce ți-a plăcut mai mult?
– Cortina, a răspuns Ionuț. 

Se deschidea și se închidea 
singură.

*  *  * 
– Ionel, de ce ai întârziat la 

lecții?
– Pentru că m-am luptat cu 

un dinozaur.
– Şi l-ai învins?
– N-am reușit, a sunt ceasul. 

*  *  *
– Dumitraș, numește câteva 

păsări care pleacă toamna. 
– Cocorii, rațele sălbatice, 

rândunelele...
– Dar berzele?
– Berzele doar vin. Chiar ieri 

una i-a adus lui Ştefănel o su-
rioară.

Glume

Nr. 7 (2099)
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DÃRUIM PRIETENIE

Cine își schimbă 
CĂCIULA...

Cică, s-a apucat odată Păca-
lă să încerce ce fel de mânca-
re mai este și negustoria asta. 
Nu-i vorbă, își închipuia el că 
negustor se cheamă cel care 
vinde și cumpără ceva. Dar 
cum de vândut n-avea ce, iar 
de cumpărat n-avea pe ce, hai 
să mai schimbe din sărăcia  pe 
care  o avea la gospodărie.

Ici schimbă cocoșul pe o gă-
ină, cu gândul că o să aibă și 
ouă și pui, colo schimbă mota-
nul pe-o mâță – ca să aibă mâ-
țișori, dincolo – un câine ce se 
ținea din urma lui pe un câine 
ce se ținea din urma altuia...

Până când, hoinărind el așa 
din loc în loc cu negoțul,  iaca 
se trezește la un iarmaroc în-
tr-o țară străină. Nu era Pă-
cală umblat peste hotare, dar 
parcă-i greu să-ți dai seama: 
altă țară, altă limbă...

Își desface el repede desaga 
și, cât ai zice „pește”, schimbă 
tot ce are acolo. Apoi schimbă 
și ce are în buzunare. Iar de 
aici, lumea se tot adună în ju-
rul lui: de, negustor străin, ce 
vrei. Păcală se mai caută prin 
sân, se mai achipuie.

– Ioc! zice el. Adică nu mai 
are nimic de schimbat.

Atunci unul îi îmboldește 
cușma țuguiată și arată apoi 
la turbanul său de pe cap.

– E-e, nu-u, face Păcală. Până 
aici. Că neam din neamul meu 
de moldovean n-a schimbat 
căciula pe turban!

Din timpurile acelea, se 
vede, poate că de mai încoace, 
a apărut și proverbul:

CINE ÎŞI SCHIMBĂ CĂ-
CIULA, ACELA ÎŞI POATE 
SCHIMBA ŞI NEAMUL.

VIRGULA CU… HAZ
Daniela NUŢA, din satul Echimăuți, r-nul 

Rezina, a făcut ordine în dictarea elevului 
neatent, „Virgula cu haz” (vezi „I.-Î” din nr. 
4, a.c.), adică a pus fiecare virgulă la locul cuvenit și textul și-a 
recăpătat sensul. Iată cum arată versiunea  Danielei. 

„Actorul a ieșit pe scenă, pe cap purta o pălărie gri, în picioare 
cizme galbene, la ochi o frumoasă pereche de ochelari, la reverul 
hainei o garoafă roșie.”

bravo, Daniela, te-ai descurcat! 

Clubul micilor debateri

O clasă de prieteni

Daria BUCATARI: – Am o fa-
milie frumoasă și fericită. Părin-
ții mă ajută în toate, sunt gata 
oricând să mă asculte și să-mi 
ofere sfaturi. Ştiu că pot conta  
pe sprijinul lor și pentru asta 
le sunt foarte recunoscătoare.  
Mai am un frate, de 21 de ani, 
și o soră, de 25 de ani, care în-
vață în străinătate. Deși suntem 
departe unii de alții, socializăm, 
ne ținem pumnii la teste și exa-
mene. Mă consider norocoasă 
că am alături atâția oameni 
dragi. Ei sunt prietenii mei cei 
mai buni.  

 De ce avem nevoie de prieteni şi cine pot fi aceştia? Cum să construim o re-
laţie de prietenie durabilă? Întrebările nu i-au surprins deloc pe învârtecuşii de 
la Liceul Teoretic „M. de Cervantes” din Chişinău, al căror oaspete am fost de 
curând. În prag de absolvire a ciclului primar, cititorii noştri din clasa a IV-a 
„B” şi-au împărtăşit cu plăcere ideile despre sentimentul prieteniei şi prieteni.

Ruksanda MACRINICI și Ste-
fania RAŢĂ: – Ne-am cunoscut 
la careu, în prima zi de școală. 
Ne-am zâmbit, ne-am apro-
piat una de alta și am înțeles 
că avem multe în comun. De 
atunci suntem de nedespărțit. 
Chiar dacă ne mai certăm, nu 
stăm mult timp bosumflate. Se-
cretul prieteniei noastre e sim-
plu: ești mai fericit, atunci când 
dăruiești.

Valentin BÎTCĂ: – E posibilă pri-
etenia între două clase paralele? 
Sigur că da! Pentru că a început 

pe când eram la grădiniță. Acum 
ne bucurăm să ne revedem la 
recreație, după lecții, participăm 
la concursuri și competiții, fără a 
ne considera rivali. Călătoria prin 
România, la Cetatea Neamț, în 
satul Humulești și în alte locali-
tăți importante ne-a apropiat și 
mai mult. În timpul unui popas 
în mijlocul naturii, am întins o 
masă și, cu toate că mulți dintre 
noi și-au uitat tacâmurile acasă, 
ospățul ne-a reușit. 

Nicolae ŢEPORDEI: – Priete-
nul meu cel mai bun e tata. În-
totdeauna m-a tratat ca pe un 

om matur  și a avut încredere 
în mine.  Când aveam cinci ani, 
el a plecat în delegație. „Acum 
tu ești șefuˊ. Ai grijă de casă.” 
În lipsa tatei, am ajutat-o pe 
mama la treburile casnice și 
m-am străduit să nu-l deză-
măgesc. Acum am mai multe 
responsabilități. Merg la cum-
părături, am grijă de frățiorul 
meu Matei, îl plimb, îi hrănesc, 

îi citesc povești. Îmi place să fiu 
Şefuˊ”. Tata mă respectă!

Amelia TABORAN și Ariana 
SPÎNU: – Cei maturi susțin că, 
în perioada în care învățau ei 
la școală, prietenia între elevi și 
învățător era un lucru rar întâl-
nit. Copiii de azi, mai concret, 
noi, cei din clasa a IV-a „B”, nu 
ne imaginăm ce ne-am face fără 
învățătoarea noastră, doamna 
Elena CEBAN. Este o persoană 
deosebită, e unică! Pentru că 
ne-a învățat lucruri minunate: 
să fim onești, corecți, principi-
ali. Doamna învățătoare ne în-
țelege când, uneori, nu reușim 
să ne facem temele, are încre-
dere în promisiunile noastre și 
întotdeauna ne acordă  șansa  
de a ne corecta și a deveni mai 
buni. Atitudinea ei prietenoasă, 
zâmbetul încurajator, carac-
terul glumeț, sfaturile de care 
avem atâta nevoie ne ajută să 
ne depășim timiditatea, unele 
îndoieli, să soluționăm conflic-
tele într-un mod cât mai pașnic. 
Şi să ne distrăm împreună!

„Dăruindu-ne dragoste și căl-
dură, doamna învățătoare ne 
învață acele calități, din care 
se naște sentimentul frumos, 
PRIETENIA”, vin să confirme 
spusele colegilor lor Alexandra 
VORONIUC, Maxim NURIEV, 
Alina BARAN, Melinda ŢURCA-
NU, Nelea FRATESCU, Victoria 
ŢERNA, Răzvan TIPA, Bogdan 
MIHĂIEŞ, Vlad URSU, Lucian 
MALININ, Alexei GUŞAN, Şte-
fan SÎNCHETRU. 

Ineluş

ai şi tu un coleg , cel mai bun ţi cel mai devotat, despre 
care ţi-ar plăcea să ne povesteşti? Cred că şi cititorii 
noştri ar dori să-l cunoască. nu uita să ne trimiţi poza lui.

tot cu vârfu-n jos
Creşte, mereu creşte,
Soare-l dă jos!
Geru-l ocroteşte! 

*  *  *
fără cai şi fără roate,
O nălucă cu tălpici

fuge pe şosea de lapte...
Ce-o fi asta?... Ghici! 

*  *  *
Din argint, cernut din cer,
ţese iarna laicer,
şi-l întinde, alb şi mare,
De-ţi ia ochii până-n zare.

Ecouri

Învăţăm bunele maniere cu doamna învăţătoare
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Brândușa trifilă

PUNGI DE PLASTIC vs. PUNGI DE HÂRTIE

Am plantat copaci de 
dragul satului natal

Nr. 2 (311)AVE 
TERRA! Este o specie periclitată, efectivul 

căreia scade. Se întâlnește în preaj-
ma com. Bulboaca, mun. Chișinău; 
s. Chițcani, s. Copanca, r-nul Ștefan-
Vodă; s. Vinogradovca, s. Giurgiulești, 
r-nul Cahul; s. Etulia, UTA Găgăuzia. 
Peste hotarele republicii este răspân-
dită în regiunea Mării Negre, Crimeea, 
Peninsula Balcanică, Asia Mică, sud-
estul Europei Atlantice.

Pentru creștere preferă poienele 
pădurilor de stejar și pantele trans-
formate în stepă, în componența fito-
cenozelor de păiuș-negară-ierburi di-
verse în amestec cu bărboasă.

Este plantă geofită de tip efemeroid. 
Perioada de vegetație începe în mar-
tie-aprilie odată cu înflorirea. În unii ani poate înflori și în tim-
pul dezghețurilor din decembrie-februarie. În faza de înflorire 
suportă înghețuri de până la -12oC. Se înmulțește prin semințe. 
Începe să înflorească în al 5-lea an de vegetație.

Crește pe lotul experimental al Universității de Stat din Mol-
dova. Suportă bine răsădirea tuberculilor; înflorește anual și 
fructifică, semințele având o capacitate germinativă înaltă. 

Este ocrotită în aria cu management multifuncțional – sector re-
prezentativ cu vegetație de stepă în sudul Bugeacului (s. Ciumai).

invitaţie la discuţie

Concursul  „Urmaţi-ne exemplul!”

Cântăm şi desenăm natura

Pagină 
de cultură
 şi educaţie 
ecologică

De veghe naturii

Plasele şi pungile de plastic ne invadează casele, străzile şi parcurile. Nu scapi 
de ele nici pe potecile din pădure, pe malul apelor sau pe câmpie. Nu numai 
că ne deranjează vizual, dar şi pun în pericol vieţuitoarele care le întâlnesc: 
mamifere, păsări, broaşte ţestoase, peşti. Peste 100.000 de păsări, foci, delfini şi 
broaşte ţestoase mor în fiecare an din cauza pungilor de plastic. 

Problema este agravată de timpul foarte lung în care o pungă se descopune 
natural: între 20 şi 1000 de ani! 

Circa 60 de noi copăcei au apărut la grădiniţa din 
Mănoilești, r-nul Ungheni, și în parcul satului. Au fost 
plantaţi de copiii și părinţii lor din grupa „Îngeraș” de la 
grădiniţă.

„Am iniţiat un proiect cu genericul „Plantez un copăcel 
de dragul copilului meu”, pentru ca să ne facem satul și 
mai verde, și mai frumos”, a declarat educatoarea Uliana 
Popa.

Potrivit dânsei, au fost plantaţi deja 60 de copaci deco-
rativi de frasin.

„Personal am făcut un experiment – cu doi ani în urmă, 
am semănat seminţe de frasin din care au ieșit copăcei. 
Sunt sigură că vor crește mari și ne vor bucura”, a spus 
educatoarea.

Urmează să fie plantaţi și alţi copăcei.
Ion POPA, elev

or. Ungheni

Din cauza descopunerii ex-
trem de lente, fiecare pungă 
produsă, folosită și aruncată 
în natură amplifică poluarea, 
deoarece ambalajele de plas-
tic nu fac decât să se acumule-
ze. Dacă vom compara timpul 
efectiv de folosire cu timpul 
necesar pentru descompune-
re, vedem magnitudinea pro-
blemei. 

Măsuri împotriva pungilor 
de plastic au fost luate în peste 
40 de țări. În Irlanda, după ce 
a fost introdusă o taxă pentru 
pungile din plastic în 2002, 
folosirea acestora a scăzut cu 
90% în doar 6 luni. Banii ast-
fel strânși sunt folosiți pentru 
protecția mediului. În martie 
2007, San Francisco a devenit 
primul oraș american care a 

interzis pungile de plastic în 
supermarketuri și farmacii. 
În Africa de Sud și Rwanda au 
fost interzise pungile de poli-
etilenă subțire, iar în Franța 
folosirea plasticului non-bi-
odegradabil pentru pungi și 
ambalaje a fost interzisă din 
2010.

Doar în Australia se folosesc 
anual peste 6 miliarde de ase-
menea pungi, suficiente pentru 
a face înconjurul planetei de 
37 de ori. La nivel mondial, în 
fiecare an sunt produse 4 trili-
oane de pungi de plastic, adică 
peste 4 milioane pe minut. Din-
tre acestea, doar 0,5 ― adică 
1% ― sunt reciclate. Chiar dacă 
ar crește procentul pungilor 
reciclate, celelalte probleme ar 

rămâne: folosirea resurselor 
neregenerabile, poluarea aso-
ciată producerii și incinerării 
acestora și consecințele arun-
cării în natură.

Există însă alternative. 
Cumpărăturile pot fi trans-
portate în sacoșe din material 
textil sau în rucsac, iar plasele 
de plastic pe care le avem deja 
pot fi refolosite. Numără câte 
pungi cu pricina ai acumulat 
într-o săptămână și încearcă 
să iei mai puține data viitoa-
re când mergi la cumpărături. 
Micșorând numărul de pungi 
de plastic folosite, micșorăm 
și problema.

Iuliana ONOFREI, studentă 
 la Colegiul ASEM

mun. Chișinău

Sfârșit de iarnă...
Vezi? Iarna se sfârșește... îmi șoptește cald un 

vânticel timid ce mă-nconjoară, jucându-se prin-
tre câteva grămăjoare de zăpadă cu ochii umezi 
transformați în pâraie. Ici-acolo, pământul ne-
gru-lucios lasă să-i răsară fire de iarbă, iar prin-
tre ele bobițe albe – ghioceii. Îmi ridic ochii spre 
tulpina unui copac și aud răsuflarea din adânc, 
acolo clocotește viața atâtor gândăcei ascunși 
de urgia gerului, iar printre ramurile goale, bătu-
te de viscolul din zilele trecute, câțiva sticleți își 
dreg glasul, de parcă știu ceva și, fără teamă, vor 
să anunțe lumii. Şi mai sus, printre norii alburii 
ai cerului, soarele se răsfață, luând în stăpânire 

pământul. Îmi spun că trebuie să văd totul: abu-
rii pământului, fuga zăpezilor transformate în 
părâiașe, mugurii ramurilor...

Cobor spre dealurile cu livezi, privesc pomii triști 
cu ramuri goale, parcă sunt brațe ridicate pentru 
a se apăra, n-au uitat viscolele șuierătoare. Pe o 
creangă, sus, un porumbel, parcă venit de nică-
ieri, privește curios un bob verde – este un mu-
gure răsărit – și cu o bătaie ușoară de aripi zboa-
ră de jur-împrejurul celorlalți pomi, căutându-le  
mugurii. Apoi pleacă spre zări știute numai de el, 
ducând o veste minunată – vine primăvara! Prin-
tr-o ușă deschisă, doi ochi curioși privesc lumea, 
se aude un behăit scurt și iată-l: mielul alb, blând, 

inocent, pur, care se spune că va aduce 
binele și primăvara.

Pașii mă poartă spre un râu ce stră-
bate câmpia aburindă, este apa vie, 
purificatoare, învolburată,  poartă ulti-
mele ghețuri ce se lovesc și se sfarmă 
de maluri, iar din adâncuri se înalță 
imnul biruinței luminii, al soarelui, al 
renașterii, al verdelui, al speranței. Iar-
na va lua sfârșit, iar frigul și întunericul 
se vor preschimba în bucuria de a trăi, 
în renaștere ca promisiune a nemuririi. 
Dar oamenii? Sunt fericiți, așteptând 
un tril, un zbor, o aripă, o adiere, o În-
viere.... 

valeria şCHIOPu, 
elevă la Gimnaziul ermoclia

r-nul Ştefan-Vodă
Desen de autor

Firicel de viață
uite jos, chiar lângă tine,
Cum din sol încet porneşte
acel firicel de viaţă
Ce spre soare se grăbeste.
Însoţit de-un tril de păsări
e acest mic sufleţel,
vrea şi el cât mai degrabă
Să devină măricel.
totu-i verde-n jurul său,
Proaspăt şi fermecător,

toţi trăiesc în armonie
Cu mediul înconjurător.
acest paradis sublim
este chiar în faţa ta,
Împreună hai să fim
Pentru-a-l apăra.

Ana ZUBCU, elevă 
la Gimnaziul Zberoaia

r-nul Nisporeni



20 februarie, 2020 Nr. 7 (4301)6 talentaţI  şI  CurIOşI

Coordonator de pagină:  
eudochia verDeş

Nr. 1 (1)

Cele cinci steluţe 
ale familiei 
Muntean

Cum au ajuns să facă parte din la la Play voi-
ces și ce sentimente trăiesc azi ne povestesc 
Dumitru RUSANOVSCHI și Marina GUŢU, ambii 
din raionul Edineț, membri ai studioului „Steaua 
Nordului" și ai ansamblului folcloric „Mugurașii".  

Dumitru RUSANOVSCHI: ― Am sperat mult 
să fiu acceptat în acest cor și am trimis printre 
primii un filmuleț. Au urmat filmările la noi la 
Edineț, și iată că mi-a surâs norocul! Îmi place 
mult să interpretez atât cântece populare, cât și 
de estradă. Muzica am îndrăgit-o de mic și când 
sunt pe scenă, mă simt foarte împlinit. Acum 
studiez naiul la Şcoala de Arte și am de gând să 
merg mai departe pe calea muzicii, ca solist sau 
instrumentist.

așa că reușim să scriem toate testele și evaluă-
rile trimestriale. Repetițiile mă inspiră, fiindcă 
lucrăm cu partiturile, învățăm multe piese și cân-
tăm pe voci. Avem profesori foarte buni, cărora 
le mulțumesc din suflet pentru că ne transmit 
atâtea cunoștințe. În plus, în perioada taberelor 
avem și alte activități interesante, cum ar fi: dez-
voltarea personală, concerte, ore de bune mani-
ere, jocuri  improvizate ș.a.

Proiectul de incluziune socială prin muzică 
pentru copii și tineri La La Play Voices este la cea 
de-a doua ediție. Inițial, în anul 2018, au fost 
selectați 20 de copii talentați, care au pus baza 
corului La La Play Voices, ce reprezintă diversita-
tea etnică și socială a Moldovei.

D. raDu

De fapt, Valentin a impresio-
nat publicul de la prima probă, 
când a improvizat o prezenta-
re mai puțin tradițională. La 
fel de ingenios a fost și la cea 
de-a doua probă cu genericul 
„eroul meu preferat”. Pe când 
ceilalți participanți s-au de-
ghizat în costumul unui erou 
din poveste, Valentin și-a ales 
eroii din viața reală: pe mem-
brii frumoasei sale familii. Fă-
cându-i fiecăruia o declarație 
de dragoste, i-a invitat pe rând 
să urce alături de el pentru a-i 
prezenta. Prima i s-a alăturat 
Nadejda, „sora mai mică, mân-
dră ca o floricică”, apoi „fratele 
Veniamin, tot din urma lui mă 
ţin”… și așa, rând pe rând, Va-
lentin a găsit cuvintele potrivi-
te de apreciere pentru ceilalți 
doi frați – Artiom și Nichita, 
pentru mama Liuba și tata 
Andrei Muntean. 

Spectatorii au rămas fas-
cinați, văzându-i pe cei cinci 
copii, împreună cu părinții, 
fericiți, îmbrăcați de sărbătoa-
re, cu cămăși brodate în stil 
popular de mâinile iscusite 
ale mamei, emanând bucurie 
în priviri. Iar când au inter-
pretat cântecul „Familia” din 
repertoriul Marianei Mihăilă, 
până și membrii juriului au 
scăpat câte o lacrimă, într-atât 
de sinceră, izvorâtă din inimă 
a răsunat cunoscuta melodie. 
Cu toate că n-a reușit să câș-
tige cupa concursului, după 
cum își propusese inițial, și 
s-a situat pe locul III, Valentin 
a cules o ploaie de aplauze, 
trezind simpatia publicului, 
dar și a juriului. Nu s-a întris-
tat. Dimpotrivă, a prins la cu-
raj. Învață abia în clasa a doua 
și are tot timpul să participe 
la noi competiții. Este pe cât 
de dotat, pe atât de tenace, a 

absolvit clasa întâi cu Diplomă 
de Merit. 

Toți cei cinci copii din fami-
lia Muntean sunt firi artistice, 
moștenind aceste calități de 
la mama lor. Au darul de a de-
clama cu expresivitate, le pla-
ce muzica, dansul. Fratele mai 
mare, Nichita, elev în clasa IX-a, 
are roluri reușite în cadrul cer-
cului dramatic din școală, care 
a prezentat spectacole în raion, 
dar și în România. Îi calcă pe 
urme și Artiom, care învață în 
clasa a VIII-a, iar Valentin, elev 
în clasa a II-a, și Veniamin, elev 
în clasa a V-a, frecventează am-
bii  cercul de dans de la Școala 
de Arte. Pentru Nadejda, me-
zina, care are abia 5 ani, frații 
mai mari sunt un exemplu și, 
cu siguranță, îi va ajunge din 
urmă. Succesele copiilor sunt 
expresie a dragostei și grijii 
nemărginite ce le-o poartă pă-
rinții, a armoniei ce domnește 
în această familie. Așa precum 
ne dezvăluie și dna Liuba Mun-
tean, care este foarte mândră 
de îngerașii săi, cum îi numește  
ea.  

― Familia este comoara 
noastră cea mai de preț, copiii 
sunt foarte uniți, se susțin re-
ciproc. I-am deprins cu munca 
în gospodărie, facem totul îm-
preună, ceea ce îi disciplinează 
și-i motivează să reușească în 
toate. Când gătesc la bucătă-
rie, sunt cu toții în jurul meu. 
În timp ce mă ajută, discutăm, 
cântăm, recităm, facem pla-
nuri pentru ziua următoare, 
pentru viitor, spune dumneaei. 

Nu încape îndoială că acești 
copii minunați vor îndreptăți 
așteptările părinților și îi vor 
bucura zi de zi cu realizările 
lor. Le urăm succes! 

Eudochia VERDEŞ

Orice copil visează să devină vedetă. Şi, pentru a-i 
încuraja în acest sens, Direcția Generală Educație 
Ștefan-Vodă organizează anual concursul „Se ca-
ută o stea”. La ultima ediţie şi-au încercat talen-
tul elevi ai ciclului primar din diverse instituții de 
învățământ din raion. Dintre toţi cei 25 de concu-
renţi, doar Valentin MUNTEAN, elev la Gimnaziul 
din Volintiri, şi-a adus în scenă întreaga familie. 

Talentul şi curiozitatea
Orice copil se naşte talen-

tat. Cu susţinerea părinţilor 
şi a profesorilor, aptitudinile 
lui sunt descoperite şi dez-
voltate. Depinde de fiecare, 
cât de mult efort va depune 
pentru a-şi şlefui talentul şi 
a-l transforma într-o bijute-
rie. Deoarece este bine ştiut 
că talentul şi potenţialul nu 
sunt suficiente pentru reuşi-
tă. Importante sunt munca 
şi interesul pe care îl acorzi 
domeniului ales. „Nu am nici 
un talent anume, sunt doar 
extraordinar de curios”, sus-
ţinea Albert Einstein. Iar cu-
riozitatea l-a ajutat să devină 
genial. Aşadar, fiţi şi voi curi-
oşi, nu încetaţi nici pentru o 
clipă să perseveraţi. 

Despre acei copii-minune şi 
tineri extraordinari, care-şi

susţin talentul prin muncă, 
ne propunem să povestim în 
această pagină. Şi ne-am dori 
s-o facem cu ajutorul tău, dra-
gă cititorule. Cu siguranţă, ai 
colegi de clasă sau de şcoală, 
care au obţinut performanţe 
la învăţătură, la olimpiade, 
în artă, sport, inventică, în 
activităţi de voluntariat etc. 
Povesteşte-ne despre tinerele 
talente din preajma ta, scrie 
un eseu despre cel pe care îi 
admiri sau la care te aliniezi. 
Dar poate chiar tu eşti acela? 
Scrie-ne despre tine! Despre 

efortul pe care-l depui pentru 
a deveni prieten cu succesul, 
despre realizările şi visele pe 
care le ai.

Arată-ţi curiozitatea de a în-
cerca ceva nou şi a colabora cu 
revista ta „Florile Dalbe”! Aş-
teptăm!

P.S. Dragi profesori şi părinţi! Ne adresăm şi Dvs. 
cu rugămintea de a ne recomanda copii şi tineri cu 
talente deosebite, pe care i-am putea prezenta. Tele-
fonaţi-ne la (022) 23-41-95, scrieţi-ne pe adresa de 
e-mail: contact@floriledalbe.md!

Magia LA LA PLAy Voices
130 de copii cu voci divine au fost selectați anul trecut pentru un cor cu totul deo-

sebit – La La Play Voices. Corul întrunește copii și tineri din toate colțurile țării, care 
fac magie ori de câte ori apar în fața publicului cu spectacole  extraordinare, alături 
de Moldovan National Youth Orchestra, sub bagheta dirijorilor Cristian Spătaru și 
Andriano Marian. În vacanța de iarnă, copiii au lucrat asupra unui program nou. Au 
avut o evoluare de succes la Sala cu Orgă cu concertul „Santa Lucia" și, în final, un 
concert grandios la Palatul National „Nicolae Sulac", împreună cu mari artiști ai artei 
vocale din țară. 

Marina GUŢU, studentă în anul 
I-i la Facultatea muzică, Colegiul 
„Ion Creangă” din Bălți:

― Vin din s. Hlinaia, r-nul 
Edineț. Nu-mi imaginez nici o zi 
fără muzică. De aceea am fost 
foarte bucuroasă și surprinsă, 
desigur, că am fost selectată 
pentru acest proiect. Când avem 
repetiții, pe care le aștept cu ne-
răbdare, suntem informați din 
timp de dl Andriano Marian. Să 
știți că nu pierdem din lecții, de-
oarece ne întâlnim în vacanțe, 

Marina Guţu

Dumitru rusanovschi

ne încântă la la Play voices
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Coșul spionului 

Satul fără uşi
Obiceiuri ciudate

invenţii uitate 

știinţă chinezi au ales unul dintre cele mai 
ambiţioase modele: soarele. 

În prezent, ei lucrează la o versiune arti-
ficială a stelei, presupusă să funcţioneze, 
ca și originalul, pe principiul fuziunii nucle-
are. Început în 2006, programul HL-2M 
este pe cale să fie operaţional. Scopul 
este de a produce energie mai ecologică 
și mai ieftină decât opţiunile nucleare ac-
tuale. Spre deosebire de fisiunea nucle-
ară, cea produsă de soare nu generează 
deșeuri radioactive. Procesul se bazea-
ză pe puterea atomilor care, atunci când 
se contopesc, produc căldură care poate 
fi transformată în energie. Cercetătorii 
intenţionează să încălzească moleculele de 
hidrogen la 100 de milioane de grade Cel-
sius, pe când soarele adevărat nu le poate 
oferi decât 15 milioane de grade Celsius.

Nr. 2 (337)

Coordonator de pagină: Mariana Gabură

Acesta avea misiunea să 
cerceteze solul,  în căutare de 
poziții inamice și ținte de bom-
bardament, în timp ce atârna 
de o funie lungă suspendată de 
„burta” aparatului de zbor, într-
un vehicul numit „gondola” sau 
„coșul spionului”. În acest timp, 
aeronava gigantică rămânea 
acoperită de nori, în afara razei 
de vizibilitate a inamicului.

Iscoada devenea „ochii” 
pilotului zepelinului, trasân-
du-i cursul prin telefon. Ideea 
aparținea lui Hagen, care era 
om de afaceri și inginer civil în 
Koln. El a făcut un aparat ex-
perimental foarte rudimentar. 
Pentru a testa prototipul, aju-
torul lui, Lehmann, l-a legat la 
ochi pe cârmaciul zepelinului 

și s-a coborât cu un scri-
pete din camera bombelor 
într-un butoi modificat, 
prevăzut cu un telefon. 
Atârnând la 150 de metri 
sub navă și folosind o bu-
solă, Lehmann a reușit să-i 
transmită cârmaciului le-
gat la ochi ce altitudine și 
unghi de zbor să mențină, 
direcționând cu eficiență 
zepelinul.  Experimentul 
a fost un succes. Noul ve-
hicul de observație, mai 
rezistent, avea gondola 
făcută din împletituri, ca 
un coș, iar ca formă semă-
na cu un mic aeroplan, cu 
coadă, cârmă și aripi laterale. 

Gondola de spionaj a fost 
folosită în timpul unui raid 

de bombardament în Calais, 
în nordul Franței, în martie 
1916.

Proiecte senzaţionale

Soarele artificial

Aici trăiesc aproximativ 5.000 de oameni, există o școală, un ofi-
ciu poștal, un templu, magazine și chiar o bancă. Banca e singura 
clădire în care a fost pusă o ușă, dar și aceea din sticlă și fără lacăt 
obișnuit, deoarece se încuie în mod electronic.

Nici mașinile de aici nu sunt încuiate, iar până nu demult chiar și 
comercianții își lăsau banii peste noapte în sertare. Acest compor-
tament neobișnuit se datorează credinței sătenilor în zeul Shani, 
care se spune că îi protejează de hoți care se tem de răzbunarea 
acestuia. 

Conform legendei, pe malul râului a fost găsit un bloc de piatră 
neagră, întruchiparea zeului, care i-a apărut în vis unui localnic. 
Zeul a poruncit să fie instalată piatra în piața centrală, astfel încât 
să poată vedea tot ce se petrecea în jur și să păstreze ordinea în sat. 
În plus, zeul l-a avertizat că oricine îndrăznește să intre într-o casă 
ce nu-i aparține și să fure ceva va fi pedepsit cu 7,5 ani de ghinion. 
Zeul a poruncit tuturor să nu pună uși sau lacăte, deoarece sunt 
protejați. Curios lucru, dar un sătean, care a îndrăznit să-și încuie 
hambarul, a doua zi a avut accident de mașină.

Satul a rămas necunoscut până în anii ‘90, când a apărut într-un 
film de la Bollywood. După aceea, mica localitate a început să atra-
gă mii de turiști din toată țara și de peste hotare.

Secretul 
miliardarului

Savanţii glumesc
Renumitul fizician german Wilhelm Konrad 

Roentgen a primit o scrisoare prin care i s-a ce-
rut să trimită ... câteva raze X şi să indice cum să 
le folosească. Autorul scrisorii avea în piept un 
glonț şi nu putea să vină.

Roentgen nu s-a pierdut cu firea şi a răspuns: „Din păca-
te, în prezent nu am raze X, în plus, transmiterea lor este 
o chestiune foarte complicată. Mai bine trimiteți-mi cutia 
toracică.”

Au răspuns la problema din ediția pre-
cedentă Larisa GHERBALI (Chișinău) și 
Daniela NUŢA (Echimăuți, Rezina).

Schimbați locul a două chibrituri, astfel 
încât să obțineți  șapte pătrate. Succes!

Problemă  de  logică

Unul dintre cele mai periculoase posturi din-
tr-un dirijabil sau zepelin german în timpul 
Primului Război Mondial era cel de observator 
aerian. 

China intenţionează să facă funcţional 
un soare artificial în 2020. Proiectul ar 
putea însemna găsirea unei mari surse de 
energie fără impact ecologic.  Oamenii de 

Satul Shani Shingnapur e situat în partea de vest a 
Indiei, la aproximativ 300 de kilometri de Mumbai. 
Nu cu mult timp în urmă, locuitorii acestuia culti-
vau, în special,  trestia de zahăr, dar acum o parte 
semnificativă a veniturilor populației locale sunt de 
la numeroșii turiști care vizitează localitatea lor. 

Atunci când un jurnalist l-a întrebat pe vesti-
tul om de afaceri american, Warren Buffett, care 
e secretul reușitei sale în viață, acesta a răspuns: 
„Citiți 500 de pagini pe zi. Așa dobândești capa-
citatea de a cunoaște lucruri.”

Intrigat, Charles Chu a încercat să urmeze re-
comandarea miliardarului și a fost foarte mul-
țumit. „Renunțați la scuze precum „sunt prea 
ocupat” sau „nu sunt destul de inteligent”, a spus 
el. Deși nu a citit chiar 500 de pagini pe zi, Chu 
a lecturat 400 de cărți în doi ani și consideră că 

oricine poate face la fel. El a ajuns la conclu-
zia că un om  pierde circa 2.250 de ore pe an 
stând în fața televizorului și postând nimi-
curi pe rețelele de socializare, pe când citirea 
a 200 de cărți va necesita  417 de ore pe an. 
Cele 2.250 de ore „înghițite” de spațiul virtu-
al s-ar putea egala cu citirea a peste 1.000 de 
cărți anual! – e părerea jurnalistului.

Timpul mediu petrecut în fiecare zi pe 
reţelele de socializare îi împiedică pe 
oameni să citească un număr de 200 
de cărţi pe an, potrivit unui experiment 
realizat de Charles Chu, colaborator al 
site-ului Quartz.
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Ai noştri peste hotare

Coordonator de pagină: 
Renata CUPCEA

„Cimbrişor” din ... Verona

Purtată de vraja 
muzICII

o CoPiLărie CU TeATrU Şi Poezie
Se ştie că în ziua de azi mulţi copii îşi petrec timpul la calculator sau tabletă. 

Însă nu şi Otilia Diaconu, care preferă cărţile şi revistele pentru copii, în spe-
cial „Florile Dalbe”. În plus, de mai mulţi ani, frecventează Centrul de artă 
teatrală „Ghiocel”. Ea şi colegii săi au noroc de o profesoară cu har, care îi 
ghidează în această lume încă puţin cunoscută pentru ei, dna Zinaida Scripnic.

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 2 (21)

De obicei, dumneaei, fiind și regi-
zoarea spectacolelor, repartizează 
rolurile în conformitate cu perso-
nalitatea fiecărui copil, astfel încât 
învățăceii, la rândul lor, să-l joace 
cu plăcere. Așa și Otilia s-a bucurat 
când a trebuit să interpreteze rolul 
oiței ingenioase din povestea „Ie-
duțul care știe să numere până la 
zece” și  cel al furnicii inteligente în 
„Greierașul și furnica”. Însă vedetă 
cu adevărat s-a simțit în spectaco-
lul „Ridichea”, în calitate de perso-
naj principal. Şi nu e povestea care 
o cunoaștem cu toții, ci o variantă 
modernă, hazlie, mult mai intere-
santă, în care, de data aceasta ridi-
chea are și ea replici, chiar amuzante.

Deși este deocamdată elevă în clasa a IV-a la 
Şcoala Primară „Grigore Vieru”, are deja o colecție 
întreagă de diplome și premii de la concursurile la 
care s-a prezentat cu brio. Evident, colegii, părin-
ții, profesorii și prietenii îi prețuiesc străduința și 
perseverența. Iar atunci când asistă ca spectatori 
la scenete sau concursuri, li se umple inima de 
mândrie.

„Mă bucur nespus când dna Scripnic, profesoara 
de artă teatrală, ne spune că trebuie să ne pregă-
tim pentru un spectacol de teatru  sau un recital 
de poezie. Fiecare repetiție îmi dezvoltă dicția, 
memoria, iar atunci când joc rolul unui anumit 

După o pregătire de aproa-
pe șase săptămâni, ansamblul 
a apărut în scenă nu numai cu 
dans popular, dar și cu o fru-
moasă prezentare a datinilor 
și obiceiurilor caracteristice 
perioadei sărbătorilor de iar-
nă. Conaționalii noștri, de toate 
vârstele, și-au îmbrăcat straie-
le de sărbătoare și au poposit, 
ca odinioară, în Casa Mare cu 
prosoape, covoare și laicere 
țesute manual, perne moi cu 
fețe brodate, furcă și fus, budăi 
de bătut untul, precum și nelip-
sita mică măsuță rotundă, dar 
și legăturica de cimbru, simbo-
lul acestui tânăr ansamblu. 

Au colaborat la eveniment 
Vasile Carabet și Iurie Vră-
nescu, fost profesor de mu-
zică din Strășeni. Soții Igor 
Borş și Maria Stegărescu au 
avut grijă atât de acompania-
mentul muzical, cât și de inter-

Cu ocazia împlinirii a cinci ani de la înființarea Ansamblului de Dans Popu-
lar „Cimbrișor” din orașul Verona, Italia, a fost organizată o serată cu titlul 
„Parfum de sărbători”. De menţionat că la acest eveniment au participat zeci 
de copii şi adolescenţi moldoveni, unii născuţi la Verona.

pretarea vocală a mai multor 
cântece dragi moldovenilor. 
Soții Adrian și Ana Seremet 
au fost gazdele șezătorii și au 
îndemnat oaspeții, pe parcur-
sul a celor aproape două ore, 
la dans, cântece, la depănat 
amintiri legate de tradiții din 
toate zonele Moldovei. Fiecare 

a venit cu lucrul de acasă: fe-
meile cu ceva de împletit, bro-
dat, tors, croșetat, iar bărbații 
au dezghiocat porumb. 

„Chiar dacă sunt peste  hota-
rele Moldovei, gândul, inima și 
sufletul meu au rămas în țara 
unde e casa mea. Întâmplător, 
auzisem cu  trei  ani în urmă de 

existența acestui grup și atunci 
mi-am zis că trebuie să fac par-
te și eu din el. Mi-a fost greu la 
început, dar am muncit mult și 
n-am renunțat. Am înțeles în 
acest fel că mă simt ca acasă 
și îmi potolesc dorul de patrie. 
Mă mândresc că fac parte din 
familia „Cimbrișor”, pentru că 
știm cine suntem și de unde am 
venit, și pentru că avem curajul 
să facem lucruri frumoase”, 
spune Maria Munteanu, cea 
mai vârstnică dintre dansatori. 

Daniel Ceban, de 16 ani, îm-
preună cu mama sa Eugenia, nu 
pierde nici o seară de repetiții. 
Alături de Valeria, Maria, Ion 
și Mihaela,  sunt cei mai tineri 
membri ai „Cimbrisorului”, toți 

născuți în Italia, dar purtând 
dragostea pentru dansul po-
pular oriunde cu ei. 

În anul 2019, ansamblul 
de dans „Cimbrișor” a orga-
nizat două evenimente cul-
turale la Verona, Italia. Toți 
membrii au depus efort cot 
la cot, având dorința de a 
transmite tradițiile și obi-
ceiurile moldovenești tine-
relor generații. 

„N-a fost deloc ușor, pen-
tru că fiecare dintre noi 
avem griji în familie, sun-

tem ocupați mereu la serviciu, 
însă dragostea față de tezaurul 
nostru folcloric a învins orice 
obstacol. E destul de complicat 
să găsești un loc care satisface 
toate necesitățile unui spec-
tacol, să gândești bine tema 
pentru a trezi curiozitatea 
spectatorului, să fie acceptată 
propunerea ta de a colabora cu 
persoanele care cântă la eve-
niment. Trebuie să specificăm 
că toți o fac de bunăvoie și nu 
contra plată, iar spectacolele 
au fost cu intrare liberă. Cuvin-
tele sunt prea sărace pentru a 
descrie starea sufletului, atunci 
când îți vezi realizat visul. Toa-
te succesele au fost posibile 
datorită colaborării întregului 
grup, fiecare persoană având 
un rol important”, menționează 
organizatoarele Lucia Zupcu 
și Ludmila Tronciu. 

Sala a fost arhiplină, la ma-
nifestare au fost prezenți și 
italieni care au urmărit cu 
interes spectacolul muzical; 
n-au lipsit colindele, urături-
le, proverbele, zicătorile, poe-
ziile și cântecele pentru copii.

Cor „F.D.”

la o şezătoare în Italia

personaj, trebuie să depun efort 
pentru a convinge publicul că a me-
ritat să vină la spectacol. La centrul 
de arte domină o atmosferă plăcu-
tă, ca acasă. Împreună cu prietenii 
și colegii mei,  nu doar învățăm, ci și 
ne distrăm”, spune Otilia.

Ea are o capacitate deosebită de 
a recita versurile, simte și exprimă 
emoția poeziei, transmițând me-
sajul într-o formă unică, specifică 
doar ei.

Învățătoarea de clasele primare 
a fetiței, dna Maria Roșca, se mân-
drește cu elevii săi atât de talen-
tați, pe care se poate baza fie la o 
lecție deschisă, fie la o festivitate 

ce se desfășoară în cadrul școlii.  
„Dragostea Otiliei față de artă, perseverența și 

optimismul ei mă impresionează. Este un copil foar-
te punctual și stăruitor”, menționează dna Roșca.

În timpul liber fetița  pictează, citește și caută 
mereu interlocutori pentru a discuta în limba en-
gleză. Uneori, când desenează, repetă poeziile sau 
scenetele pe care le are de învățat la arta vorbirii, 
astfel concentrându-se perfect la ambele activi-
tăți, deoarece le face cu drag. Bineînțeles, are și 
un scriitor preferat, care este Grigore Vieru, și de 
aceea a participat cu mare bucurie la concursul de 
recital de poezie, desfășurat recent în cadrul școlii.

Renata cUPcEA

Se ştie că persoanele cu dizabilităţi de comuni-
care trăiesc într-o lume a lor, unde adesea nu mai 
este loc pentru altcineva. Însă atunci când îşi fac o 
pasiune, aceasta devine sensul vieţii lor. Este şi ca-
zul Corinei, o fată de 12 ani, din Chişinău,  căreia 
îi place foarte mult să cânte la pian.

Corina studiază într-o școală specială. Încearcă să se 
concentreze la lecţii, în timp ce îngână încet o melodie. 
Asta face toată ziua, spun părinţii ei. Nu prea zâmbește 
până când începe ora ei preferată: educaţia muzicală. În 
acele clipe, uită de toate și se lasă purtată de vraja mu-
zicii. Corina nu prea acceptă ajutorul cuiva, de aceea a în-
văţat să cânte singură la pian. Poate interpreta ceva fără 
să privească clapele, și cu o singură mână. Probabil, nu are 
darul de a comunica liber cu semenii, dar Dumnezeu i-a 
oferit altceva în schimb, susţine profesoara de educaţie 
muzicală.

Când se plictisește de pian, Corinei îi place să cânte cu 
vocea și să danseze. Așa cum poate ea. Ca orice om, și 
Corina are supărările ei, care nu o lasă cu una, cu două. 
O bine dispune, însă, mereu muzica, mai ales că aceasta 
este și una dintre cele mai bune terapii recomandate de 
psihologi.

Fetiţa este fericită că s-a născut într-o familie unită. 
Totuși Corina, la fel ca și alţi copii cu aceleași probleme 
de sănătate, în afară de dragostea familiei are nevoie și 
de acceptarea semenilor și, în general, a societăţii.
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