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Rodul toamnei cel bogat 
Și pe noi ne-a inspirat. 
Învăluiți de-a ei magie, 
Ne-am împlinit o bucurie.  
 
Noi în hol ne-am adunat 
Și un târg am organizat. 
Un târg al toamnei aurii 
Ca să împărțim bucurii. 
 
Cu prăjituri, plăcinte bune, 
Borcane cu fructe și legume, 
Cu coșuri pline de bucate  
Am petrecut clipe minunate. 
 
Am vândut, am cumpărat, 
Chiar bine ne-am împăcat. 
N-am uitat să dăruim 
Buni creștini și noi să fim. 

 Târgul de toamnă al claselor a IV-a 

 Clasele a IV-a, coordonate de Viviana 
Țigănaș, Mihaela Beldeanu, Doina Crainiciuc și 
Viorica Ciupu, au organizat pe 11 noiembrie 
2022 un Târg al toamnei foarte reușit (nu ne lău-
dăm, acesta este adevărul). 

 În zilele precedente târgului, am confec-
ționat ornamente de toamnă, tablouri, pitici din 
mere și nuci, zâne din linguri de lemn, baloane 
"înfrunzite" etc. O mare contribuție au avut-o 
părinții copiilor care s-au întrecut în a prepara 
prăjituri gustoase cu fructe, a coace plăcinte cu 
mere și prune, a pregăti borcane cu zacuscă, cu 
gogoșari, cu dulceață, cu gem, cu compot. 
 În ziua târgului, am aranjat frumos stan-
durile de vânzare, le-am ornat cu crizanteme, cu 
bostănei, cu multă dragoste. 
 Cu bucurie și veselie, îmbrăcați în costu-
me populare, au vândut și au cumpărat tot ceea 
ce și-au dorit, au făcut reclamă la produse, s-au 
tocmit la prețuri ca niște adevărați negustori. Nu 
au uitat nici de cei necăjiți, donând o parte din 
bunătăți unor familii defavorizate. 
 Toți am fost atât de prinși în minunata 
activitate, încât nici nu am simțit cum a trecut 
timpul. Toamna chiar a fost darnică cu noi! 

(înv. Viorica Ciupu) 
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 „Toamna este o simfonie, 
artă vie în mii de culori”.  

Valeria Mahok 
 
 Toamna este cel mai nostal-
gic anotimp, care ne trezește 
amintiri frumoase. Clasa Inge-
nioșilor s-a bucurat de toate cu-
lorile toamnei și de timpul cel 
mai favorabil pentru a citi o po-
ezie sau o poveste. 

 Ceainăria cu dichis a provo-
cat copiii în alegerea și lectura-
rea unei povești alături de un 
ceai aromat, însoțit de biscuiți 
delicioși. 
 Atelierul de pictură cu natu-
ră a provocat elevii în utilizarea 
unor tehnici noi de pictură, fo-
losind ștampile din fructe, cu 
care s-au realizat adorabile bor-
cane cu compot. 

 Nu în ultimul rând, Tărtăcu-
țele vesele au dat viață fanteziei 
și creativității și au ținut compa-
nie acordurilor melodioase ale 
cântecului ”Am venit să întreb 
ce mai faci, tu, toamnă udă și 
tristă”. 

prof. înv. primar  
Angelica Mihaela Murărașu 

Fantezii  de toamnă  
un eveniment realizat de Clasa Ingenioșilor  

Amprenta de bine și Character First  

două inițiative pentru educația civică a elevilor 

 Educația morală a elevilor școlii este una 
dintre prioritățile demonstrate. În acest context, 
școala a accesat două programe naționale care 
pun la dispoziția instituțiilor școlare materiale în 
scop educativ. 
 Una dintre acestea este intitulată ”Amprenta 
de Bine”, în cadrul căreia, școala a primit un set 
cuprinzând informații despre drepturile copilului. 
Elevii pot scana codul QR și își completează in-
formațiile despre fiecare drept al copilului pre-
zentat. 

 Cealaltă, intitulată ”Character First”, cuprin-
de un set de planșe  și broșuri pentru educarea 
unor trăsături de caracter ale elevilor, precum 
ascultarea, toleranța,  onestitatea, recunoștința, 
generozitatea și multe altele. Săptămânal, psiho-
pedagogul școlii, prof. Daniela Vîrvara, încarcă 
pe grupul profesorilor unul dintre postere, pre-
cum și materiale-
le aferente trăsă-
turii respective. 
 Posterul este 
afișat în clasă, iar 
activitățile fiecă-
rei săptămâni se 
subordonează res-
pectivei trăsături.  
 Elevii sunt 
încântați și aș-
teaptă cu nerăb-
dare următoarea 
provocare în fie-
care săptămână. 

prof. Rodica 
Zimbru 
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În cadrul Cercului pedagogic al claselor a 

II-a, ce s-a desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 

10 Suceava, elevii clasei a II-a B au organizat o 

serie de interesante activități. Ele au avut ca temă 

“Formarea competențelor STE(A)M în ciclul 

primar” și au reprezentat o adevărată provocare 

pentru colectivul clasei. 

Ca primă activitate am realizat cu elevii 

un interesant Lapbook. Pe baza discuțiilor purta-

te și după vizionarea unui film interesant 

(PAXI – Circuitul apei în natură),  

am finalizat o cărticică numită Lapbook.  

Curioși, ne-am pus întrebări despre feno-

mene ce au loc în jurul nostru, am găsit răspun-

suri pe care apoi le-am organizat și diseminat .  

Am găsit apoi un mod de a aplica cele învățate la 

științe. Pentru aceasta am apelat la tehnologie. În 

ajutorul științei a venit și ingineria. Folosindu-

ne priceperea și creativitatea, am inventat un lu-

cru deosebit de util, un sistem de irigații. Cu nu-

mai o sticlă de plastic refolosită, două bețe și o 

bandă scotch, am găsit soluția pentru a uda plan-

tele (atât cele din ghiveciul de acasă, cât și pe 

cele din grădina de legume), asigurându-le exact 

apa de care au nevoie (cantitatea), realizând în 

acest mod și economisirea ei. 

             Prin urmare, educația STEM devine un 

punct cheie în pregătirea tinerelor generații pen-

tru viitor. Cum se poate 

face acest lucru? În pri-

mul rând, prin  promo-

varea și utilizarea unor 

metode de predare baza-

te pe explorare, investi-

gare și anchetă, pentru a 

implica elevii.  Apoi, 

prin prezentarea și pro-

movarea de modele de 

cariere în domeniu, în 

așa fel încât elevii să 

regăsească un exemplu 

demn de urmat.     

prof. înv. primar  

Cristian Murărașu  

 Circuitul apei în natură 
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Cel dintâi în fapte bune 

 Motivați și plini de entuziasm, elevii cla-
sei a IV-a A scriu câte un bilețel și îl pun în 
„Cutiuța cu fapte bune”. De ce? Pentru că ei do-
resc să schimbe lumea, să încurajeze binele și să 
facă, dacă se poate, ca răul să dispară. Înconju-
rați de oamenii egoiști, plini de sine și respingă-
tori, aceștia speră că totul se va transforma în 
bine. Implicându-se ei, și alții vor urma să o fa-
că, astfel, reușind să schimbe lumea pas cu pas. 
Sau „bilețel cu bilețel”! 
 În luna noiembrie, s-au adunat în 
„Cutiuța cu fapte bune” 141 de bilețele, mai 
precis, 141 de fapte bune, pe care elevii s-au 
străduit să le facă. Iată câteva dintre faptele bu-
ne scrise de elevi pe bilețele: 

„Mi-am donat ghiozdanul vechi.” (Eduard, 
07.11.2022) 
„Am dat un pachet de biscuiți la un să-
rac.” (Rareș, 04.11.2022) 
„Am cumpărat mâncare unui copil de pe stra-
dă.” (Teodor, 04.11.2022) 
„Astăzi m-am împăcat cu un prieten.” (Edi, 
15.11.2022) 
„Am dat cu aspiratorul în locul mamei me-
le.” (Amira, 04.11.2022) 
„Astăzi am făcut curat în camera mamei ca să-i 
fac o surpriză.” (Alex, 18.11.2022) 
La finalul lunii, elevul care a făcut cele mai 
multe fapte bune a primit o diplomă și un pre-
miu. (înv. Viviana Țăgănaș) 
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      Emoțiile și exersarea acestora în o familie cu  
limite și granițe clare între subsisteme 

 Familia reprezintă „o formă de comunitate 
umană alcătuită din doi sau mai mulţi indivizi, 
uniţi prin legături de căsătorie şi/sau paterne, 
realizând, mai mult sau mai puţin latura biolo-
gică şi/sau cea psihosocială” (I. Mitrofan, C. 
Ciupercă, 1998,   
 În interiorul familiei se delimitează subsis-
teme: subsistemul parental și subsistemul frății-
lor (al copiilor). Aceste subsisteme este bine să 
fie delimitate de granițe clare și bine definite 
care să promoveze comunicarea deschisă, inti-
mitatea subsistemelor.   Claritatea graniţelor din 
familie reprezintă un parametru util pentru eva-
luarea funcţionalităţii familiei. Claritatea grani-
țelor este necesară și în procesul de individuali-
zare și explorare autonomă a fiecărui membru. 
O familie cu o slabă diferenţiere între subsiste-
mele sale descurajează explorarea autonomă şi 
rezolvarea problemelor. (Diana Lucia Vasile, 
”Introducere în psihologia familiei și psihose-
xologie”) 
 Părinții și copiii în familie au nevoie de inti-
mitate, limite și reguli clare pentru a se putea 
diferenția și dezvolta sănătos. Copiii au nevoie 
de exersarea rezolvărilor de situații în contexte 
sigure de viață pentru a-și  dezvolta autonomia 
și încrederea în sine.  
 Părinții au nevoie de asemenea de intimita-
tea relației, de discuții și manifestare emoționa-
lă liberă și sigură pentru sănătatea relației feme-
ie-bărbat, respectiv soț-soție, mamă-tată. Pro-
blemele zilnice, stresul, etc. se pot transfera în-
tre membrii 
familiei sau 
pot trece de la 
părinte la copil 
(copii), mai 
ales în cazul în 
care granițele 
sau limitele 
dintre subsiste-
mele familiale 
nu sunt bine 
definite.  
 Discuțiile 
care depășesc 
nivelul de înțe-
legere și impli-
care al copii-
lor, dormitul în 
aceeași cameră 

sau împreună cu copiii, cerințele de a lua deci-
zii importante este necesar să fie analizate de 
către adulții din familie deoarece pot influenţa 
dinamica familiei, sănătatea membrilor ei. 
 Hiperprotecția copiilor (protejarea excesivă 
a acestora) poate duce la împiedicarea dezvoltă-
rii, iar mesajul receptat de aceștia să fie „eu nu 
pot, de asta sunt ajutat permanent” sau „dacă 
mama/tata nu mă lasă să dorm singur, să plec 
singur, să stau singur …” înseamnă că este peri-
culos și/sau că nu aș putea să mă descurc sin-
gur”. Consecințele hiperprotecției în timp sunt 
negative și pentru părinți întrucât copilul/copiii 
cresc, îndatoririle acestora devin tot mai difici-
le, iar părinții devin copleșiți de activitățile pe 
care trebuie să le facă și pentru ei ca și persoa-
ne, dar și pentru copiii care nu au învățat treptat 
să-și asume responsabilitățile. 
 Responsabilitatea, grija pentru propria per-
soană, exersarea deprinderilor de autonomie 
personală sunt baza unei sănătăți psihice și so-
ciale care se deprinde începând din primul an 
de viață prin învățare treptată, în contexte sigu-
re. Familia reprezintă scena de exersare în sigu-
ranță și iubire a tuturor rolurilor care este nece-
sar să fie îndeplinite în viață și societate.  
 Frica, furia, bucuria și supărarea sunt emoți-
ile de bază firești pe care fiecare copil este ne-
cesar să le trăiască și să învețe să le gestioneze. 
 Crearea sau permiterea trăirii tuturor emoții-
lor umane în cadrul unei familii sănătoase re-
prezintă ”vaccinul emoțional”.  

 



 Urmează o poveste preluată care îndeamnă la 
reflecție cu privire la granițele clare din interio-
rul familiei dvs. și la cât le permiteți copiilor să-
și trăiască emoțiile, să experimenteze, învățând 
astfel să-şi asume viața în un mod responsabil și 
sănătos.  
„ Într-un sat locuiau două vecine care obişnuiau 
să crească aceleasi plante în grădinile lor. 

Una dintre vecine era foarte pretențioasă și avea 
o grijă extremă față de plantele sale. Cealaltă ve-
cină făcea ceea ce era necesar, dar lăsa frunzele 
plantelor să crească așa cum își doreau. 

 Într-o noapte a avut loc o furtună puterni-
că, cu rafale de ploaie. 

 În dimineața următoare, vecina grijulie și
-a găsit plantele distruse și scoase din rădăcină. 
Cealaltă vecină a fost surprinsă să constate că 
plantele ei au supraviețuit furtunii, fiind în conti-
nuare înrădăcinate în pământ. 

 Plantele celei de-a doua femei învățaseră 

să se descurce și pe cont propriu, așa că dezvol-
taseră rădăcini puternice, care au supraviețuit 
furtunii. Prima dintre femei însă făcea totul în 
locul plantelor ei, fără ca acestea să învețe să se 
autosusţină. 

 Mai devreme sau mai târziu toți avem 
nevoie să ne desprindem și să devenim indepen-
denți sau să lăsăm deoparte controlul pentru ca 
cineva drag nouă să devină liber. 

 Iubirea are nevoie de libertate, încredere 
și spațiu pentru a prinde rădăcini și a crește. 
”Detașarea” nu înseamnă să nu-ți pese de cineva 
drag, ci să-i permiți să își asume responsabilita-
tea și consecințele faptelor sale, a evenimentelor 
pe care este necesar a le trăi. 

 Putem intra într-un un cerc vicios: submi-
narea dezvoltării cuiva pentru confortul tău și 
refuzarea propriei dezvoltări pentru că cei din jur 
refuză să crească sau nu sunt lăsați să crească.” 

(prof. consilier școlar Daniela Vîrvara) 
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Conferința județeană  

”Abordări 4R pentru o școală fără plastic” 
Eveniment de multiplicare, în cadrul proiectului Erasmus+  

"PLASTEAM", nr. 2020-1-NL01-KA201-064581  

 

   Școala Gimnazială Nr. 
10, Școală europeană pentru 
a patra oară consecutiv, este 
școală parteneră într-un pro-
iect Erasmus+ strategic de 
dezvoltare și inovare, intitulat  
”PLASTEAM - STEAM edu-
cation for plastic-free prima-
ry schools”.  

   Proiectul este coordonat 
de Agora Roermond - Stic-
hting Onderwijs Midden Lim-
burg și Stichting Nationaal 
Centrum Voor Wetenschaps- 
En Technologiecommunicatie, 
din Țările de Jos și are ca 
parteneri: Asociatia Centrul 
National pentru Productie si 
Consum Durabile, Timișoara,  
România, Mediterranean In-
formation Office for Environ-
ment, Culture and Sustainable 
Development Association și 
Private School Themistoklis 
S.A din Grecia, Finance & 
Banking, Associazione per lo 
Sviluppo Organizzativo e 
delle Risorse Umane, Italia, 
Euro, Eurodimensions School 
din Malta și școala    noastră.  

 Între activitățile proiectului 
se înscriu concursul și eve-
nimentul de multiplicare Info 
Day  - Conferința județeană, 
intitulată ”Abordări 4R, pen-
tru o școală fără plastic”. Cei 
4R înseamnă: Redu, Refuză, 
Reciclează, Reutilizează. 
Această manifestare s-a 

desfășurat la data de 19 
noiembrie 2022. Au fost pre-
zente aproape 100 de cadre 
didactice din școlile sucevene. 
  Au participat, de ase-
menea, aproape 30 de elevi, 
de la Școala Gimnazială 
”Aurelian Stanciu”, Salcea, 
coordonați de prof. Mocanu 
Marinela, Școala Gimnazială 
nr. 4, coordonați de prof. Li-
viu Irimia, Școala Gimnazială 
”Miron Costin”, coordonați de 
prof. Anna Ștefură, Adiana 
Caliniuc, Baban Brândușa. 

 Ne-a bucurat și ne-a 
onorat prezența doamnei ins-
pector școlar prof. Carmen 
Sima, de la Inspectoratul Șco-

lar Județean Suceava și a 
domnului Andrei Bacoș, de la 
Bucovina Civică. 
 Conferința a fost ur-
mată de un workshop, orches-
trat cu măiestrie de prof. Mag-
dalena Ivan, de la Școala 
Gimnazială nr. 10 Suceava, în 
cadrul căruia, elevii prezenți 
au realizat tablouri în tehnica 
mozaic, din plastic.  

prof. Rodica Zimbru 
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 Școala Gimnazială nr. 10 Suceava implemen-
tează pentru următoarele șase luni proiectul inti-
tulat ”Ajutor la prim-ajutor”, ce are ca scop di-
minuarea situațiilor generate de accidente mino-
re, prin dezvoltarea competențelor de prim-ajutor 
pentru personalul didactic și nedidactic al școlii 
și pentru elevii acesteia, pe durata anului școlar 
2022-2023. Proiectul derivă din nevoia, dar și 
din dorința de a dezvolta competențe de prim-
ajutor pentru cadrele didactice și nedidactice, 
precum și pentru 200 de elevi din unitatea școla-
ră, cu extindere apoi către comunitate (familiile 
elevilor, cadre didactice din alte școli). 
 Proiectul are ca scop diminuarea situațiilor 
generate de accidente minore, prin dezvoltarea 
competențelor de prim-ajutor pentru personalul 
didactic și nedidactic al școlii și pentru elevii 
acesteia, pe durata anului școlar 2022-2023. 
Acesta derivă din nevoia, dar și din dorința de a 
devolta competențe de prim-ajutor pentru cadrele 
didactice și nedidactice, precum și pentru 200 de 
elevi din unitatea școlară, cu extindere apoi către 
comunitate (familiile elevilor, cadre didactice din 
alte școli). 

Pentru implementarea acestui proiect, școala a 
primit finanțare pentru a achiziționa trei atlase 
umane, un defibrilator automat extern AED, tru-
se medicale de prim-ajutor, manechin performant 
pentru exerciții, precum și abonament biomap 
(https://app.biomap.ro/) pentru un an. Acesta va 
oferi elevilor școlii lecții de biologie modern, 
applicate, interactive.  
 Au fost comandate și au ajuns primele mate-
riale necesare desfășurării proiectului. 
Între acestea, menționăm: defibrilatorul AED, 
prevăzut cu cutie specială de depozitare, geanta 
de prim-ajutor și cele două manechine care vor fi 
necesare desfășurării cursului de prim-ajutor, dar 
și activităților cu elevii.  

prof. Rodica Zimbru 

Ajutor la prim-ajutor  



 O bătrână  se duce și ea la doctor, cu ceva dureri. O vede doctorul și-i zice, cu părere de rău: 

 – Bunică, mai ai vreo două luni și gata. Du-te acasă la mata...! 
 S-a dus bătrâna acasă, supărată. O vede vecinul și o întreabă: 
 – Ce ai de ești necăjită?! 

 – M-am dus la doctor, mi-a spus că-s bolnavă tare... și că nu mai trăiesc mult... 
 – Știi ce? zise vecinul. Du-te la preotul cela bătrân din pădure, colo, sub munte... (Era un 
pustnic acolo, retras.) Du-te la el, că el ce spune se-mplinește. El știe dacă te vindeci sau nu... 

 Femeia se duce la pustnic. 
 – Părinte, uite... 
 Și și-a spus ea necazul acolo. 

 Îi zice părintele: 
 – Da, te vei putea vindeca. 
 – E vindecare pentru mine?!! 
 – Este, numai să vrei! 

 – Și ce trebuie să fac? întreabă ea. 
 – TREI ZILE DE BUNĂTATE! 
 – Cum adică, părinte?! 

 – Trei zile faci NUMAI BINE. Dar nu numai să faci, nici să nu vorbești, nici să nu gândești 
rău. Să fie continuu BINE. Dacă ai gândit cumva ceva rău, trebuie s-o iei de la început. Trei zile 
continuu de bunatate și se vindecă orice boală! 

 S-a dus bătrâna acasă și a început a se gândi și a-și zice în mintea ei: 
 – Ei, asta-i destul de ușor... trei zile trec repede... 
 Normal că după doar câteva ore și-a amintit că nu știu ce vecină i-a zis odată o vorbă grea, 

și imediat a gândit şi ea de rău... 
 – Ah, ia-o de la-nceput! Trebuie să pornesc iar și să nu mai gândesc nimic de rău. 
 Avea bătrâna o vecină apropiată, care știa toată istoria şi zbuciumul femeii. Și între timp, 

vecina plecă la fiica ei, în străinătate. 
 S-a întors după un an. Și o vede pe bătrână dereticând prin curte, pe-acolo, după găini. Și-i 
zice, mirată: 

 – Bunică, ai reușit! Ai ținut trei zile de bunătate?! 
 – N-am reușit, măi maică... Numa' pân' la două zile, dar încă mă lupt... și-acu' mă mai lupt... 
 – Dar cu boala cum e? Te-ai vindecat? 

 – Nu știu dacă m-am vindecat, dar știu că toată viața mi s-a schimbat în bine. 
 Luptând întotdeauna să facă numai BINE, să vorbească numai BINE, să gândească doar de 
BINE, uitase de boala ei... 

 – Măi, măi... iar am căzut în păcat, iar o iau de la-nceput, că trebuie să țin trei zile numai de 
bine... 
                                        * 

 Și atât de mult s-a concentrat pe asta, încât a ajuns să facă numai binele de atunci, să trăias-
că și să gândească numai de bine. 
 Se ruga tot timpul și ajunsese într-o stare de-i strălucea fața și i se schimbase întreaga viață. 
Era ca o Lumină vie, oriunde mergea, fiindcă, pur și simplu, boala n-o mai interesa... 

 Așa că, dacă vreți... și care vreți, eu v-am zis și vouă... CU TREI ZILE DE BUNĂTATE se 
rezolvă orice problemă!" 

 
Luați-o în serios, căci pare o poveste, dar nu este doar atât ... 

Bunătatea este puntea de legătură dintre sufletul tău și Dumnezeu. 

Povestea lunii noiembrie 

Cu trei zile de bunătate... 
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