
Salut, dragă  ORIZONT COGNITIV !
În curând vom  marca Ziua Internațională a Femeii. În 

legătură cu acest eveniment, doresc să-ți adresez o între-
bare ce mă frământă: DE CÂND   sărbătorim Ziua Femeii pe 
8 Martie? Care este istoria acestei sărbători, numită și Ziua 
Mamei, și în ce țări este marcată ea în prezent?

Răzvan BECCIU, elev în clasa a VII-a 
or. Râșcani
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ORIZONT COGNITIV: De ce? De când? De unde?

DE CE sărbătorim Ziua Femeii 
pe 8 Martie

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

abonarea — 2020
fie sărbătorită pe 8 martie de-
opotrivă în ţările dezvoltate şi 
cele în curs de dezvoltare.

Organizaţia Naţiunilor Uni-
te (ONU) a declarat anul 1975 
ca fiind  „Anul Internaţional al 
Femeii”. Începând cu acest an, 
Ziua Internaţională a Femeii a 
fost adoptată de multe dintre 
guvernele ţărilor, care până 
atunci nici nu aflaseră de exis-
tenţa ei, şi propusă să fie sărbă-
torită anume pe 8 Martie. 

În prezent, Ziua Femeii, popu-
larizată mai mult ca Ziua Mamei, 
este o sărbătoare oficială în Af-
ganistan, Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Burkina Faso, Cambod-
gia, China, Cuba, Georgia, Gui-
nea-Bissau, Eritrea, Kazahstan, 
Kîrgîzstan, Laos, Madagascar, 
Republica Moldova, Mongolia, 
Muntenegru, Nepal, Rusia, Tad-
jikistan, Turkmenistan, Uganda, 
Ucraina, Uzbekistan, Vietnam şi 
Zambia. Pe de altă parte, este 
sărbătorită, fără a fi o sărbătoa-
re oficială, în ţări precum Croa-
ţia, Serbia, Bulgaria, Letonia şi 
România (în România, Ziua Ma-
mei a fost  declarată sărbătoare 
publică, începând din 2010, şi 
este sărbătorită în prima du-
minică a lunii mai). În ziua de 8 
Martie, se obişnuieşte ca bărba-
ţii  să dăruiască flori şi mici cado-
uri femeilor  şi fetelor din viaţa 
lor – soţiilor, iubitelor, mamelor, 
fiicelor şi colegelor de clasă.  Iar 
elevii – şi băieţii, şi fetele – de 8 
Martie, obişnuiesc să facă mici 
cadouri mamelor, bunicilor, în-
văţătoarelor şi profesoarelor.

Ion antOn

De dragul tău pământul
De ghiocei e plin
Și vin cocori din zare,
Și cerul e senin.
Și-ntâiul fir de iarbă
A răsărit în prag,
Și-nmugurește pomul
Să-ți fie ție drag.
Învață-mă ce-i  bine,
Ferește-mă de rău,
Iar eu voi crește vrednic
Și bun – de dragul tău!

Viorel PIntIlIe

Acord  liric

MAMA

Oricine ştie că, în prezent, 
8 Martie este o zi a bu-
curiei pentru toate fe-

meile şi fetiţele. Ele primesc, la 
această sărbătoare, buchete de 
flori şi diferite cadouri. Dar puţini 
copii cunosc faptul că, în trecut,  
sărbătoarea a fost percepută 
drept o zi în care erau afirmate 
drepturile sociale şi politice ale 
femeilor. Apărută într-o vreme a 
marilor tulburări sociale, Ziua In-
ternaţională a Femeii, fireşte, s-a 
ales şi cu moştenirea protestului 
tradiţional şi a activismului poli-
tic. În anii de dinainte de 1910, 
destul de multe femei din ţările 
dezvoltate industrial munceau 
din greu. Slujbele lor, majoritatea 
în domeniul textilelor şi al servi-
ciilor comunale, erau, însă, supu-
se discriminării, fiind plătite mult 
mai prost decât cele ale bărbaţi-
lor. Au apărut organizaţiile sindi-
cale, iar de aici până la revoltele 
sociale n-a mai fost decât un pas.

Putem zice cu fermitate că 
sărbătoarea nu este de sorginte 
sovietică, cum se mai crede la 
noi, ci una made in USA. Anume 
în S.U.A., discriminarea face ca 
femeile să devină tot mai impli-
cate în campanii pentru a de-

termina o schimbare. În 1908, 
15.000 de femei au manifestat 
la New York, cerând un program 
de muncă mai scurt, salarii mai 
bune şi drept de vot. Un an mai 
târziu, în urma unei declaraţii a 
Partidului Socialist din America, 
prima Zi Naţională a Femeii a 
fost sărbătorită în S.U.A. pe 28 
februarie. Femeile americane 
au continuat până în 1913 să 
marcheze această sărbătoare în 
ultima duminică din februarie.

În 1910, cea de-a doua Confe-
rinţă Internaţională a Femeilor 
Muncitoare s-a întrunit la Co-
penhaga. Clara Zetkin, lidera or-
ganizaţiei femeilor din Partidul 
Social-Democrat din Germania, 
a adus în discuţie ideea de a sta-
bili o Zi Internaţională a Femeii, 
o sărbătoare care să fie marca-
tă în aceeaşi zi în toate ţările, în 
sprijinul luptei femeilor pentru 
drepturile lor. Cele peste 100 de 
femei din 17 ţări care au partici-
pat la conferinţă, reprezentând 
sindicate, partide socialiste, clu-
buri de femei angajate şi inclu-
zându-le pe primele trei femei 
alese în Parlamentul Finlandei, 
au aprobat în unanimitate ide-
ea lansată de Clara Zetkin.

Astfel, în urmă cu 109 ani, pe 
19 martie 1911, a fost sărbăto-
rită prima Zi Internaţională a 
Femeii în Austria, Danemarca, 
Germania şi Elveţia. Peste un 
milion de femei şi bărbaţi au 
participat în această zi la ma-
nifestaţii, pentru ca femeilor să 
li se acorde drepturi legate de 
muncă, dreptul la vot, educaţie 
şi de a deţine funcţii publice.

În zorii Primului Război Mon-
dial, în timpul campaniilor pen-
tru pace, femeile din Rusia au 
sărbătorit pentru prima dată 
Ziua Internaţională a Femeii în 
ultima duminică din februarie 
1913. În acelaşi an, după consul-
tări şi discuţii, Ziua Internaţiona-
lă a Femeii a fost mutată pe data 
de 8 martie. În 1914, femeile din 
întreaga Europă au manifestat 
împotriva războiului şi pentru 
solidaritate între femei. În urma 
Revoluţiei din octombrie 1917, 
bolşevica Alexandra Kollontai l-a 
convins pe Lenin să oficializeze 
Ziua Internaţională a Femeii în 
Uniunea Sovietică. De la apariţia 
ei în cadrul mişcării socialiste, 
Ziua Internaţională a Femeii a 
căpătat tot mai multă recunoaş-
tere, de la an la an, ajungând să 

Dragi profesori, părinți și bunici!
La „Florile Dalbe" te poți abona oricând

reţineţi, „Florile dalbe” înseamnă:
• un colind pentru mintea și sufletul 

elevilor de la clasa a II-a până la clasa a 
xII-a, dar în special pentru cei din ciclul 
gimnazial;

• un profesor subtil de educaţie civică 
și moral-creștină, de literatură, istorie, 
cultură, civilizaţie, filozofie, ecologie, 
artă plastică etc. — un supliment consi-
derabil la manualele școlare;

• un prieten fidel care oferă copiilor și 
adolescenţilor cele mai potrivite sfaturi 

în cele mai delicate situaţii;
• un organizator iscusit de concur-

suri, integrame și jocuri de perspicacitate, cu premii și 
cadouri de neuitat.

Condiţiile de abonare le găsiţi 
la orice oficiu poștal. elevii din 
Chișinău pot perfecta abona-
mente post-restant.

relaţii la tel.: 022-23-37-78; 
022-23-41-95.

Preţul aBOnaMentuluI:
1 lună – 32 lei, 3 luni – 96 lei, 

6 luni – 192 lei, 7 luni – 224 lei 
„Florile dalbe” apare săptămânal la tipar offset, color.
Consultaţi Catalogul Poștei Moldovei, index PM21238

ParIS 2008
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“Steaua CalItăţII” Categoria  aur

• De dragul tău pământul de ghiocei e plin...
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Dragobetele sărută fetele

Activităţi extraşcolare O  zi

În cadrul Salonului literar-artistic „La Creangă”, moderat de scriitoarea Cla-
udia Partole, la Filiala nr. 2 a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Crean-
gă” a avut loc o manifestare dedicată sărbătorii Dragobetele. Participanții de 
diferite generații au celebrat iubirea prin cuvânt, poezie, cântec, dans, romanță, 
pictură și voie bună.

Portret colectiv

O manifestare  de  neuitat  a avut loc recent 
pentru micuţii din clasele întâi de la Liceul 
„Academia Copiilor” din Chişinău. Ei au săr-
bătorit 100 de zile de şcoală. La iniţiativa  pă-
rinţilor, dar şi a învăţătorilor, a fost organizată 
o zi de creaţie. 

Directorul instituţiei, Petru Vicol, a menţionat 
că acest eveniment a devenit tradiţional şi este 
organizat în fiecare an deja mai bine de un de-
ceniu.

„Întotdeauna încercăm să aducem copiii la 
asemenea manifestări şi să le demonstrăm toate 
etapele confecţionării unui mărţişor tradiţional”, 
a subliniat Petru Vicol.

Diana Dicusarî, directorul Centrului Naţional 
de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cul-
tural Imaterial, a afirmat că mărţişorul este un 
element foarte important al tradiţiei care ne de-
termină ca neam. „Noi am moştenit acest simbol 
şi este de datoria noastră să-l transmitem tinerei 
generaţii”, a accentuat dumneaei.

În cadrul manifestării, meşterul-faur Natalia 
Cangea, conducător al Cercului Împletitul din 
pănuşi „Povestea mâinilor” de la Centrul de Cul-
tură şi Tineret din oraşul Criuleni, a prezentat un 
master-class în confecţionarea mărţişoarelor în 
diferite tehnici, avându-i în calitate de participanţi 
pe discipolii săi. 

Membrii Cenaclului literar „tezaur”

Peste 100 de copii au participat re-
cent la un atelier de confecționare 
a mărțișoarelor cu genericul „Măr-
țișorul – simbol al primăverii”, care 
a avut loc la Muzeul Național de Et-
nografie și Istorie Naturală, organizat 
în parteneriat cu Centrul Național de 
Conservare și Promovare a Patrimo-
niului Cultural Imaterial. 

Atelier de confecţionare 
a mărţişoarelor la muzeu 

Bogăția spirituală pe care o 
avem și pe care o duc cu dem-
nitate copiii și adolescenții 
mai departe ne-a bucurat mult 
și ne-a înduioșat până la la-
crimi. Adrian Buzgan, de la 
Liceul Teoretic Holercani, ne-a 
surprins cu melodii din reper-
toriul artiștilor de muzică po-
pulară . Mai rar azi tineri să se 
laude cu o Doină, precum a fă-
cut-o Adrian, culegând-o chiar 

Meşterul popular Eugenia Moldovanu, con-
ducător al Studioului de meşteşuguri „Tezaur” 
de la Centrul de Cultură şi Tineret din municipiul 
Bălţi, a prezentat un atelier de confecţionare 
a mărţişoarelor din fibre vegetale în forma 
unui înger decorativ din paie. În acelaşi timp, 
elevi de la Centrul comunitar de copii şi tine-
ret „Andrieş” din municipiul Chişinău au creat 
mărţişoare tradiţionale şi croşetate, învăţând 
de la Anna Pagur, conducător al Centrului de 
Educaţie Estetică „Curcubeul”. Alţi participanţii 
la ateliere au fost elevii de la Centrul de Educaţie 
Estetică „Lăstărel”, Școala de Arte din comuna 
Ciorescu, conducător Angela Reniță, Liceul Te-
oretic „Orizont”, Centrul de Plasament Republi-

can „Casa Concordia”, profesoară Aurelia Mân-
zatu din mun. Chişinău etc.  Mărţişoarele, care 
marchează sosirea primăverii, se poartă până la 
sfârşitul lunii martie sau până la Buna-Vestire, 
când înfloresc pomii. Apoi copiii le leagă de ra-
murile pomilor în floare, pentru a  fi norocoşi 
anul întreg.

Cor „F.D.”

de la bunica sa Tatiana. Ne-a 
mai cântat cu har cântecele: 
„Arde-te-ar focul de dor”, „Iaca-
i zi de sărbătoare”, „La fântâna 
lui Gheorghiță”. Cu o ceată de 
copii talentați de la Gimnaziul 
Bujor, raionul Hâncești, a venit 
profesorul Sergiu Ștefan, cel 
care susține tinerii în pornirea 
lor spre tot ce-i frumos: poezie, 
pictură, cântec. În plus, aceștia 
au organizat o expoziție de de-

sene. Am admirat picturile in-
spirate ale Mihaelei Blagoslo-
vitu, lucrările hand-made din 
materiale ecologice create de 
Doina Matvei ș.a. Recent ele-
vele Cătălina Ciobanu și Irina 
Vatamaniuc din clasa a IX-a 
au fost apreciate cu mențiuni 
(secțiunea poezie) la Festiva-
lul Internațional de Poezie și 
Epigramă „Romeo și Julieta la 
Mizil”, județul Prahova. La al 

doilea Concurs Internațional 
de creație „Solitudine”, din 
Focșani, județul Vrancea, ele-
vele: Cătălina Ciobanu, Ione-
la Fărâmă și Irina Vatama-
niuc, din nou, s-au bucurat de 
succese, aducând acasă diplo-
me.

Un program special de Dra-
gobete, intitulat „Ora iubirii”, 
au prezentat membrii Cena-
clului literar-artistic „Tezaur” 
de la Liceul Teoretic „Al. Do-
nici” din Peresecina, Orhei, 
condus de profesoara Liubovi  
Dvornic. 

Doamna Elena Manciu, îm-
preună cu mezinul Adrian, 
reprezentanți ai minunatei fa-
milii de muzicieni, ne-au adus 
un buchet de piese celebre. 
Adrian a interpretat la vioară 
„Balada” lui Ciprian Porum-
bescu, fiind acompaniat la 
pian de profesoara Dumitrița 
Ciobanu, de la Școala  de Arte 
„Valeriu Poleacov”. Poetul și 
actorul Valentin Delinschi a 
pregătit un emoționant recital 
de poezie. Anastasia Pere-
teatcu, elevă in clasa a VI-a la 

Liceul „Spiru Haret” din capi-
tală, și Adrian Crîșmaru, de 
la Liceul „Alexandru cel Bun” 
din Sângera, la fel, au inter-
pretat câte o piesă la pian. 

Dna Claudia Balaban, di-
rector de Onoare al BNC „Ion 
Creangă”, a subliniat că săr-
bătoarea Dragobetele sem-
nifică dragostea de viață, de 
neam, de limbă, de tot ce e 
mai frumos în viață. Scriitoa-
rea Claudia Partole a știut să 
dea farmec acestei minunate 
întâlniri de suflet, invitând 
profesioniști și tineri începă-
tori talentați, care prețuiesc 
tradiția. Deoarece abia s-a în-
cheiat anul Campaniei de pro-
movare a lecturii „Sa citim îm-
preună!”, a cărei protagonistă 
a fost, domnia sa a anunțat 
publicul că cititorii-băieți i-au 
sugerat ideea de a scrie un ro-
man dedicat băieților. Astfel 
cartea „Rebela” va avea o con-
tinuare – „Fraierul”. Cu poze 
și autografe, cu dispoziție și 
poftă de creație s-au stins lu-
minile rampei unui spectacol 
minunat de Dragobete.

Tamara PERETEATCU

Micuţii împreună cu părinţii 
au avut de modelat, de con-
fecţionat o lucrare cu cifra 100. 
Unii dintre ei veneau singuri cu 
propriile idei ingenioase, alţii au 
căutat sugestii pe internet. Aşa 
că toţi, cu mare străduinţă, au 
creat cele mai minunate obiecte 
posibile pentru această vârstă. 
Clasa a I-i „C” a fost deosebită. 
Fiecărui pici care şi-a prezentat 
lucrările, i-a fost pusă, pe rând, 
o coroană pe cap, oferindu-i-se 
câte o inimioară de culoare ro-
şie sau aurie.

Elevii au spus că munca în 
echipă cu mamele a fost  inte-
resantă şi veselă. Astfel au  în-
văţat să colaboreze şi să se aju-

te reciproc. Cele câteva ore de 
tăiat, lipit, colorat au trecut pe 
neobservate. Pentru unii copii 
a fost mai greu, pentru alţii mai 
uşor, dar toţi au dat dovadă de 
răbdare  şi entuziasm.

Sergiu a făcut un copăcel cu 
100 de buburuze, care, crede 
el, îi vor aduce noroc. Năstica 
a confecţionat o gentuţă, un 
accesoriu util pentru o mică 
domniţă. Vlăduţ a lipit 100 de 
creioane colorate. Pavel a creat 
un soare pentru a aduce căldu-
ră şi lumină în clasă. Sabina şi 
Artiom au ales să lipească ste-
luţe. Rebeca şi Adrian au fost 
de părere că baloanele colorate 
sunt cele mai potrivite pentru 

Întâlniri de suflet



5 martie, 2020 Nr. 9 (4303) 3 OrIzOnt  şCOlar • lYCeuM 

Dor de mama

Astăzi este ziua ta, 
scumpa şi draga mea!

Mama este o persoană 
specială şi, în acelaşi timp, 
cea mai dragă fiinţă, fără de 
care nu am exista. Este înce-
putul tuturor începuturilor. 

Eu îmi iubesc nespus de 
mult mama.

Mâinile ei calde mereu mă 
îmbrăţişează şi emană o de-
osebită căldură. Ochii ei că-
prui, faţa ovală, genele dese 
compun imaginea unui înger 
care mereu mă veghează, iar 
literele ce formează numele 
ei sunt dulce leagăn pentru prunci. Mama e o icoană adevărată, 
sfântă şi nepreţuită. Îmi iubesc mama nu pentru că e mai bună, 
mai frumoasă, mai harnică decât alte mame, ci pentru că e a 
mea. 

Chiar dacă suntem mari, în ochii ei gingaşi rămânem a fi ace-
iaşi copii de altădată. Ne susţine toate începuturile şi mereu se 
află alături de noi.

Cu ocazia zilei de 8 martie şi a sosirii pe aceste meleaguri a 
primăverii, aş dori să felicit toate mamele  pentru ceea ce fac 
şi pentru efortul pe care îl depun în educarea şi creşterea unui 
copil. Vreau ca fiecare copil, oriunde s-ar afla, să viziteze sau, 
în măsura posibilităţilor, să le telefoneze mamelor şi să le spună 
un simplu ,,te iubesc’’. Sunt unicele cuvinte pe care fiecare mamă 
le aşteaptă în schimbul liniştii, calmului, al dragostei ce o avem 
acum.

Uneori, când sunt departe, gândul meu zboară înapoi acasă, 
la mama care mereu mă aşteaptă şi a cărei prezenţă o simt pre-
tutindeni. Mama este un lung dor de tot şi de toate.

Svetlana RECICHIN 

Mi-e dor de glasul tău duios,
De chipul tău cel luminos,
De zâmbetul fermecător,
De ochii tăi îmi este dor.
tu-mi ești și sprijin, și-alinare,
aripa cea de apărare,
Fără de tine ziua moare,
Iar viaţa-i tristă și amară.
nu mai pleca de lângă mine,
Pustie-i casa fără tine.
Vreau să adorm cu basmul tău
Pe braţul tău, la pieptul tău.
nu vreau mașină, telefoane,
ele nu au nicio valoare.
Vreau doar să fiu alături, iată,
De vorba-ţi dulce, înţeleaptă.
te chem, te strig, te văd în vis
şi mă topesc într-un abis,
şi zboară ca o păpădie
Duruta mea copilărie.
te vreau mereu aici, aproape,
nu peste mări și ţări departe,
Vreau să te bucur, mamă, poate,
Oare nici asta nu se poate?!

Tamara PERETEATCU

Dragii noştri, dragi părinţi

altfel
creaţiile lor. Iar David a inventat 
o glastră, folosind beţişoare şi 
vată. Anastasia crede în iubirea 
pentru aproapele, de aceea  a  
modelat inimioare albe şi ro-
şii, unindu-le în una enormă. 
Imaginaţia copiilor nu a avut 

margini. Elevii au folosit hârtie 
şi carton colorat, foi albe şi mul-
te alte lucruri, la prima vedere  
simple, dar care le-au fost de 
mult folos. 

O sută de fluturaşi de diferite 
culori „şi-au luat zborul” datori-
tă Gabrielei Ganea, fetiţa men-
ţionând că aşa au fost pentru 
ea acele 100 de zile, mai vesele 
şi mai triste, nuanţele deschise 

simbolizând zilele frumoase.  
Însuşi titlul lucrării „O sută de 
începuturi” pare neobişnuit 
pentru o copilă de 7 anişori. Ar-
tur Farniev, la fel, a împărtăşit 
ideea fetei, aducând şi el fluturi 
frumoşi.

Colega lor, Dana Reabtev, 
a atenţionat copiii că natura 
trebuie ocrotită, demonstrând 
aceasta prin lucrarea sa cu 
plante, păsări, fluturi şi buburu-
ze, în centru fiind o inimă, care 
este Terra. 

După prezentare, copiii au 
avut parte de o surpriză din 
partea învăţătoarei, dna Viori-
ca Forostovschi, care a invitat  

o reprezentantă de la fabrica de 
jucării. A fost organizată o oră 
de creaţie. Micii academişti au 
primit câte o plăcuţă de lemn 
în formă de inimă cu stativ, pe 
care era desenat conturul unei 
cărţi. Li s-au dat şi litere. Fieca-

re şi-a lipit  numele pe această 
inimioară, înfrumuseţând-o cu 
steluţe şi flori. Cea mai mare 
bucurie, însă, a fost un tort cu 
cifra 100. 

După o zi încărcată cu noi cu-
noştinţe, noi încercări, şi das-
călii, şi discipolii s-au ales cu o 
porţie de desert, care le-a făcut 
ziua şi mai frumoasă.

renata cUPcEA

Lumina spiritului

• Omului îi place să se mintă și să fie mințit, și 
când nu-l mai minte nimeni și nimic, se dezorga-
nizează.

• A minți nu implică sensul tăgăduirii adevăru-
lui, nici al neafirmării lui. Sensul minciunii noas-
tre este sufletesc.

• Sa nu uiți în viața ta meritul niciodată și nu te 
pleca lipsei meritului niciodată.

• A scrie e a face din nou și într-altfel tot ce 
fusese indiscutabil făcut și bine făcut.

• Dacă vrei să te faci romancier, dragă citi-
torule, deschide miezul și scoate din călimară 
universul.

• Un scriitor are un început, fără îndoială, care 
începe în fiecare zi.

• Dacă literatura și cultura unui popor  înain-
tează împreună, are să urmeze bunăstarea lui 
materială și spirituală și piedicile ce i se opun 
devin înlăturate cu ușurință mai multă.

MAxIME şI AfORISME 
de Tudor ARGHEZI

Mama îți dă viață, e comoara ta 
sfântă și cea mai de preț. Ea te va 
iubi și mereu își va face griji pen-
tru  destinul tău, deoarece ești 
o părticică din ea, ești speranța 
ei de a trăi. În fiece zi, mama se 
trezește cu gândul la tine, copilul 
său. 

Pentru mine, mama înseamnă totul. În fiece clipă, e 
gata să-mi dea o mână de ajutor, un sfat util, să-mi spu-
nă o vorbă  dulce,  să-mi ofere dragostea ei sinceră și 
caldă. Gândul la mama îmi aduce imediat zâmbetul pe 
față. Nu te supăra pe mama  niciodată. Ea face tot posi-
bilul ca să fii fericit și să nu duci lipsă de nimic. 

Știu, vom crește mari, dar să nu uităm că pe lume exis-
tă mama – ființa ce ne iubește necondiționat, ne  educă 
și ne ajută să facem primii pași spre viitor. Să-i mulțu-
mim în fiece zi  și să-i mărturisim cât de tare o iubim! 
Mama e îngerul tău păzitor, iar glasul ei e apa limpede 
de izvor de care nu te mai saturi. Copii, prețuiți-o și iu-
biți-o pe mama fiindcă ea este zeița lumii.

Irina OSTROVERHOV, elevă în clasa a IX-a 
Gimnaziul Viișoara,
r-nul Ștefan-Vodă

MaMa – 
zeiţa lumii

Desen de Maria nOVaC, elevă, s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni

Desen de elena MOVIlă, s. roșu, r-nul Cahul

Micii academiști
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Ion ANTON  

MĂRŢIŞOARELE Învățătorul:
― Ce poți să spui despre 

propoziția „Mama taie lem-
ne”?

― Elevul:
― E greșită. Tata ar trebui 

să le taie.
*  *  *

Vânzătorul nu avea să-i 
dea rest unul băiețel și i-a 
spus:

― Piciule, dă-mi 20 de bă-
nuți și-ți voi da un leu rest.

― Iată 40 de bănuți și da-
ți-mi doi lei. 

*  *  *
O buburuză la farmacie:
― Dați-mi, vă rog, o loțiune 

pentru scos punctele negre.
*  *  *

― Mămico, de ce sunt cân-
tăriți bebelușii? Pentru a afla 
cât costă?

*  *  *
Profesorul:
― Care substanță nu se di-

zolvă în apă?
Elevul:
― Peștele!

Glume

Coordonator de pagină: lica MOVIlă

Nr. 9 (2101)

PRIMUL BAL AL CUNOSTINTELOR

La întâi martie, în prima zi de primăvară, mămica îi prin-
de lui Alunel un mărțișor la piept. Doi clopoței de lăcri-
mioare - unul alb și altul roșu.

Alunel umblă descheiat la palton și-i arată Soarelui măr-
țișorul. Soarele se oprește în loc și îl roagă să i-l dea lui. 

- Nu pot, că e de la mămica, îi spune Alunel și o zbugheș-
te pe câmpie. 

Soarele se ia după el. Aleargă amândoi, până se fac pic 
de apă. Alunel își lasă paltonul. Soarele dă să se răcoreas-
că în zăpadă, dar zăpada se topește.

- Dă-mi mărțișorul tău și-ți dau o câmpie de flori, zice 
soarele.

Câmpia se umple de flori de 
toate culorile. Alunel râde și 
aleargă printre flori. Ajunge 
la marginea livezii. 

- Dă-mi mărțișorul tău și-ți 
dau o livadă de flori, îi propu-
ne, din nou, Soarele. 

Copacii din jur se fac albi 
de floare. 

Soarele privește și așteap-
tă. Alunel își desprinde măr-
țișorul de la piept și-l agață 
de o rămurică de cireș.

Soarele nu mai poate de 
bucurie și își întinde zâmbe-
tul pe tot cerul. 

Alunel ia câmpia și livada 
în floare și le aduce mamei 
drept mărțișoare. 

.
Ce poţi face în 100 de zile de şcoală? Dacă eşti atent la ore şi preţuieşti fiece 

clipă, înveţi nu numai să scrii, să citeşti, să reciţi şi să calculezi. Cred că reu-
şeşti chiar să ajungi în vârful Turnului Eiffel sau să dai o fugă ... în era preis-
torică, la o petrecere cu drăguţii dinozauri.  

MĂICUŢA MEA
Măicuţa mea iubită,
Din nou e ziua ta.
Mă rog de sănătate,
rămâi mereu așa!
ziua cât e de mare 
De-odihnă tu nu știi,
Mereu ești în mișcare
Pentru ai tăi copii.

Iar somnul când e dulce,
Grijile la geam îţi bat.
nu te oprești, mămico,
Muncești ca o furnică.   

Beatrice MACHEDON, 
elevă în clasa a VI-a 

s. Solonceni,      
r-nul Rezina         

Debut la „I.-Î.”

SUNT MARE
nu mi-i teamă de nimica,
Când mă ia cu drag mămica
De mânuţă. 
Chiar și soarele-mi zâmbește,
Când alături mă zărește 
De măicuţă. 

Iar de-mi obosesc papucii,
Maică-mea mă urcă dulce
lângă gene.

şi atunci mai nalt ca mine 
nu e, zău, în lume nimeni  -
Doar vreun nene.
 
Blând, și cerul mă alină
Cu privirea lui senină,
Scumpă tare.
nu mi-i teamă de nimica,
Că-s în braţe la mămica
şi sunt mare!

doamnei învățătoare, colegi-
lor și părinților ce descoperiri 
importante a făcut în decursul 
celor  100 de zile de școală și 
cum și-a folosit cunoștințele 
obținute pentru a deveni ceea 
ce și-a dorit mai mult.

Sărbătoriții au mulțumit 
doamnei învățătoare, părinți-
lor și bunicilor, pentru că  i-au 
învățat să iubească și să dăru-
iască dragoste.

Pentru succesele  frumoase 
la învățătură și participarea la 
activitățile extrașcolare, Mo-
șul 100 le-a înmânat copiilor 
medalii de merit, iar părinții 
le-au pregătit surprize dulci. 

INELUŞ

„Balul ne-a reușit!”

„Mărţişoare pentru mama mea”. Desen de tatiana CazaCu, 
elevă în clasa a II-a „a”, s. Măgdăceşti, r-nul Criuleni

.

După ce au întors ultima filă 
din Abecedar, o ceată de puști 
formidabili purtând coronițe 
cu inscripția „100 de zile de 
școală” au apărut în fața spec-
tatorilor (părinți, bunici, frați 
și surori). Bobocii din clasa I-i 

„A” de la Liceul Teoretic „V. Va-
silache” din capitală și-au spus 
povestea de-a fir-a-păr.

Sceneta, cu care a început 
spectacolul, a reînviat mo-
mentele emoționante din pri-
ma zi de școală, grijile picilor, 
agitația, sfaturile celor maturi: 
adio, păpuși, gata cu jucăriile! 
Părinții și bunicii și-au schim-
bat ritmul de viață, au început 
să învețe alfabetul, să facă te-

mele împreună cu novicii și să 
o asculte pe doamna învăță-
toare Mariana CUCULESCU.

Boboceii, deveniți elevi în 
toată legea, au povestit cum 
au învățat de la furnici,  albi-
ne și alte necuvântătoare să 
fie onești, îndrăzneți, sănătoși, 
să aibă grijă de prieteni și de 
cei apropiați. Picii au rezolvat 
exerciții și probleme haioase, 
au adunat și au scăzut căței, 
căprițe flori, au cântat, au dan-
sat. Nu au lipsit nici glumele, 
șotiile și năzdrăvăniile, de care 
își vor aduce aminte mereu.  

În partea a doua a activi-
tății, fiecare copil a pregătit 
un poster prin care a relatat 

Vrei să o bu-
curi pe mama în 
Ziua de 8 Martie ? 
Gândește-te ce ar 
putea să o impre-
sioneze în mod 
deosebit. Dacă îi 
plac florile și are 
deja una prefe-
rată pe pervazul 
ferestrei, poate îi 
împodobești glas-
tra, reînnoindu-i 
aspectul, așa ca în imaginile alăturate. Iar dacă visează la 
un ram înflorit, îi poți îndeplini dorința, confecționându-i 
unul din năsturașii multicolori. Cadoul e gata. „Te iubesc, 
mămico. La mulți ani!”

                                                                 INELUŞ

Aurel SCOBIOALĂ

Desen: Cristina  COVrIG

fă-o cu mâna ta!

La mulți ani, MĂMICO!

alexandru ManCaş e 
mândru de realizările sale
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Cum s-au format primele stele?

Curiozităţi despre girafe

MOZAIC
Ediţie pentru curioşi           Nr. 3 (91)

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

O echipă de cercetători de la Universitatea 
Stanford şi de la Caltech propun o metodă ine-
dită pentru explorarea oceanelor de pe planeta 
noastră: meduzele-cyborg. Acestea ar putea să 
ajungă în zone în care submarinele se dove-
desc ineficiente sau chiar inutile.

Meduzele-cyborg

La  aproximativ 380.000 de ani după Big Bang, materia Universului era 
extrem de fierbinte, fapt ce împiedica formarea atomilor.

Comunitatea academică a fost de acord cu privire la modul în care a apărut 
Universul nostru, luând în consideraţie teoria Big Bang, care  a permis crea-
rea unei cronologii a modului în care a evoluat tot ceea ce ne compune şi ne 
înconjoară.

Gheţarii din Tibet sunt unele dintre cele mai 
vechi structuri de acest tip din lume. În anul 
2015, o echipă de cercetători din Statele Unite 
ale Americii şi China a călătorit în Tibet pen-
tru a preleva mostre din aceşti gheţari.

Această cronologie poate 
fi în unele cazuri foarte exac-
tă, cercetătorii putând explica 
evoluţia Universului în terme-
nii celor mai mici subdiviziuni 
ale unei secunde. Totuşi, odată 
cu trecerea timpului şi din cau-
za inflaţiei universale, această 
cronologie devine mai greu de 
realizat. Situaţia dată subliniază 
faptul că anumite momente-
cheie din istoria Universului nu 
sunt încă înţelese suficient.

Unele dintre cele mai impor-
tante momente care trebuie 
studiate în continuare sunt 
apariţia şi dispariţia stelelor. În  
primii 380.000 ani, Universul 
nostru a fost o masă de plasmă 
relativ uniformă, a cărei tempe-
ratură era atât de înaltă, încât 
particulele fundamentale nu 
puteau să se unească şi să for-
meze cele mai simple forme de 
materie cu care suntem famili-
ari: atomii de hidrogen şi heliu. 
Totuşi, la finalul acestei peri-
oadei, temperaturile au scăzut 
îndeajuns, astfel încât să apară 

permiţându-ne să „vedem” 
atât de departe în trecut. Ce 
ştiu oamenii de ştiinţă cu sigu-
ranţă este că formarea stelelor 
a schimbat Universul pentru 
totdeauna, ionizându-l, acest 
proces fiind gata la finalul pri-
mului miliard de ani de la Big 
Bang.

Astronomii sunt de părere 
că radiaţia ultravioletă  pro-
dusă de către prima generaţie 
de stele a transformat materia 
Universului din nou în plasmă: 
Soarele din mijlocul sistemului 
nostru solar, toate stelele, ne-
buloasele şi ceea ce se află în-
tre acestea este plasmă. 

Girafele, cele mai înalte mamifere de pe Terra, sunt unele dintre cele mai fas-
cinante şi iubite animale. Numele acestora provine din arabă, mai exact de la 
cuvântul „zarafa”, care înseamnă „cea mai înaltă dintre toate” sau „cea care 
păşeşte repede”. Şi chiar nu sunt încete, acestea putând să alerge, pe distanţe 
scurte, cu o viteză de peste 60 de km/oră. Un mascul adult poate creşte până la 
aproximativ 5,5 metri, fiind mai înalt decât trei oameni la un loc. Gâtul poate 
măsura până la doi metri, dar este alcătuit din şapte vertebre, câte au oamenii.

Cercetătorii au atașat o serie de dispozitive microelec-
tronice cu un consum redus de energie de partea infe-
rioară a corpului unei meduze și au creat un „biohibrid” 
care înoată de trei ori mai rapid față de cum ar face-o în 
mod obișnuit.

 „Am arătat că sunt capabile să se miște mult mai repe-
de decât o fac în mod normal, fără urmări pentru meta-
bolismul lor”, explică Nicole Xu, co-autoare și doctorandă 
în domeniul bioingineriei a Universității Stanford. Cerce-
tătoarea mai spune că meduzele nu își folosesc această 
capacitate în mod uzual, deoarece nu au nevoie s-o facă.

 „Dacă putem găsi o modalitate de a direcționa medu-
zele și, de asemenea, să le echipăm cu senzori pentru a 
monitoriza aspecte precum temperatura oceanului, salini-
tatea, nivelul de oxigen și așa mai departe, am putea crea 
o rețea oceanică, cu adevărat globală, unde fiecare dintre 
roboții-meduză ar costa câțiva dolari”, opinează John Da-
biri, co-autor al studiului și expert în inginerie mecanică 
al Caltech.

Recent, a fost publicat un 
studiu în care s-a făcut publi-
că identificarea a 28 noi gru-
pe de virusuri. Această desco-
perire atrage atenția asupra 
pericolului la care poate fi 
expusă lumea modernă din 
cauza speciilor necunoscute 
de virusuri eliberate de încăl-
zirea globală. Cercetătorii au 
forat la o adâncime de 50 de 
metri, de unde au extras două 

mostre de gheață, care au fost 
decontaminate în trei etape, 
pentru a fi supuse analizelor 
microbiologice. Analizele au 
relevat existența a 33 grupe 
de virusuri, dintre care 28 
necunoscute cercetătorilor. 
De asemenea, aceștia explică 
faptul că topirea gheții crește 
posibilitatea ca toți patogenii 
să fie identificați și clasificați 
corespunzător.

Tehnologii incredibile 

Tainele Universului

Din lumea necuvântătoarelor

Virusuri de peste 
15.000 de ani 

primii atomi din Univers, ceea 
ce a dat naştere unei cantităţi 
foarte mari de radiaţii pe care o 
detectăm şi astăzi: radiaţia cos-
mică de fundal.

De-a lungul a milioane de ani, 
Universul s-a aflat într-o stare 
de neutralitate, „profitând” de 
faptul că în anumite zone den-
sitatea gazului era puţin mai 
mare, atomii de hidrogen au 
început să se adune. Astfel, în 
cele din urmă, au început să se 
formeze primele stele şi galaxii.

Perioada formării primelor 
stele este încă neclară, instru-
mentele noastre ştiinţifice ne-

Datorită înălțimii, girafele sunt extrem de 
atente la posibilii prădători, precum leii și hie-
nele. Totodată, vederea lor excelentă le permite 
să observe, de la depărtare, și fiarele flămânde. 
Pentru a doborî la Pământ o girafă este nevoie 
de câțiva lei.

Girafele mănâncă doar plante. Hrana lor pre-
ferată este salcâmul, astfel că își folosesc gâtu-
rile lungi pentru a ajunge la frunzele și mugurii 
din vârfurile copacilor. Totodată, limbile  lungi 
(până la 53 cm) le ajută să tragă în jos frunze-
le aflate la înălțime. Pielea extrem de groasă le 

permite să se deplaseze, fără probleme, prin-
tre arbuști cu spini. Puii de girafă moștenesc 
petele de pe blană de la mamă. Girafele, la fel 
ca tigrii, zebrele și jaguarii, au pielea de un 
anumit model, ceea ce le ajută la reglarea tem-
peraturii și la camuflaj. Specialiștii au deter-
minat că puii cu petele cel mai puțin regulate, 
dar mari au mai multe șanse de supraviețuire 
în primul an.

Deși le place să mănânce, girafele nu prea 
beau apă. Acest lucru se datorează faptului că 
o obțin din frunze. Adăpatul este și o acțiune 
periculoasă pentru girafe, din cauza crocodi-
lilor, cei mai temuți dușmani ai lor.

Girafele sunt animale extrem de sociabile, 
se plimbă în grupuri, numite turnuri. Aces-
tea sunt alcătuite de 15 membri – femele și 
masculi tineri – conduși de un mascul adult. 
Aceste creaturi frumoase trăiesc în jur de 25 
de ani în sălbăticie, unde, din cauza condiții-
lor precare, ajung la maturitate mai puțin de 
50% din exemplarele născute. La fel ca și  alte 
animale, în captivitate girafele trăiesc mai 
mult, ajungând și la vârsta de 40 de ani.
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Poezii  adolescentine

Invitaţie la discuţie

POREcLA întRE OfEnsĂ ŞI LAuDĂ

PRIMÃvARA
Primăvară – tu, regină a luminii,
Mă bucur atât că exiști și te știu,
tu mi-ai întors puterea iubirii
şi sufletul meu l-ai scos din pustiu.

Primăvară – fericire născută,
De-ai ști, cât de mult te-am dorit,
Ca anotimp îmi erai cunoscută,
acum... și în suflet te simt.

Primăvară – zile cu soare,
norii grei în urmă-au rămas.
ești feerie și sărbătoare,
În altă lume ești primul pas.

Primăvară – clipă ferice,
Cu-a ta lumină mai dezmierdat,
Simt că-nfloresc, pe zi ce trece,
şi toate ţie ţi le-am datorat.

Nr. 3 (102)

cum să aduc vorba cu ea/el despre asta?

Octombrina COVRIG

Prietenul tău sau prietena ta crede că nu este obli-
gatoriu să te protejezi, dacă partenerii au încredere 
unul în celălalt și în acest moment au relații sexuale 
doar între ei?! Este tocmai ocazia potrivită pentru 
a vorbi cu ea/el despre asta! Mai ales că, în ultimul 
timp, s-au înmulţit cazurile când unele adolescente 
devin inopinat... mămici. Dar cum să o faci?

Strict  confidenţial

Coordonator de pagină: Octombrina ONOFREI

Sănătatea ta este darul cel 
mai de preț. De aceea trebu-
ie să ai o atitudine responsa-
bilă față de sănătatea și viața 
ta sexuală, fără să te lași în 
nădejdea cuiva. Dacă înțelegi 
acest fapt, discuția va fi mai 
ușoară pentru amândoi și vei 
reuși să-ți convingi prietenul 
sau prietena că decizia despre 
relațiile sexuale protejate este 
singura corectă.

Câteodată mă gândesc că viața noastră este formată din clipe 
de fericire și ani întregi de întuneric. Printre sclipirile sporadi-
ce de euforie se află și dragostea, miracolul sufletului omenesc.

Nu știu cum să descriu acest sentiment ciudat. Atât de frumos 
ca un vis de primăvară, ce face inima omului se tresalte în cele 
mai neașteptate moduri. Dragostea te ia de mână și te poartă 
pe cele mai înalte culmi, prin albul norilor, te scaldă în razele 
palide de soare. Când ești îndrăgostit, toate capătă o nuanță 
roz, ca vata de zahăr din mâna unui copil inocent. Nu există 
râu, toți sunt buni, iar orice situație dificilă are rezolvare. Cred 
că fără de dragoste noi n-am mai cunoaște ce este cu adevărat 
fericirea, acea fericire pură, cuprinzătoare, care te face să zbori, 
care îți dă aripi. Persoanele iubite, în mod firesc, sunt unicele 
pe care nu le uităm niciodată, care ne rămân pentru totdeauna 
în  suflet. Când iubim, suntem gata să renunțăm la toate, să ple-
căm la celălalt capăt al planetei sau să iertăm și cele mai mari 
greșeli, nimic nu este imposibil pentru un îndrăgostit, deoare-
ce anume iubirea ne dă curajul pe care în orice alte momente 
din viața noastră nu-l posedăm. E atât de frumoasă perioada 
când ești iubit și iubești, atât de unică și caldă, încât pare că nu 
se va termina niciodată, la fel ca scurgerea timpului. Și cu toate 
că timpul e veșnic, iubirea nu, căci ea, asemeni unui trandafir, 
înflorește cel mai frumos dintre toate sentimentele, dar, la rân-
dul ei, se ofilește ca toate celelalte, ca mai apoi se reînvie iar 
și iar. În zbuciumul vieții, anume aceste momente de înflorire 
sufletească ne fac să perseverăm, să sperăm la ceva mai bun, 
să dorim mai mult, să ne bucurăm de cele din jurul nostru.

Nicoleta GUŞTIUC, elevă în clasa a IX-a
s. Cotul Morii, r-nul Hâncești

Din poşta ediţiei

Dragostea e nemuritoare

P.S. Am fi curioşi să aflăm, dacă v-ați confruntat și voi cu o 
asemenea situație, când cineva l-a obijduit pe colegul, ori colega 
voastră de clasă ori de școală, de aceea așteptăm cu nerăbdare 
scrisorile voastre pe adresa redacției.

Desen de andreea axentI, 
elevă, liceul teoretic „n. Da-
diani”

Desen de evelina CHerDI-
Vară, elevă, liceul teoretic 
„n. Dadiani”

Desen de jana MOlOGHIn, elevă, 
liceul teoretic „n. Dadiani”

Unii copii îşi poreclesc cole-
gii, jignindu-i. Am auzit şi am 
văzut cum o fetiţă venea în fi-
ecare zi plângând de la şcoală, 
fiindcă colegii o porecleau „şo-
bolan”, din motivul că e năs-
cută în Anul şobolanului. Ca 
să se informeze cei care ofen-
sează pe cineva, îi îndemn să 
citească informaţii despre zo-
diile lor şi să se gândească cum 
s-ar simţi ei, dacă ar fi numiţi 
conform zodiacului. Noi, însă, 
vorbim de Anul şobolanului. 

şobolanul este primul în ho-
roscopul chinezesc. Anume el 
este cel mai respectat din zo-
die. El e foarte inteligent, tac-
ticos şi este un strateg genial, 
iată de ce reuşeşte să facă faţă 
oricăror probleme. Are o me-

morie excepţională, capabilă 
să reţină cele mai mici detalii. 
Este plin de energie, poate îm-
bina mai multe activităţi si-
multan şi cere altora executări 
prompte. Această zodie nu 
suportă situaţii în care oame-
nii ascund ceva unul de altul. 
Cei născuţi în Anul şobola-
nului sunt de o corectitudine 
deosebită în muncă, au spirit 
econom, manifestă grijă şi res-
pect faţă de valorile materiale. 
Sunt firi generoase, dăruind 
celor apropiaţi lucruri valo-

sociabili şi populari în socie-
tate. Par mereu în alertă ma-
ximă, sunt buni organizatori. 
şobolanul e foarte sensibil şi 
atacurile la persoana sa îi pro-
duc un mare stres. şobolanului 
nu-i place pasivitatea. El are 
mereu nevoie de prieteni veseli. 

Tamara PERETEATCU

roase. şobolanul este un sim-
bol al dragostei, atenţiei. Sunt 
curioşi, cu mult şarm, delicaţi, 
cu aptitudini de a scrie versuri, 
sunt romantici. Le place să fie 
lăsaţi în pace, chiar dacă sunt 

Alegerea metodei potri-
vite pentru preveni-

rea unei sarcini nedorite și 
a infecțiilor cu transmitere 
sexuală este o chestiune care 
îi vizează pe ambii parteneri. 
Doar discutând împreună 
avantajele și dezavantajele fi-
ecărei metode de contracepție 
și după consultarea unui spe-
cialist, poate fi găsită metoda 
cea mai potrivită.

Uneori, însă, băiatul sau 
fata nu are timp pentru asta. 
În acest caz, unul dintre par-
teneri trebuie să-și asume 
curajul și să aducă vorba des-
pre problemă. Dacă aveți deja 
relații sexuale, nu este cazul 
să vă lăsați în speranța că „to-
tul va fi bine”. Protecția îm-

potriva sarcinii nedorite este 
singura decizie corectă!

Dacă prietenul sau prietena 
ta va protesta că nu este res-
ponsabilitatea lui ori a ei, ex-
plică-i că, atunci când aveți o 
viață intimă comună, respon-
sabilitatea pentru consecințe 
aparține, în egală măsură, am-
bilor parteneri.

Deci, cum să începi și să con-
tinui discuția la acest subiect 
important, dar deloc simplu?

• Alege un moment potri-
vit. Nu este cazul să începi 
discuția într-un loc aglome-
rat, înainte de masă, la disco-
tecă, în prezența prietenilor 
sau atunci când cineva dintre 
voi se grăbește.

• Spune-i părerea ta. Îți pro-
pun câteva fraze care te pot 
ajuta să pornești discuția:

„Știi, sunt puțin emoționat/
tă. Vreau să vorbesc cu tine 
despre ceva. Ce crezi despre 
faptul că trebuie să folosim 
prezervativul?”

„Cunosc niște persoane care 
nu folosesc prezervativul, 
atunci când fac sex, dar păre-
rea  mea e că noi trebuie să-l 
folosim numaidecât. Îmi place 
să mă simt în siguranță. Tu?”

Dacă prietenul tău sau pri-
etena ta consideră că nu este 
obligatoriu să te protejezi, 
atunci când partenerii au în-
credere unul în celălalt și în 
acest moment au relații sexu-
ale doar între ei, încearcă să-i 
explici niște lucruri.

Pentru a evita o sarcină ne-
dorită, trebuie folosită una 
dintre metodele de protecție. 
La vârsta adolescenței, cea 
mai reușită variantă este 
prezervativul.

Dacă tu sau partenerul 
ați avut deja relații sexuale 

cu altcineva, nu există nici o 
garanție că foștii parteneri 
au fost sănătoși. Nu este ex-
clus ca unul dintre ei să fi 
avut contacte sexuale cu o 
persoană infectată cu HIV.

Toți oamenii pot fi infectați 
fără să cunoască acest fapt 
din lipsă de simptome. Exis-
tă și alte infecții periculoase, 
care se transmit pe cale se-
xuală, nu doar HIV.
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Darul dat mai departe

Răsai asupra mea, Lumină Lină!

Povestiri cu tâlc

Portret colectiv: participanţii la festival

Nr. 3 (61)

„învață să învingi răul cu binele, răutatea cu bunătatea, cu 
blândețea, cu smerenia.” (din Cuvintele Bătrânilor)

Festivalul Cântecului Creștin 
Ortodox la cea de a II-a ediție

Cu binecuvântarea PS Siluan, 
Episcop de Orhei şi Vicar al Mi-
tropoliei Moldovei, Liceul Teoretic 
„Onisifor Ghibu” din mun. Orhei a 
fost gazdă călduroasă pentru Fes-
tivalul Cântecului Creştin Ortodox, 
aflat la cea de a II-a ediţie. Au par-
ticipat, în special, colective şcolare 
unde în prezent se predă ora de 
religie. După cum a subliniat şi 
dna Silvia Mustovici, Șefa Direcţiei 
Educaţie Orhei, trebuie să le culti-
văm tinerilor valorile creştine, de 
aceea este importantă colabora-
rea dintre şcoală şi biserică.  

Programul festivalului a fost 
pregătit de dna Angela Patraș, di-
rector adjunct la liceul-gazdă. Au 
evoluat elevii de la Liceul Teoretic „O. Ghibu” din 
Orhei, Liceul ,,A. Donici” din Peresecina, gimna-
ziile ,,M. Eminescu” şi „Ion şi Doina Aldea-Teodo-
rovici” din Orhei, dar şi de la gimnaziile din satele 

Camencea, Chiperceni, Cucuruzeni, Cişmea, Mi-
toc, Piatra.

În final, a răsunat, sobru şi înălţător, un recital 
susţinut de corul Preoţilor din Vicariatul Orhei. 

Sursa: http://manastireacurchi.md

MÃ ROg...
la biserică eu vin 
lui Dumnezeu să mă închin,
Mă rog ca să fie pace,
toţi copiii să se joace.
Mă mai rog de sănătate,
Să ne-ajute Domnul în toate, 
De rele să ne păzească,
ţara să ne-o ocrotească.

Alexandru GONCEAR, 
elev în clasa a IV-a „B” 

la Liceul Teoretic „A. I. Cuza”
mun. Chişinău

Coordonator de pagină:  eudochia VerDeş

Rugăciune  pentru  părinți
Doamne, cât este de bine 
Când e mama lângă mine!
Doamne, cât este de rău
Când nu-l văd pe tatăl meu!

tata, mama mă iubesc,
Pentru mine ei trudesc.
ţine-i, Doamne îndurate,
la mulţi ani, cu sănătate!

Fă-le parte tot de bine,
Să poarte grijă de mine
şi mereu, cu harul tău,
Izbăvește-i de cel rău.

Doamne, ţine-i fericiţi
Pe părinţii mei iubiţi,
Să mă poată crește bine,
Să se bucure de mine.

Sărbători  creştine
25 martie/ 07 aprilie 

– Buna-Vestire
Buna-Vestire sau, popular, 

Blagoveştenia, este una 
dintre cele patru sărbători 
Împărătești închinate Maicii 
Domnului. Este ziua în care 
Arhanghelul Gavriil a rostit 
„Bucură-te!”, aducând cea 
mai importantă veste din 
istoria omenirii – vestea venirii 
în lume a Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos.

9/22 martie – sfinţii 40 de Mucenici din cevastia
Cei 40 de mucenici erau soldaţi care au mărturisit că 

sunt creştini şi au refuzat să se închine idolilor. Ei au 
fost supuşi la multe chinuri, au preferat să fie sacrificaţi 
în apa rece ca gheaţa, dar nu şi-au trădat credinţa în 
Hristos.

Se întâmpla în timpul războ-
iului, într-o vreme când viaţa 
era foarte grea şi oamenii nu 
aveau ce să mănânce. Însă un 
om bogat şi cu suflet bun se ho-
tărî să îi ajute pe cei săraci şi să 
dea fiecărui copil câte o pâine. 
A doua zi, încă de dimineaţă, în 
faţa casei lui se adunară mulţi 
copilaşi. Când bogatul nostru 
apăru cu nişte coşuri mari, pli-
ne de pâine, copiii se repeziră, 
îmbrâncindu-se şi lovindu-se, 
fiecare urmărind să apuce o 
pâine cât mai mare. Și cum pu-
neau mâna pe pâine, o luau la 

goană fără să se uite înapoi.
Omul cel bun observă că un-

deva, la marginea curţii, o fetiţă 
aştepta cuminte şi liniştită. Și 
după ce toţi copiii plecară, fe-
tiţa se apropie şi ea cu sfială, 
dar nu găsi nimic nici în primul 
coş, nici în al doilea. Doar în al 
treilea coş văzu o pâinică mică, 
mică, pe care nici un copil nu o 
băgase în seamă. O luă cu mare 
bucurie, mulţumi frumos şi ple-
că spre casă. Văzând purtarea 
ei frumoasă, omul spuse la bu-
cătărie să se facă o pâine mică, 
dar în care să fie puşi 10 gal-
beni. Apoi, dimineaţa devreme, 
aşeză pâinica deasupra celor-
lalte pâini şi ieşi din nou cu ele 

în curte. Acolo, copiii, deja ne-
răbdători, se repeziră ca în ziua 
de dinainte şi se mai luară şi la 
ceartă. La sfârşit, fetiţa, care 
aşteptase la fel de răbdătoare, 
se alese tot cu pâinica cea mai 
mică. Îi mulţumi din nou omu-
lui şi se grăbi spre casă, unde o 
aştepta mama ei.

Când se aşezară la masă, fe-
meia rupse pâinea şi rămase 
mută de uimire, văzând cum 
cad din ea cei 10 galbeni.

– Vai, fata mea, ce să fie cu 
aceşti bani? Cum or fi ajuns 
din greşeală în pâinea noastră? 

mulţumit şi cu puţin. De aceea 
am hotărât să te răsplătesc. Azi 
am văzut şi cât eşti de cinstită, 
fiindcă, deşi ai fi putut păstra 
banii, tu ai venit repede şi i-ai 
adus înapoi. Drept răsplată, în 
fiecare dimineaţă când vei veni 
să iei şi tu o pâinică, vei primi şi 
câte 10 galbeni.

Vă închipuiţi, desigur, bucuria 
fetei. Nici nu mai ştia cum să-i 
mulţumească omului pentru 
marea lui bunătate. Merse apoi 
la mama ei, îi dădu bănuţii şi îi 
povesti totul. Aceasta o povăţui 
şi de această dată, iar fetiţa îi 
urmă sfatul, ca întotdeauna.

Și, în fiecare dimineaţă, când 
fetiţa primea bănuţii, ea se du-
cea în mijlocul celorlalţi copii şi 
îi împărţea cu ei pe toţi. Știa că 
şi ceilalţi au nevoie de miloste-
nie la fel de mult ca ea.

Poate i-au căzut brutarului în 
timp ce frământa pâinea. Ia-i 
repede şi du-i înapoi!

Fetiţa se întoarse în grabă la 
casa omului şi îi dădu acestuia 
toţi banii, spunându-i cum i-a 
găsit mama ei în pâine. Bogatul 
nostru o privi cu blândeţe şi îi 
spuse:

– Banii aceştia nu au ajuns 
acolo din senin. Ieri am văzut 
câtă răbdare ai avut şi cum te-ai 

Dar voi, dragi copii, întotdeauna știți să mulțumiți pentru lu-
crurile bune care vi se întâmplă? Ştiți să împărțiți darurile și bu-
curiile primite și să nu treceți nepăsători pe lângă ceilalți? V-ați 
gândit cu ce fapte de milostenie veți întâmpina Sărbătoarea În-
vierii – Paștele? Scrieți un eseu la această temă.

Concursul  cu acest generic continuă. Participă și tu!         
Cele mai bune lucrări vor fi publicate, iar autorii vor 

fi premiați.

CONCURS: „Biserica din localitatea mea”
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Mamă, raza mea de soare Valerian CIOBANU, născut în 
1958, satul Cobâlea, r-nul Șoldănești. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din Mol-
dova. Studii la Universitatea de Stat din 
Moldova (1975-1980). Din 2005 pânâ 
în 2020 semnează cărțile: „Popas în 
Valea Adâncă”, „Potop din senin”, „Co-
bâlea, izvoare de lumină”, „Din lutul 
iubirii”, „Memorie pulsativă”, „Nume și 
lume”, „Ave numele tău”, „Fulgere în tu-
nel”, „Ultimul extraterestru”, „Aproape 
de Carpați”,  „Rezervația morții” (ro-
man). În anul 2019, este inclus în „Enciclopedia Scriitorilor Ro-
mâni contemporani de pretutindeni”.
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file din jurnalul ROVELIEI
(fragment)

...Azi la lceul nostru a fost o sărbătoare. Ce fel de sărbătoare în cea de-a doua 
jumătate a lunii martie, n-am înțeles de la început. Cunosc deja Mărțișorul tradi-
țional de la 1 la 10 martie, știu că unora le place să facă sărbătoare din ziua de 8 
martie... Iar pentru noi, cei aflați mai la nord de ecuator, primăvara astronomică 
vine, sau se începe, de la 21 martie, odată cu echinocțiul de primăvară – momen-
tul în care Soarele trece din emisfera sudică a cerului în cea nordică. La această 
dată ziua este egală cu noaptea și Soarele răsare exact la est și apune exact la 
vest...

...O prietenă mi-a zis că este Ziua mondială  a 
Poeziei. Eu nu sunt poetă, ca alte fete, eu m-am 
ocupat doar de pictură, am făcut gimnastică, 
echitație. Sunt așa cum mă vedeți – o fată ne-
astâmpărată și, cu toate  acestea,  îmi calculez 
fiecare pas pe care îl fac. 

*  *  *
Am citit „Ţara zăpezilor” de Yasunari Kawa-

bata... Chiar am rămas impresionată cum este 
descrisă viața unei fete japoneze, a altora ca ea, 
care în lungile nopți de iarnă țes fire de câne-
pă, albesc pânza pe zăpadă, confecționează din 
acea pânză vestimentație. Dacă aș fi scriitoare, 
aș scrie și eu despre fetele și femeile care con-
fecționează prin părțile noastre haine din in. 
Cred că aș reuși să fac un roman plin de dragos-
te, dar și de suferințe, cu zăpadă pe timp de iar-
nă și căldură pe timp de vară, când se poartă ia... 

*  *  *
... Am intrat apoi în bibliotecă. M-am între-

bat: cine mai este oare Liliana Corobca? Ca să 
înțeleg, am luat „Kindelandul” ei, un mic roman 
despre o fată de-o vârstă cu fiica Alionei. L-am 
citit și, sinceră să fiu, mi-a plăcut romanul, deși 
nu este prea mare ca volum. E mai degrabă un 
eseu desfășurat, o povestire vastă, redactată la persoana întâi singular, din per-
spectiva unei fetițe de 12 ani, Cristina, care-și crește singură cei doi frați preșco-
lari, Dan și Marcel. Mama lor lucrează în Italia și tata în Rusia, de aceea romanul 
cucerește prin firescul spunerii: „Nici nu-mi mai imaginez cum e să stai acasă cu 
mama și cu tata. Să-ți spele ei hainele, să facă ei curățenie, mâncare, iar tu să tai 
frunze la câini”, asta după ce sora mai mare își mustră, ca o mamă bună, copila-
șii: „Nu plângeți, acum avem de lucru. Facem program. Ora de plâns: opt seara” .

Am găsit în carte și cea mai scurtă miniatură a autoarei. E o miniidilă a Cris-
tinei cu Fedoraș.

„... Eu știu că, într-o zi, Fedoraș se va întoarce și mă va lua în căsătorie. El mă 
iubește foarte mult. Aștept să termine școala. O să vină și o să construim casă 
în satul nostru, cel mai frumos din lume. Și dacă toți vor pleca și va rămâne 
satul pustiu, noi vom face mulți copii și vom umple satul la loc. Copiii noștri 
vor ocupa casele părăsite, vor crește mari, vor lucra și satul va înflori.” (Visuri 
frumoase, copilărești, bineînțeles).

*  *  *
Citesc și notez: deși Soarele luminează în culori galbene, culoarea cerului e 

albastră. La o analiză spectrală a luminii se observă în lumina Soarelui mult vio-
let, destul albastru și foarte puțin galben și roșu. Încă Leonardo da Vinci (1452-
1519) și-a dat seama că agentul care colorează cerul în albastru este aerul din 
atmosferă. Într-adevăr, vara când nu plouă, când în aer avem multe firișoare de 
praf, cerul mai degrabă e alb-lăptos, decât albastru. Este de ajuns ca praful să 
dispară, să plouă și cerul devine adânc-albastru. Asta am observat și eu după 
o ploaie. M. Eminescu în „Memento mori”a scris: „Cer frumos, adânc-albastru 
străveziu, nemărginit...”.

*  *  *
Iar azi am fost impresionată de eclipsa de soare. Încă n-a crescut copil în lume 

care să adreseze Soarelui cuvinte gingașe. Astrul zilei e cel care ne dă căldură, el 
e cel care ne dă lumină, el ne dă viață, dar și ne-o poate lua.

Oamenii din cele mai vechi timpuri i se închinau Soarelui, căruia îi datorau 
viața, organizau în cinstea lui sărbători, îi consacrau imnuri mărețe, versuri in-
spirate...

Eu am urmărit eclipsa cu ajutorul unor ochelari speciali. Înainte vreme oa-
menii credeau că eclipsa este un semn al mâniei lui Dumnezeu pentru faptele 
necuviincioase săvârșite de ei.

Dar să revin la povestirea celor văzute de mine. Când discul lunar a acoperit 
aproape cu totul talerul Soarelui, pe cer au apărut stelele, ziua în amiaza mare. 
Iar peste câteva minute scurte se întunecase. Faza a doua a eclipsei a fost mai 
plăcută, luminozitatea creștea, bucuria în suflet la fel. Apoi peste câteva minute 
pe bolta cerului a apărut din nou același Soare, mândru și frumos. În acea zi am 
rămas cu senzația că am trăit două zile la rând într-o singură zi...

Desen: Cristina  COVrIG

Lumină nestinsă
lumină nestinsă pe cerul în scamă,
lacrimă ce fuge pe obrazul înviorat,  
Oricând și în vecie, dragă mamă,
aice ești și-n secolul demult uitat.
Când vântul iute ne-aduce bucurie,
Pe-a tale braţe moi și calde zăbovim, 
Pentru iubire și-această copilărie, 
şi pentru vise, mamă,-ţi mulţumim.

Mădălina ŞEVCIUC, 
elevă în clasa a X-a 

la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” 
or. Iaşi 

La 8 Martie
(învățătoarei mele Alexandra Ceban)

În noaptea rece ca o stea,
un geam mai e de veghe.
la masă-nvăţătoarea mea
Verifică caiete.
De sus o vede luna plină, 
Citind compunerile noastre, –
Învăţătoarea mea-i lumină
Ce ne deschide zări albastre. 

Mădălina SMOCHINĂ, 
elevă în clasa a IV-a 

la Gimnaziul ,,N. Dabija” 
s. Heciul  Vechi, 
r-nul Sângerei

sufletul tău, mamă 
ştiu,  măicuţă, vorba ta
Îmi va mângâia inima.
Cu faţa blândă mă înveţi
Să am mereu încredere în mine, 
Să privesc lumea ca pe-o minune. 
un  curcubeu este sufletul tău, mamă. 
Spre tine, mamă, vine iubirea mea.

Corina BALTAG, 
elevă în clasa a XI-a „B”

la Liceul Teoretic „Universul” 
mun. Chişinău 

Mamă, te-aştept 
revino, mamă, acasă,
te-aștept. Când vei veni?...
ţi-aș asculta vocea duioasă,
lângă mine de-ai fi –
atât de multe am să-ţi spun, 
Despre școală, despre toate. 
Pe-al tău umăr fruntea să-mi pun,
Să ne șoptim  ziuă și noapte.
revino, mamă, te-aștept, 
Cu tine-n vis mă trezesc.
S-adorm lângă al tău piept, 
Să-ţi spun cât de mult te iubesc.

Silvia CLIPCA, studentă, anul II 
la Colegiul Financiar Bancar 

mun. Chişinău

Mamei
Mamă, ești raza mea de soare,
Glasul tău drag mereu mă alină.
tu vindeci acolo unde doare,
nu cu pastile, ci cu privirea de zână.
Ochii tăi dau căldură inimii,
zâmbetul fermecător dă putere.
Mamă, strălucești precum nimenea,
şi-mi ești cea mai mare avere.

Valentina ASAFTEI, 
elevă în clasa a X-a 

s. Sărata Galbenă, 
r-nul Hânceşti

Lângă mama
şuvoaie de apă brăzdează pământul.
Prin nori se strecoară, răzleţe, ușoare,
tunete scurte ce-mprăștie vântul.
Fulgeră în văzduhul aburit de soare.
Ploaia de martie nu mai are sfârșit.
Pe drumuri e liniște, o liniște totală. 
Se-aud doar stropii cum cad 

din streșini
şi prin ulucele ruginite se varsă.
O simplă ploaie de primăvară 
ne-adună pe toţi lângă mama, 

în casă.  
Elena IANCOVSCHI, absolventă 

a Gimnaziului Dahnovici 
comuna  Bobeica, 
r-nul Hânceşti 

înger păzitor
Mama mea, steluţă vie – 
Îngerul meu păzitor.
tu ești floarea din câmpie,
apă rece, de izvor.
tu ești luna ce răsare,
Ochii tăi parcă-s de zână,
ești o fiinţă iubitoare,
Cântecul ce-n prag răsună,
undă caldă de la soare
Ce ne cheamă și-ncălzește,
ne alină și-ocrotește
şi cu dragoste ne crește.
te iubim și noi, măicuţă, 
Floare rară de grădină.
Că ești blândă și drăguţă
şi cu dragoste-n inimă.

Dumitrița PORCESCU, absolventă 
mun. Chişinău,
Liceul Teoretic „V. Vasilache”

Desen de Irina leaHu, s. Dubăsarii 
Vechi, r-nul Criuleni

Desen de alexa CuCIuC, s. Dubăsarii 
Vechi, r-nul Criuleni


