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2022, 
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1 Decembrie, trăiri și semnificații 

 1 Decembrie este, ca în fiecare an, prilej 
de aduceri-aminte. Și nici nu s-ar putea altfel, 
decât într-un cadru festiv, întărâtat, în mod ine-
galabil, de patriotismul declarat și declarativ im-
pus de domnul profesor Petru Lupuca. De câțiva 
ani, Domnia Sa reușește să mobilizeze într-un 
mod patriotic specific doar celor care cred în-   
tr-adevăr că istoria s-a scris cu sânge, nu cu cer-
neală, un număr mare de elevi, antrenați în reci-
tarea unor versuri cu adâncă semnificație și în 
intonarea unor cântece patriotice care fac inima 
să tresalte. E suficient să răsune în cor strigarea: 
”Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!”, sau... 
”Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis”, 

pentru ca inima să tresalte și cugetele să freamăte 
de emoție. 
 Cum reușește domnul profesor să impună 
atâta pietate și atâta demnitate nu mai este un 
secret. O face cu drag, din drag de țară, din drag 
de istorie, de obiectul în numele căruia a slujit, 
pe altarul credinței în forța patriotismului nației 
române. Cert este că a impus un anumit stil, ine-
galabil și inconfundabil: versurile patriotice se 
recită nu doar cu vocea, ci cu inima, iar melodiile 
patriotice se intonează cu sufletul în palmă, cu 
acea trăire care transformă orice inimă împietrită. 
 Ne plecăm fruntea în fața unui astfel de 
exemplu de trăire! (prof. Rodica Zimbru) 
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Decembrie înseamnă dragoste, colinde, 
bucurie și mirosul bradului vrăjit, frumos 
împodobit, așezat la loc de cinste în casa fiecărui 
român. 

 Primii fulgi de zăpadă aduc în sufletele 
copiilor bucuria reîntâlnirii cu Moș Crăciun. 
Zăpezi îmbelșugate, clinchete de clopoței, 
frumoasele colinde împletite cu fiorul ninsorii, 
toate ne amintesc de sărbătorile de iarnă. 
Ceremoniile, de la Moș Nicolae la Moș Crăciun, 
la Anul Nou și la Bobotează, se desfășoară într-o 
continuă înflorire a sufletului către lumina 
spirituală care leagă cerul de pământ și omul de 
veșnicie. 

 Sărbătorile de iarnă le trăim cu un farmec 
și o frumusețe aparte, ce le fac așteptate cu 
emoție și multă bucurie. Nașterea Domnului, 
marea sărbătoare a creștinilor, acest miracol al 
lumii, aduce schimbarea și speranța noastră de 
mai bine și ne face parcă, în preajma acestor 
sărbători să fim mai buni, mai omenoși, mai 
răbdători, mai iertători unii cu alții. 

 Frumusețea obiceiurilor și colindelor de 
Crăciun trebuie simțită și prețuită de copii. Cu 
glasurile lor cristaline, calde și tremurând de 
emoție, copiii sunt cei meniți să exprime cel mai 
bine gândurile curate și să facă urări celor dragi 
în aceste zile de mare sărbătoare. Înfofoliți în 
haine groase, cu năsucurile înghețate după ce au 
colindat în lung și în lat, gândul îi poartă pe copii 
la Moș Crăciun, de la care așteaptă să le 
îndeplinească toate dorințele. 

 În fiecare an, profesorii, alături de elevii 
lor, au trăit clipe fericite, încărcate cu emoții, 
odată cu învățarea cântecelor, poeziilor despre 
Moș Crăciun, a colindelor și a altor obiceiuri 
dedicate sărbătorilor de iarnă.  

Dascălii se simt îndatorați să transmită 
colindele de Crăciun și Anul Nou, urmașilor lor, 
cu aceeași bucurie în suflet cu care părinții și 
bunicii  le-au încredințat. An de an ne străduim 
să facem sărbătoarea Crăciunului mai frumoasă 
și mai plină de lumină. Ne străduim să împo-
dobim din ce în ce mai frumos cetina verde a 
bradului și să-l întâmpinăm cum se cuvine pe 
PRUNCUL SFÂNT. Acesta a fost motivul pen-
tru care elevii Clasei a IV-a C ai Școlii Gimna-
ziale „Miron Costin” din Suceava, însoțiți de 
Prof. Augustina - Daniela Șorodoc, ne-au trecut 
pragul pe 20 decembrie. Au prezentat un frumos 
spectacol de colinde și poezii de iarnă care i-a 
încântat pe micii școlari ai Clasei Pregătitoare C, 
„Clubul lui Mickey Mouse”.  

prof. înv. primar Georgeta Varvaroi 

Colinde... colinde 
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 La inițiativa doamnei director Zimbru Rodica, în perioada 14  noiembrie -16 decembrie  
2022, s-a derulat în Școala Gimnazială nr. 10 Suceava programul Mai întâi caracterul. Doamna psi-
holog Dana Vîrvara a fost cea care a monitorizat întreaga activitate, oferind materialele necesare 
informării cadrelor didactice, elevilor și părinților deopotrivă.  

Scopul proiectului a fost promovarea unei culturi a caracterului, respectiv relații colegiale 
îmbunătățite, mediu de învățare pozitiv, școală sigură, familii puternice, comunitate mai bună. 

Săptămâna 14-18 noiembrie a fost dedicată ordinii, scopul fiind organizarea propriei gân-
diri, a mediului pentru creșterea eficienței activităților.  

Ascultarea a fost în centrul atenției în perioada 21-25 noiembrie 2022. Elevii au acționat 
conform principiilor nou însușite: să asculte cu atenție de persoanele învestite cu autoritate, să aibă 
o atitudine voioasă, să îndeplinească orice sarcină școlară cu drag, să nu se plângă, să facă mai mult 
decât li se cere.  

Săptămâna 28 noiembrie-2 decembrie 2022 a stat sub semnul atenției, elevii învățând a 
acorda unei persoane prețuirea cuvenită, concentrându-se asupra spuselor sale. Au căutat să mani-
feste punctualitate, responsabilitate, prin efectuarea temelor, rezistență, prin nerenunțarea la primul 
obstacol, sensibilitate, empatizând cu colegii. Mai mult decât atât, au învățat că atenția înseamnă să 
realizeze contactul vizual cu interlocutorul, să-și mențină postura corporală corectă, să nu atragă 
atenția asupra lor în manieră negativă, să mențină treze ochii, urechile, mâinile, picioarele. 

Zilele destinate iertării, 5-9 decembrie 2022, au reactivat alte principii: cum să ierte, să își 
ceară iertare, să nu caute răzbunarea, să răspundă frumos celor care i-au jignit, să nu ofenseze pe 
alții, să vadă binele chiar și în situații dificile.  
 În perioada 12-16 decembrie 2022 elevii clasei a VIII-a au transpus principiile recunoștin-
ței, redactând o scrisoare de gratitudine adresată doamnei lor învățătoare, Huțanu Livia.  

(prof. Luminița Andronachi) 

Mai întâi… CARACTERUL 
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 În cadrul proiectului 
”Ajutor la prim-ajutor”, finanțat 
de Fundația Comunitară Iași și 
Lidl România prin programul 

național „Fondul pentru un vii-
tor mai bun în comunități”, pe 
care Școala Gimnazială nr. 10 
Suceava îl derulează începând 
din luna octombrie și până în 
martie, la data de 10 decembrie 

a avut loc prima sesiune de for-
mare, având ca scop informarea 
cadrelor didactice asupra modu-
lui în care pot oferi o mână de 
ajutor la nevoie.  
 Activitatea s-a desfășu-
rat cu participarea, în calitate de 
formatori, a două cadre medica-
le de la secția de ATI a Spitalu-
lui Județean Suceava, în persoa-
na dr. Adrian Vasilcovici și a 
asistentei medicale Corniciuc 
Anca. La sesiunea de formare 
au participat 47 de cadre didac-
tice ale școlii menționate. 
Aceasta a costat în prezentarea 
teoretică, detaliată, a aspectelor 
ce țin de acordarea primului 
ajutor în diverse situații, precum 
stop cardio-respirator, electro-
cutare, arsuri, aplicarea corectă 
a manevrei Heimlich. Li s-a 
prezentat participanților ABC-ul 

în acordarea pri-
mului ajutor: A. 
Eliberarea căilor 
aeriene prin: hipe-
rextensia capului; 
ridicarea mandibu-
lei; îndepărtarea 
corpilor străini; B. 
Verificarea respi-
rației, prin: mane-
vra P.A.S. 5-10 
secunde: Privește 
– expansiunea to-

racică; Ascultă – zgomotele 
respiratorii; Simte – fluxul de 
aer expirat; C. RCP – resuscita-
re cardio-pulmonară. Au urmat 
apoi aplicații practice pe mane-
chinele achiziționate din grantul 
proiectului, prezentarea genții 
medicale pentru acordarea pri-
mului ajutor și a modului de 
funcționare a defibrilatorului 
AED, de asemenea achiziționat 
din grantul proiectului. 
 Cei doi formatori au rea-
lizat și o broșură în acest sens, 
in titulată ”Prim-ajutor de buzu-
nar”, ce conține cele mai impor-

tante elemente privind modali-
tatea de acordare a ajutorului în 
cazul unei situații de urgență. 
Broșura este multiplicată și va fi 
distribuită grupului țăntă din 
cadrul proiectului. 
 Proiectul are ca scop 
diminuarea situațiilor generate 
de accidente minore, prin dez-
voltarea 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 
250 de elevi din unitatea școla-
ră, cu extindere apoi către co-
munitate (familiile elevilor, ca-
dre didactice din alte școli). 

prof. Rodica Zimbru 

Ajutor la prim-ajutor - cursuri de educație sanitată 
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Decembrie - iubire și dăruire 

"Când iubim, întotdeauna ne străduim să deve-
nim mai buni decât suntem, totul în jurul nostru 
devine mai bun". (Paulo Coelho) 
 
        În luna decembrie, mai mult ca oricând, 
trebuie să arătăm mai multă iubire și bunătate, 
să fim mai darnici și mai recunoscători față de 
cei din jur.  
        Elevii clasei a IV-a D, ajutați de părinți și 
de colegii lor din clasele a II-a A și a IV-a C, au 
organizat pe 6 decembrie, de Moș Nicolae, o 
campanie de strângere de obiecte de îmbrăcă-
minte, încălțăminte, alimente neperisabile, jucă-
rii, cărți și rechizite pentru trei familii necăjite 
care au mai mulți copii. 

        Bucuria din ochii 
celor pe care i-am ajutat 
a fost cea mai mare răs-
plată pe care o puteam 
primi. Inimile noastre  
s-au umplut de iubire și 
milă pentru cei defavo-
rizați. Am reușit să adu-
cem un strop de ferici-
re, să alungăm măcar 
pentru puțin timp negu-
ra din suflețelele lor. 
        Ca să mulțumeas-
că părinților pentru tot 
ceea ce au făcut pentru 
ei, pe 20 decembrie i-au 
invitat la Any Time. Au 
colindat și au vestit 
Nașterea Domnului  
Iisus Hristos, cu glasuri 
cristaline și emoționate, 
au transmis magia Săr-

bătorilor de iarnă tuturor celor prezenți. 
        Au fost răsplătiți cu portocale, Moși      
Crăciuni de ciocolată, pizza și suc. 
        Toți s-au simțit minunat: copiii că au petre-
cut clipe de neuitat alături de părinți, părinții că 
și-au văzut și auzit comorile talentate. 
        "Iubirea crește prin dăruire. Iubirea pe care 
o oferim este singura iubire care o păstrăm. Sin-
gura modalitate de a păstra iubirea este să o dă-
ruiești." (Elbert Hubbard) 
        "Învață să aprinzi o lumânare în cele mai 
întunecate momente din viața cuiva. Fii lumina 
care îi ajută pe ceilalți să vadă, este ceea ce con-
feră vieții cea mai profundă semnificație". (Roy 
T. Bennett) (înv. Viorica Ciupu) 
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 Sărbătorile de iarnă sunt, an de an, presă-
rate cu tradiții specifice nouă, românilor, ba   
chiar nouă, moldovenilor și bucovinenilor. În 
ciuda faptului că iarna nu ne-a bucurat cu nămeți 
de zăpadă, care să împlinească, într-un fel, făgă-
duința că sub plapuma de nea dorm recoltele vii-
toare, elevii școlii noastre au trăit bucuria colin-
delor și a darurilor de la Moș Crăciun, materiali-
zată într-o frumoasă serbare școlară, orchestrată 
cu măiestrie de domnul profesor Eugen Iov.  
 Un preambul al acestei serbări l-a consti-
tuit concursul de talente desfășurat cu o săptă-
mână înaintea acestei manifestări, concurs în 
care elevii și-au dat toată silința să-și demonstre-
ze talentele artistice și să pregătească, de ce nu, 
momentele culturale care să stârnească zâmbete 
și aplauze.  
 Programul a cuprins recitări, teatru, dans 
modern, diverse tipuri de muzică, de la interpre-
tări individuale la pian, la grupuri folk și inter-
pretări corale, fie de colinde vechi, sub îndruma-
rea domnului prof. preot Gheorghe Husarciuc, 
fie sub bagheta magică, de dirijor profesionist a 
domnului profesor Eugen Iov. S-au implicat, 
alături de dumnealui, mai ales cadrele didactice 
de la învățământul gimnazial, cele de la clasele 
primare alegând serbările individuale pentru cla-
sele lor, sau pe nivel de clase.   
 Această manifestare culturală s-a desfă-
șurat la Centrul Cultural de la Ițcani.  

(prof. Rodica Zimbru) 

De Crăciun, colindăm românește 
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Proiectul ”PLASTEAM - STEAM education for  

plastic-free primary schools”  

Concurs PLASTEAM 
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Respectul și iubirea 

 O activitate inedită și, cu produse finale relativ ad-hoc, așa ar putea fi intitulată lecția desfă-
șurată la clasa a VII-a B, în cadrul disciplinei opționale ”Literatură, cultură și identitate europeană”. 
Una dintre temele ample ale acestei discipline o constituie valorile morale în creațiile popoarelor. 
Între valorile morale discutate la una dintre ore s-au înscris respectul și iubirea.  
 Lecția a fost una interactivă, elevii fiind solicitați să realizeze piese de domino, din fâșii de 
hârtie puse la dispoziție. Fiecare a notat două valori, selectate dintre cele șase discutate: integritate, 
respect, iubirea, înțelegere, încrederea, bunătatea, după care, le-au înșirat pe tablă, ca într-un joc. 

 Elevii au avut apoi ca sarcină să 
creeze o scurtă poveste alegorică despre 
cele două valori, devenite astfel perso-
naje literare. Oferim spre lectură două 
dintre creațiile realizate, cu mențiunea 
că eventualele erori de redactare fac par-
te din farmecul dat de puterea imaginați-
ei. (prof. Rodica Zimbru) 
 

 

 



 Se spune că erau trei prieteni care îşi doreau să urce un munte pentru că în vârful lui trăia un 
bătrân plin de înţelepciune pe care îşi doreau să-l cunoască. La un moment dat au ajuns la o răscru-
ce, şi fiecare a continuat să-şi aleagă drumul după cum îl îndemna sufletul.  

 Primul a ales o cărare abruptă, ce urca drept către vârf. Nu-i păsa de pericole, dorea să ajun-

gă la bătrânul din vârful muntelui cât mai repede. A doua cale nu era chiar atât de abruptă, dar stră-

bătea un canion îngust şi accidentat, străbătut de vânturi puternice. Al treilea a ales o cărare mai 

lungă, care ocolea muntele şerpuind în pante line.  

 După 7 zile, cel care urcase pe calea cea abruptă a ajuns în vârf extenuat, plin de răni sânge-

rânde. Plin de nerăbdare, s-a asezat să-şi aştepte prietenii. După 7 săptămâni, ameţit de vânturile 

puternice care i se impotriviseră, ajunse şi al doilea. Se aseză în tăcere lângă cel dintâi, aşteptând. 

După 7 luni sosi şi cel de-al treilea, cu faţa strălucindu-i de fericire, semn al unei profunde stări de 

linişte şi mulţumire interioară.  

 Cei doi erau furioşi pentru că drumul lor a fost greu şi au avut mult de aşteptat, în timp ce 

drumul lui a fost o adevarată plăcere. Aşa că l-au întrebat pe bătrânul înţelept care dintre ei a ales 

cel mai bine.  

 - Ce ai invatat tu? il intreba pe primul.  

 - Ca viata este grea si plina de pericole si greutati, ca este plina de suferinta si adeseori ceea 

ce intalnesc in cale imi poate provoca rani, ca pentru fiecare pas inainte trebuie sa duc o lupta in-

crancenata care ma sleieste de puteri. Asadar… am ales eu calea cea mai buna catre tine?  - Da, ai 

ales bine… Si tu, ce ai invatat? il intreba pe al doilea.  

 - Ca in viata multe lucruri ma pot abate din cale, ca uneori pot sa pierd drumul, ajungand cu 

totul altundeva decat doresc… dar daca nu imi pierd increderea, reusesc pana la urma. Asadar… 

am ales eu calea cea mai buna catre tine?  

 -Da, ai ales bine… Si tu, ce ai invatat? il intreba pe ultimul.  

 -Ca ma pot bucura de fiecare pas pe care il fac daca aleg sa am Rabdare, ca daca privesc cu 

Intelegere viata nu este o po-

vara grea, ci un miracol la care 

sunt primit cu bucurie sa iau 

parte, ca Iubirea care ma in-

conjoara din toate partile imi 

poate lumina sufletul daca ii 

dau voie sa patrunda acolo. 

Asadar… am ales eu calea cea 

mai buna catre tine?  

 -Da, ai ales bine…  

 Uimiti de raspunsurile 

batranului, cei trei prieteni au 

cazut pe ganduri. Si au inteles, 

in sfarsit, ca la orice rascruce 

POT ALEGE… iar viata fie-

caruia este rezultatul alegerilor 

facute   de-a lungul ei.  

 

Povestea lunii decembrie 

POVESTE 
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